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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 ๒๕๕๑  ของสถาบันฯ  เพื่อใชเปน
แนวทางและกรอบในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ      และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองฯ ที่ผูบริหารหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขตและกอง  ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการกับทานอธิการบดี  โดยนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลเพื่อสราง
แรงจูงใจใหกับหนวยงานและบุคลากร ที่ไดมีสวนรวมในการผลักดันตัวช้ีวัดของสถาบันฯ ใหบรรลุตาม
เปาหมาย เปาประสงค และวิสัยทัศนของสถาบันฯ ซ่ึงเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ โครงสรางคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ขั้นตอนในการจัดทําคํารับรองและ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีการคํานวณผลการประเมิน และแนวทางการประเมิน เปนตน 
 กองแผนงาน หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ไดใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ และผูที่เกี่ยวของตามสมควร 
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สารบัญ 

            หนา 
คํานํา 
บทที่ ๑  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป 
  และคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   ๑ 
บทที่ ๒ การติดตามและประเมนิผล        ๑๑ 
บทที่ ๓ วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน      ๑๘ 
 มิติที่ ๑   มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ     ๒๖ 
 มิติที่ ๒   มิติดานคุณภาพการใหบริการ                  ๑๓๖ 
 มิติที่ ๓   มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ                ๑๔๔ 
 มิติที่ ๔   มิติดานการพฒันาองคกร                 ๑๗๓ 
 

ภาคผนวก ๑  :   
         ๑.๑  แบบฟอรมรายละเอียดตัวช้ีวดั                 ๑-๓ 
 ๑.๒ แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวช้ีวัด                 ๑-๔ 
 ๑.๓ ตัวอยางการเขียนรายละเอียดตวัช้ีวดั                              ๑-๕ 
 

ภาคผนวก ๒  :   
         ๒.๑  แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับคณะ/กอง            ๒-๒ 
 

ภาคผนวก ๓  :   
         ๓.๑  แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
                      ของหนวยงานระดับคณะ/กอง                           ๓-๓ 
         ๓.๒  แนวทางการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
                      ของหนวยงานระดับคณะ/กอง                           ๓-๓ 
         ๓.๓  แบบฟอรมแผน-ผลการปฏิบัติราชการประจําป (F1-P-วผ-001 แกไขครั้งที่ ๑)            ๓-๕ 
 ๓.๔  แบบฟอรมรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
          การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑               ๓-๖ 
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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 รวมท้ังการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ตัวบงช้ีท่ี 
๗.๙ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล ไดกําหนดเปนตัวบงช้ีในการ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
    นอกจากนี้สถาบัน ฯ ไดเสนอแผนกลยุทธสถาบันฯ  (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙) ตอคณะกรรมการสภา
สถาบันฯ และมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ นั้น   ซึ่งข้ันตอนในการแปลงแผนกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ ไดกําหนดให หัวหนาหนวยงานระดับคณะและกอง จะตองจัดทําคํารับรองการปฏบัิติงาน ทุกปงบประมาณ 
กับอธิการบดี  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะจัดใหมีการลงนามในคํารับรองฯ สําหรับหนวยงานระดับคณะ  
และกอง ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งเปนการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของสถาบันฯ สูหนวยงานตาง ๆ 
ภายในสถาบันฯ รวมท้ังไดกําหนดใหมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด และตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของผูบริหารหนวยงานระดับคณะและกอง โดยกองแผนงาน ไดใชระบบการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีกําหนดใหทุกหนวยงานจดัสงรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ทุกวันที่ ๓๐ ของ
เดือน และประสานขอขอมูลสําหรับตัวช้ีวดัท่ีอยูในคํารับรองฯ ระดับสถาบันฯ จากสํานักงานประกันฯ เพื่อ
ประเมินผลหนวยงานรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เสนอคณะกรรมการผูบริหาร และสภาสถาบันฯ พิจารณา 
ซึ่งเปนไปตามตัวช้ีวัดท่ี ๑๓ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภาสถาบัน ในหัวขอบทบาทของสภาสถาบันฯ ใน
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว ไดมีแนวทางในการปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน จึงจัดทําคูมือการประเมินผล สําหรับใชเปนกรอบในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการและ
รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของหนวยงานระดับคณะและกอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ข้ึน  
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑   เพื่อใหหนวยงานระดับคณะและกอง สามารถจัดทําคํารับรองการปฏบัิติราชการ ไดอยางเหมาะสม 
          สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  
          อยางมีคุณภาพ 

       ๒.๒  เพื่อใหหนวยงานระดับคณะและกอง มีการปฏิบัติราชการที่มุงเนนประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ  
                 การใหบริการ และการพัฒนาหนวยงาน 

๒.๓  เพื่อใหผูรับการประเมินผล (คณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง)  มีความเขาใจรายละเอียดการประเมินผล 
  การปฏิบัติราชการตรงกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๔  เพื่อใหผูรับการประเมินผล (คณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง)  สามารถจดัเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐาน 
         ของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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 ๓

 
๓. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

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

  ท่ีไดกําหนดไว 
 มิติท่ี ๒ มิติดานคณุภาพ 

- แสดงการใหความสําคัญกับการใหบริการท่ีมีคุณภาพ  และการประกันคุณภาพ  
 มิติท่ี ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

- แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ  เชน   ประสิทธิภาพการใชพลังงาน การบริหาร 
  งบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ และการจัดทําตนทุนตอหนวย 

 มิติท่ี ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
- แสดงความสามารถในการบริหารการศึกษา  การเสริมสรางธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร 
  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  คุณภาพอาจารย การจัดการระบบฐานขอมูล 
  และสารสนเทศ  การจัดการความรู  และการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนใหได 
  มาตรฐาน 

 
๔. โครงสรางการประเมินผล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับคณะและกอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
มีรายละเอียดโครงสรางการประเมินผล ดังนี ้

๔.๑   องคประกอบและบทบาทของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล 
   เปนคณะกรรมการซึ่งแตงตั้งโดยสถาบันฯ ทําหนาท่ีเจรจาเพื่อตกลงผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน   รวมท้ังทําหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงที่ไดทําไว 
ซึ่งประกอบดวย 
  ๑. อธิการบดี            ประธาน 
  ๒. รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบการจัดทําคํารับรองฯ สถาบัน       รองประธาน คนที่ 1 
  ๓. รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลกองแผนงาน         รองประธาน คนที่ 2 
  ๔. ผูชวยอธิการบดี ท่ีไดรับมอบหมาย         กรรมการ 
   ๕. ผูอํานวยการกองแผนงาน          กรรมการและเลขานุการ 
      ๖. หัวหนานโยบายและแผน          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   ๗. นักวิเคราะหนโยบายและแผน งานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 ๔

 
๔.๒  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 น้ําหนัก เปาหมาย 
    (กํากับ ดูแลวิทยาเขต)     และเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
๒. ระดับกอง     สถาบันฯ และภารกิจหลักของหนวยงาน รวมถึงตัวชี้วัด 
    ๒.๑ ผอ.กอง/ผอ.สํานักงาน ลงนามกับ รองอธิการบดี/   ภาคบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ 
     ผูชวยอธิการบดี   ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 
     (สําหรับกองที่ไมมี

รองอธิการบดีกํากับ
ดูแล) 

  

    ๒.๒ ผูชวยอธิการบดี/รองอธิการบดี/      ลงนามกับ อธิการบดี  
             หน.สนอ/ผูเชี่ยวชาญ    
  
• โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับคณะ/กอง ประกอบดวย หัวขอท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
- เปนคํารับรองฯ ระหวาง อธิการบดี กับ คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/รองอธิการบดี/ผูอํานวยการกอง 

2) ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
- กําหนดระยะเวลาของคํารับรองฯ ซึ่งเริ่มและจบลงสอดคลองกับปงบประมาณ 

3) แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 
4) รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผล ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ผลงานในอดีต เปาหมายเกณฑการใหคะแนน 
5) รายละเอียดอื่น ๆ 

- รายละเอียดคําอธิบายตัวช้ีวัด นิยาม สูตรการคํานวณ และเงื่อนไขที่จําเปนประกอบตัวช้ีวัด 
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 ๕

ตัวอยาง   คํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับคณะ/กอง 
 
 

 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
1. คํารับรองระหวาง 
  
 
 
 
    
        
 
      
        
 
 
 
3. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  แผนยุทธศาสตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

กรอบการประเมินผล  ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี ้

 
 
 
 
 

    ช่ือ  รองศาสตราจารยกิตติ   ตีรเศรษฐ    
          ตําแหนง  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                         ผูรับคํารับรอง 

และ 
   ช่ือ  รองศาสตราจารยกอบชยั      เดชหาญ 
           ตําแหนง   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร                                                                                    ผูทําคํารับรอง 

 คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา  1  ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม  2549   
ถึงวันที่  30  กันยายน  2550 

ระยะเวลาของคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 
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 ๖

 
4. ขาพเจารองศาสตราจารยกิตติ   ตีรเศรษฐ  ในฐานะผูบังคับบัญชาของรองศาสตราจารยกอบชัย   เดชหาญ ได

พิจารณาและเหน็ชอบกับแผนยทุธศาสตรของคณะวิศวกรรมศาสตร กรอบการประเมินผล ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ
ราชการ ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอืน่ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบ
ทายคํารับรองนี ้  ซึ่งเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
5. และขาพเจายนิดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร ใหเปนไป

ตามคํารับรองที่จัดทําข้ึนนี้ 
 
6. ขาพเจารองศาสตราจารยกอบชัย   เดชหาญ  ตําแหนง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   ไดทําความเขาใจ    คํา

รับรองตามขอ  3 แลวขอใหคํารับรองกับรองศาสตราจารยกิตติ    ตีรเศรษฐ  ตําแหนง  อธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดแตละตวั ในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ตามที่ใหคํารับรองไว 

 
7. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว จึงได 

ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  
 
 
 
 

  …………………..……………………                                         ……………..….…….……..………… 
 (รองศาสตราจารยกิตติ         ตีรเศรษฐ)                                  (รองศาสตราจารยกอบชัย      เดชหาญ)                   
                     อธิการบดี                                                                             คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
                  ผูรับคํารับรอง                                                                                    ผูทําคํารับรอง                 
         วันที่  19  เมษายน  2550                           วันที่  19  เมษายน  2550                         
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 ๗

ตัวอยาง   รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ      
F19-P-วผ-001 

 ใชคะแนนประเมินผล                                                                                                                                                                     แกไขครั้งที่ 0 
                     ของกระทรวงศึกษาฯ 

 
  ตัวชี้วัด หนวย ขอมูลพื้นฐาน 2550 เกณฑการใหคะแนน 

เปาประสงค  วัด 2547 2548 2549 เปา 
หมาย 

ผล 
งาน 

น้ํา 
หนัก 1 2 3 4 5 

มิติที่ 1 มิตดิานประสิทธิผล        55      
- ผลสําเร็จตามแผนปฏบิัติ 1. ระดับความสําเร็จของ ระดับ          ผลงานในอดีต   5 1 2 3 4 5 
  ราชการ รอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนกั                ยอนหลัง 3 ป         
   ในการบรรลุเปาหมายตาม             
 แผนปฏิบัติราชการของ             
       ใชคะแนนประเมนิ กระทรวง             
          ของ สกอ. 2. ระดับความสําเร็จของ ระดับ      5 1 2 3 4 5 
 รอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนกั             
 ในการบรรลุเปาหมายตาม             
 แผนปฏิบัติราชการของ             
 สํานักงานคณะกรรมการ             
 อุดมศึกษา             
 3. ระดับความสําเร็จของ ระดับ      15      
 รอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนกั             
 การบรรลุเปาหมายตาม             
 แผนปฏิบัติราชการ/แผน             
 ยุทธศาสตรของสถาบนั             
 อุดมศึกษาและตามภารกิจ             
 หลักของหนวยงาน             
ประเด็นยุทธศาสตรที ่1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของประเทศและสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ  
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู 3.1 จํานวนผูสําเร็จ คน 1,607 1,563 2,044 2,030  0.34 1,630 1,830 2,030 2,230 2,430 
คุณธรรม จริยธรรมและ      การศึกษา             
จรรยาบรรณวิชาชีพสอด 3.1.1 ปริญญาตร ี             
คลองกับความตองการของ - รับผานสวนกลาง             
ประเทศ และเปนที่ยอมรับ - รับตรงโดยสถาบันฯ             
ในระดับนานาชาต ิ 3.1.2 บัณฑิตศึกษา             
 3.1.2 .1 ปริญญาโท             
 - ป.โท นักศึกษาภาคปกติ             
 - ป.โท นักศึกษาภาคพิเศษ             
 3.1.2.2 ปริญญาเอก             
 - ป.เอก นักศึกษาภาคปกติ             
 - ป.เอก นักศึกษาภาค             
   พิเศษ             
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 ๘

๑.๕  ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับคณะ/กอง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กําหนดการ กิจกรรม 
ก.ย. ๕๐ -  ทุกหนวยงานในสถาบันฯ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ ที่สอดคลอง 

     กับแผนกลยุทธสถาบันฯ และภารกิจหนวยงาน 
๑๕ ตค. ๕๐ -  ทุกหนวยงาน จัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ ใหกองแผนงานตรวจสอบ 

ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน -  ทุกหนวยงาน รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ ใหกองแผนงาน 
ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน มค., -  กองแผนงาน  จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการในภาพรวม สงใหสํานัก 
เมย., กค.,  และ ตค. ๕๑    งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปนรายไตรมาส 

มค. ๕๑ -  อธิการบดี ลงนามในคํารับรองฯ กับ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒๖ กพ. ๕๑ -  กองแผนงาน จัดประชุมช้ีแจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 

    ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
กพ. – มีค. ๕๑ -  หนวยงานดําเนินการจัดทํารายละเอียดขอตกลงในคํารับรองฯ ของหนวยงาน 

    ซึ่งประกอบดวย  ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ผลงานในอดีต น้ําหนัก เปาหมาย   
    เกณฑการใหคะแนน ตามแบบฟอรมรายละเอียดขอตกลงฯ 
 - หนวยงาน จัดสงรางเอกสารรายละเอียดขอตกลงคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน   
   ใหกองแผนงาน จํานวน ๒ ชุด พรอม File ขอมูล ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 

๑๗-๒๑ มีค. ๕๑ -  เจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด น้ําหนัก คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน  
    ความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
    ๒๕๕๑ 

๒๘ มีค.๕๑ - หนวยงานจัดสงคํารับรองการปฏิบัติราชการและรายละเอียดขอตกลงฯ พรอมทั้ง 
   รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) สําหรับตัวช้ีวัดที่หนวยงานกําหนดขึ้น ใหกองแผนงาน  
   จํานวน ๓ ชุด พรอม File ขอมลู 

๘ เมย. ๕๑ -  สถาบันฯ จัดใหมีการลงนามคํารับรองฯ หนวยงานระดับคณะ/สํานัก/บัณฑิต/ 
    วิทยาเขต/กอง (วันที่มีการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ) 
 -  สถาบันฯ กําหนดใหทุกหนวยงาน รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป ตามหลัก 
     เกณฑเดิม คือ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน และสําหรับตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ระดับสถาบันฯ 
    กองแผนงาน ประสานขอจากสํานักงานประกันฯ ในรอบ ๖ เดือน  ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

เมย., กค., ธค. ๕๑ -   กองแผนงาน    ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน รอบ ๖ เดือน 
     ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน   พรอมจัดทําคะแนนสรุปภาพรวมของหนวยงาน    นําเสนอ 
     คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ และสภาสถาบันฯ 
 -  สถาบันฯ กําหนดใหนําผลคะแนนของหนวยงานไปเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ  (การจัดสรร 
    เงินรางวัลประจําป) 
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 ๙

๑.๖   กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของหนวยงานระดับคณะ และกอง 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       ประกาศให 
                                    ประชาชนทราบ 
  
                                   
 
 
 
 

หนวยงานภายในสถาบันฯ ทบทวน 
บทบาทภาระหนาที่ที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปและแผน
กลยุทธของสถาบันฯ 

หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป ของหนวยงาน 
สงให  กองแผนงาน 

หนวยงานจัดทําคํารับรอง  
การปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑  
และลงนามคํารับรองฯ กับ อธิการบดี 

- กองแผนงานและหนวยงาน 
  จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรสถาบันฯ 
  และหนวยงาน ที่สอดคลองกัน 
- เจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด 
   น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑ 
   การใหคะแนน 

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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 ๑๐

 
  ๑. ๗  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับคณะ และ กอง 
 

 
 
 
 
                 

 
  
                        
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานจัดสงคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ รายละเอียด
ตัวชี้วัดใหกองแผนงาน 
 

         ภายในวันที ่
        ๒๘ มีค.๕๑ ภายในวันที ่

  ๘ เมย. ๕๑ 

  หัวหนาหนวยงาน 
  ลงนามใน 
  คํารับรองการ 
  ปฏิบัติราชการฯ 
   กับอธิการบดี 

   ทุกสิ้นเดือน 

หนวยงานรายงานผล 
การปฏิบัติราชการ ของ 
หนวยงาน ใหกองแผนงาน 
พรอมปญหา-อุปสรรค (ถามี) 

กองแผนงาน รายงานผลการ 
ปฏิบัติราชการ ตอผูบริหาร 
และสงใหสํานักงบประมาณ 
 

 
กองแผนงาน รายงานสรุปผล 
การปฏิบัติราชการประจําป 
รอบ ๑๒ เดือน ของหนวยงาน 
 

กองแผนงาน แจงผลการ     
ประเมินฯ ใหหนวยงาน 
ทราบ และนําไปปรับปรุง 
การดําเนินงานตอไป 
 

คณะกรรมการผูบริหารฯ 
และสภาสถาบันฯ  
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน 
 

กองแผนงาน นําเสนอ 
ผลการปฏิบัติราชการ  
ตามคํารับรองฯ 
และแผนกลยุทธ  
ตอคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ/สภาสถาบันฯ 

นําผลการประเมิน 
ไปเชื่อมโยงกับ 
เงินรางวัล/แรงจูงใจ 
และนําไปทบทวน 
แผนในปตอไป 

        ทุกวันที่ ๑๕ 
    ของเดือนถัดไป 
     เมื่อสิ้นไตรมาส 

  ภายในเดือน 
   ตค.-พย.๕๑ 

 ภายในเดือน 
    ธค.๕๑ 

    ภายในเดือน 
       มค. ๕๒ 

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

แจงผลการประเมิน 
หนวยงาน รอบ ๖ เดือน และ 
๙ เดือน  เพื่อใหหนวยงาน
เรงรัดการดําเนินงานให
เปนไปตามเปาหมาย 

       ภายในวันที่ ๓๐  
       เม.ย. ๕๑  และ 
         ๓๑ กค. ๕๑ 

     ภายในวันที ่
  ๓๑ พค.๕๑  และ  
    ๓๑ สค. ๕๑ 

    ภายในเดือน 
     กพ.-มีค. ๕๒ 
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 ๑๑

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      และแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ   รอบ ๖  เดือน  ๙  เดือน  และ ๑๒  เดือน 
 
๓.  การดําเนินการติดตามและประเมินผล 

๑ วิเคราะห ตรวจสอบผลการดําเนินงานจากรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป และรายงานผลตามคํา
รับรองฯ รอบ ๖ เดือน  ๙ เดือน  และ ๑๒ เดือน  โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเกณฑการให
คะแนนที่กําหนด   เพื่อพิจารณาความแตกตางระหวางผลการดําเนินงาน   และคาเปาหมายวา    
แตกตางมากหรือนอย 

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

ถูกตองใหทําหนังสือช้ีแจง พรอมหลักฐานประกอบตัวช้ีวัด 
 
๔.  การคํานวณผลการประเมิน 
     ๔.๑  ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ 
           ผลการประเมิน                    ระดับคะแนนที่ไดรับ 

• มีพัฒนาการดีเลิศ  ทําไดเกินเปาหมายอยางมาก ซึ่งการดําเนินการเชนนั้น  
ตองใชความพยายามสูงมาก หรือพิจารณามิตอิื่นเพิ่มเติม เชน การประหยัด เปนตน       ๕  

• มีพัฒนาการดีเยี่ยม ทําไดเกินเปาหมาย ตองใชความพยายามอยางมาก   ๔ 
• มีพัฒนาการดี ทําไดตามเปาหมาย      ๓ 
• มีพัฒนาการพอใช   (ควรปรับปรุง)      ๒ 
• ไมมีพัฒนาการ       (ตองปรับปรุง)      ๑ 
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 ๑๒

ดังนั้น หากหนวยงานใด มีผลระดับคะแนนที่ไดรับเทากับ 5 แสดงวา มีผลงานดีมาก คะแนนรวมที่ไดรับ 
ยิ่งสูงยิ่งด ี
 
     ๔.๒  ลักษณะของตัวช้ีวัด/ชนิดของตัวช้ีวดัท่ีนํามาประเมินผล 
 ๑)  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เชน จํานวน รอยละ  แนวทางในการประเมินจะมีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนที่
เหมาะสม โดยอาจใชผลการดําเนินงาน ๓ ปท่ีผานมาของหนวยงาน เปนฐานในการเจรจาเกณฑการใหคะแนนตัวช้ีวัด หรือ อาจ
ใหเกณฑมาตรฐานคุณภาพของชาติ หรือเกณฑมาตรฐานสากล ตามที่เห็นสมควร 
 ๒)  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่มากกวาหนึ่งตัว เชน ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยในตัวช้ีวัดท่ีตองแจกแจงเปน
ตัวช้ีวัดยอยหลายตัวช้ีวัด  แนวทางการประเมินจะมีการกําหนดคาน้ําหนัก คาเปาหมาย และผลคะแนนที่ไดตามเกณฑท่ีมีการเจรจาตก
ลงกัน ท้ังในแตละตัวช้ีวัดยอยในภาพรวมของหนวยงาน  แลวแตกรณี 
 ๓) ตัวช้ีวัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone)  แนวทางในการประเมินจะกําหนดระดับคะแนนใน
แตละข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการประเมินจะเปนไปตามผลการดําเนินงานที่ครบถวนและสมบูรณในขั้นตอน
นั้น เชน  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ มีแผน 
๒ ดําเนินการตามแผนได 
๓ มีการกํากับติดตาม 
๔ มีการประเมินผลความสําเร็จ 
๕ มีการนําผลการประเมินไปใช 

 ๔) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เชน ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ แนวทางในการประเมินจะมีคําอธิบาย
ผลงานในแตละระดับใหชัดเจน เกณฑการใหคะแนนจะมีคําอธิบายผลงานในการประเมินผลในทุกขั้นตอนของผล
การดําเนินงาน 

๕) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail)  เชน ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล  แนวทาง
ในการประเมินจะมีการอธิบายผลสําเร็จในการดําเนินงานที่เกิดข้ึน และถาไมเปนไปตามคําอธิบายนี้ถือวาไมสําเร็จ 

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

(๓) การประเมินตัวช้ีวัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) 
(๔) การประเมินตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
(๕) การประเมินตัวช้ีวัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 
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 ๑๓

  
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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 ๑๔

 

แบบที่ ๒  : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา ๑ ตัว 
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวอยาง : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                 ของหนวยงาน 
                (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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 ๑๕

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

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวอยาง  :    ผลการดําเนินงานของหนวยงาน ก และหนวยงาน ข    ในตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันฯ 
                    
 

 

หนวยงาน 
ก 

หนวยงาน 
ข 

      
 

 

   

     

มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใช
ในการสงเสริมการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ
และการวางแผนปองกันการกระทําผิด
จรรยาบรรณ รวมท้ังการทบทวนจรรยาบรรณ
วิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 

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 ในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

ระดับ ๒ 
(ขั้นตอนที่ 
๑+๒) 

   
 

มีการแตงตั้งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ ๑ 
(ขั้นตอนที่ 

๑) 
 

หนวยงาน 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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 ๑๖

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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 ๑๗

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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 ๑๘

บทที่ ๓ 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับคณะและกอง 
 
          หนวยงานระดับคณะและกอง มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๔ มิติ   ซึ่งมีน้ําหนักรวม รอยละ ๑๐๐  
โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
         มิติท่ี ๑   มิติดานประสิทธิผล  กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๕๕ 
         มิติท่ี ๒   มิติดานคุณภาพ  กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๑๒       
         มิติท่ี ๓   มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๑๐ 
         มิติท่ี ๔   มิติดานการพัฒนาสถาบัน  กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๒๓    
        ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของหนวยงานระดับ
คณะ/กอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 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 ๒๕๕๑ และ
กําหนดน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยในตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ ของมิติท่ี ๑ ของหนวยงานมีความสําคัญเทากัน และถาหนวยงานใด มี
การเลือกตัวช้ีวัดในมิติท่ี ๒-๔ ไมเปนไปตามกรอบของสํานักงาน ก.พ.ร. การกําหนดน้ําหนักของตัวช้ีวัดของ
หนวยงานจะกําหนดใหทุกตัวช้ีวัดมีความสําคัญเทากัน 
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 ๑๙

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

มิติท่ี ๑ มิติดานประสิทธิผล            
• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการ หรือแผนกลยุทธและ 

๑. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

๕ ๕ 

ตามภารกิจ ๒. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

๕ ๕ 

 ๓. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ หรือแผนกลยุทธของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน  (ทั้งงบประมาณแผนดิน  และเงินรายได) 
ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัด 
๓ .๑  คุณภาพของแผนปฏิบั ติราชการประจําป  ๒๕๕๑  (แผน
งบประมาณแผนดินและเงินรายได)  ของหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓.๒ การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนกลยุทธ 
(แผนงบประมาณแผนดินและเงินรายได) และตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

๑๕ 
 
 
 
 
๔ 
 
 
๕ 

๔๓ 
 
 
 
 
๔ 
 
 

๓๙ 

  (๑) เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผนกลยุทธ
สถาบันฯ 

  

  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑   
  ๓. ๒.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา)   
  ๓.๒.๒ จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม (ทุกระดับการศึกษา) 
  ๓.๒.๓ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตาม

หลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด 
  ๓.๒.๔ ระดับความสําเร็จโครงการผลิตบัณฑิตที่มีความ

รวมมือกับตางประเทศ 

 การกําหนดน้ําหนัก
ขอตัวช้ีวัดยอยของขอ 
๓.๒    ใหมีความสําคัญ
เทากัน 

  ๓.๒.๕ รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด   
  ๓.๒.๖ ระดับความสําเร็จการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมใน

การพัฒนาหลักสูตร 
  

  ๓.๒.๗ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการ
สอน 
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 ๒๐

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

  ๓.๒.๘ รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด   
  ๓.๒.๙ รอยละของนิสิต/นักศึกษาของหนวยงานที่ เพิ่มขึ้น 

(นักศึกษาทั้งหมด ทุกระดับการศึกษา) 
  

  ๓.๒.๑๐ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม
นักศึกษา 

  

  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒   
  ๓.๒.๑๑ รอยละโครงการวิจัยตออาจารยประจํา/ป 
  ๓.๒.๑๒ จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่

ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ๓.๒.๑๓ จํานวนโครงการวิจัยใหม 

 การกําหนดน้ําหนัก
ขอตัวช้ีวัดยอยของขอ 
๓.๒    ใหมีความสําคัญ
เทากัน 

  ๓.๒.๑๔ จํานวนโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินงาน   
  ๓.๒.๑๕ รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด 
  

  ๓.๒.๑๖ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย   
  ๓.๒.๑๗ จํานวนสิทธิบัตรที่ถูกนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย   
  ๓.๒.๑๘ จํานวนลิขสิทธิ์ที่ถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย   
  ๓.๒.๑๙ จํานวนงานวิจัยที่นําไปแกไขปญหาสังคม   
  ๓.๒.๒๐ รอยละของจํานวนแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก

ภายนอกตอแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด 
  

  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓   
  ๓.๒.๒๑ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ 
  

  ๓.๒.๒๒ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอ
ระบบฐานขอมูลองคความรู 

  

  ๓.๒.๒๓* รอยละความสําเร็จในการเขาถึงขอมูล   
  ๓.๒.๒๔* รอยละความสํ า เร็ จในการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยสิน 
  

  ๓.๒.๒๕* 
 
 

* 

รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
ระบบสวัสดิการ 
 
เปนตัวช้ีวัดเฉพาะหนวยงาน 
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 ๒๑

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔   
  ๓.๒.๒๖ จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา (ครั้ง) 
  ๓.๒.๒๗ จํานวนผูรับบริการ (คน) 
  ๓.๒.๒๘ จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร 
  ๓.๒.๒๙ ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน 

ไมนอยกวา 

 การกําหนดน้ําหนัก
ขอตัวช้ีวัดยอยของขอ 
๓.๒    ใหมีความสําคัญ
เทากัน 

  ๓.๒.๓๐ รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จ ตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

  

  ๓.๒.๓๑ จํานวนงานเผยแพรความรูบริการวิชาการ (ครั้ง)   
  ๓.๒.๓๒ จํานวนครั้งที่จัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางวิชาการ   
  ๓.๒.๓๓* ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน   
  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕   
  ๓.๒.๓๔ จํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม   
  ๓.๒.๓๕ จํานวนผูเขารวมโครงการ   
  ๓.๒.๓๖ รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจใน

ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
  

  ๓.๒.๓๗ รอยละของโครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนด   
 (๒)  เปาหมายตามภารกิจหลักของหนวยงานระดับคณะ/กอง   
        (ตัวช้ีวัดที่หนวยงานกําหนดเพิ่มจาก (๑) ซึ่งเปนการวัดผลผลิตของ

หนวยงานและไมซ้ํากับตัวช้ีวัด ๓.๒, ๓.๓, ๔ และในมิติที่ ๒-๔) 
  

 ๓.๓ การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมทั้ง
วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติสถาบันฯ 

๖  - 

  ๓.๓.๑ ระดับความสําเร็จโครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือ
กับตางประเทศ 

๒  - 

  ๓.๓.๒ ระดับความสําเร็จการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

๒  - 

  ๓.๓.๓ 
 

 
* 

รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน 
(คะแนนเฉลี่ย) 
 
เปนตัวช้ีวัดเฉพาะหนวยงาน 

๒  - 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๒

 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุม  

๑ 
กลุม 
๒ 

• ผลสําเร็จตาม 
พันธกิจหลัก 

๔. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  ในการ
บรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันฯ  

๒๘ - 

  ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
  ๔.๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป  
  ๔.๑.๒  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา

ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
  ๔.๑.๓   รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผาน

การสอบใบประกอบวิชาชีพจากจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  
  ๔.๑.๔  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศ

เกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

  ๔.๑.๕  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือ
เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

  ๔.๒ มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
  ๔.๒.๑  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรค    ที่ตีพิมพ 

เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา 

• การกําหนดน้ําหนักของ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
เปนไปตามมติที่สภา
มหาวิทยาลัยแตละแหง
อนุมัติไว 

• กรรมการเจรจา จะ
เจรจาเฉพาะน้ําหนัก 
เปาหมาย และเกณฑ
การใหคะแนนของ
ตัวช้ีวัดในแตละ
มาตรฐาน 

 

  ๔.๒.๒  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา และนักวิจัย
ประจํา 

 

  ๔.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจํา และนักวิจัยประจํา 

 

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

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๒๓

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุม  

๑ 
กลุม 
๒ 

 
  ๔.๒.๕  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 

  ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  
  ๔.๓.๑  รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ 

และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
หรือนานาชาติตออาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา 

 

  ๔.๓.๒  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยท่ีอาจารยประจําใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสร างความเขมแข็ งของสังคม  ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจํา และ
นักวิจัยประจํา 

 

  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
ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

 

  ๔.๔.๓  รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๔

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุม  

๑ 
กลุม 
๒ 

 
 ๕. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  ๒ ๒ 

 (ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
พิเศษ) 

มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพ *   ๑๒ ๑๒ 
• คุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ๖. ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันฯ 

๖.๑ ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
๖.๒ ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันฯ 

๕ 
๒.๕ 
๒.๕ 

๕ 
 - 
๕ 

 ๗. ระดับคุณภาพของหนวยงานจากผลการประเมินภายใน 
ของ สกอ./สจล. 

๓ ๓ 

• การประกันคุณภาพ 
 

๘. 
 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

๔ ๔ 

มิติที่ ๓  มิติดาน 
ประสิทธิภาพ                  
ของการปฏิบัติ 
ราชการ * 

  ๑๐ ๑๐ 

• ประสิทธิภาพของการใช
พลังงาน 

๙. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน ของสถาบันฯ 

๓.๕ ๒ 

• การบริหารงบประมาณ ๑๐. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงท ุน ๔.๕ ๓ 
• การรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ    

๑๑.* ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

๒ ๒ 

• การจัดทําตนทุน 
ตอหนวย 

๑๒.* ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  - ๓ 

 
มิติท่ี ๒, ๓   การกําหนดน้ําหนกัของแตละหนวยงาน จะขึ้นอยูกับจํานวนตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานตองรับผิดชอบในการ 
                   ขับเคลื่อนใหบรรลุผลสําเร็จ   กรณีท่ีหนวยงานรบัผิดชอบตัวช้ีวัดไมครบทุกตัว จะใหกําหนดน้ําหนักตัวช้ีวัด 
                   เทากัน โดยน้ําหนกัรวมในแตละมิติจะตองเทากับเกณฑท่ีกําหนด 
                 * เปนตัวช้ีวัดเฉพาะหนวยงาน 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๒๕

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

มิติท่ี ๔ มิติดานการพัฒนา
สถาบัน* 

  ๒๓ ๒๓ 

• การบริหารการศึกษา ๑๓. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของคณะกรรมการหนวยงาน ๓ ๔.๕ 
• การเสริมสรางธรรมาภิบาล ๑๔. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ๓.๕ 

• การบริหารการศึกษา ๑๕.  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ๒ ๓.๕ 
• การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย 

๑๖. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันฯ 

๓ - 

• การบริหารการศึกษา ๑๗. คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารยสถาบันฯ 
๑๗.๑ รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษา 
           ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
๑๗.๒ รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

๓ 
๑.๕ 

 
๑.๕ 

- 
- 
 
- 

• การจัดการสารสนเทศ ๑๘. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ดาน
นักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตร  การเงินอุดมศึกษา  และระบบ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

- ๔.๕ 

• การบริหารการศึกษา ๑๙. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

๒ ๓.๕** 

ตัวชี้วัดเลือก          (๑ ตัวชี้วัด) ๒๐. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  

๒ ๓.๕ 

• หลักสูตรและ 
การเรียนการสอน 

๒๑. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด ๓ - 

 ๒๒. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ๓ - 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
มิติที่ ๔     การกําหนดน้ําหนักของแตละหนวยงาน จะขึ้นอยูกับจํานวนตัวช้ีวัดที่หนวยงานตองรับผิดชอบในการ 
                ขับเคล่ือนใหบรรลุผลสําเร็จ   กรณีที่หนวยงานรับผิดชอบตัวช้ีวัดไมครบทุกตัว    จะใหกําหนดน้ําหนัก 
                ตัวช้ีวัดเทากัน โดยนํ้าหนักรวมในแตละมิติจะตองเทากับเกณฑที่กําหนด 
          **  เฉพาะหนวยงานระดับคณะ  ที่มีหนาที่บริการหองสมุด  คอมพิวเตอร  และศูนยสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 
                การเรียนการสอนเทานั้น 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๖

มิติที่ ๑  มิติดานประสิทธิผล 
 
ประเด็นการประเมินผล :   ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑      ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
  ของกระทรวง  
หนวยวัด : ระดับ 
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 ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๒๗

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 ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๘

ประเด็นการประเมินผล  :   ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๒    ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หนวยวัด :    ระดับ 
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 ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๒๙

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 ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๓๐

 

ประเด็นการประเมินผล   :     ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๓   ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ 
                     ราชการหรือแผนกลยุทธ  ของสถาบันฯ และตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
หนวยวัด :   ระดับ 
น้ําหนัก :      รอยละ ๑๕/๔๓ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของหนวยงานในการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ของ
หนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานพิจารณาจากการประเมินคุณภาพ  และการบรรลุ
เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของหนวยงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีสะทอนอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของหนวยงาน 

• แผนปฏิบัติราชการประจําป จะตองมีเปาหมายที่ครอบคลุมการดําเนินการที่ใชงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายไดของหนวยงาน 

• หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ(แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๑ หรือทบทวนความเหมาะสมของแผนปฏิบัติราชการประจําป ของหนวยงานดังกลาว เพื่อใหมี
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรของหนวยงานที่ครบถวน สมบูรณ ไดมาตรฐาน
ของสถาบันฯ ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและอัตลักษณรวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของสถาบัน (Standards-based higher education)  และเสนอคณะกรรมการหนวยงานพิจารณา
กอนสงแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบแลว     ไปยัง  กองแผนงานพรอมหลักฐานแสดง
คุณภาพของแผน  

• การประเมินคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ พิจารณาจากคุณภาพของแผนที่ดี ไดแก แผนปฏิบัติราชการที่
ตรงกับความตองการจําเปนและสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนมีความสอดคลองกับอัตลักษณและจุดเนน
รวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน มีความสอดคลองกับมาตรฐานสําหรับการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผน มีระบบและเปน
รูปธรรม มีตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินผลท่ีเหมาะสมชัดเจน มีทรัพยากรสนับสนุนในการดําเนินการตาม
แผนอยางเพียงพอ  มีการถายทอดแผนสูหนวยงานปฏิบัติ  และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการคณะ 

• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจาเฉพาะตัวช้ีวัดสําคัญในตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ และ๓.๓  ท่ี
สถาบันฯ เลือกหรือเสนอในการบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๑ ในประเด็นความเหมาะสมของตัวช้ีวัด การกระจายคาน้ําหนัก การกําหนดคาเปาหมาย และ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัด 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๓๑

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑    คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของหนวยงาน 
                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก :  รอยละ ๔ 
คําอธิบาย : คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของหนวยงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ พิจารณาจากเกณฑคุณภาพในการจัดทําแผนของหนวยงาน ท่ีมีการดําเนินการ  
รวมท้ังคุณลักษณะของแผนครบตาม ๘ ประเด็น ประกอบดวย 

๑) ตรงความตองการจําเปนและสอดคลองกบัแผนกลยุทธ 
๒) สอดคลองกับอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน 
๓) มีสวนรวมในการจัดทําแผน    
๔) เปนระบบครบวงจรของแผนและเปนรูปธรรม ไดแก วิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาประสงค 
     แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด และมีการรายงานผลการติดตามประเมินผลตามระยะเวลาที่ 
     กําหนด 
๕) มีทรัพยากรเพียงพอ    
๖) การถายทอดแผนสูหนวยงานปฏิบัติ 
๗) ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหนวยงาน หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
๘) สงแผนปฏิบัติราชการ ประจําปภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติราชการ 

หนวยงาน 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนไปตามเกณฑ 
นอยกวาหรือเทากับ 
๔ ประเด็นที่กําหนด 

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติราชการ 

หนวยงาน 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนไปตามเกณฑ ๕ 
ประเด็นที่กําหนด 

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติราชการ 

หนวยงาน    
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนไปตามเกณฑ ๖ 
ประเด็นที่กําหนด 

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติราชการ

หนวยงาน    
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนไปตามเกณฑ ๗ 
ประเด็นที่กําหนด 

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติราชการ

หนวยงาน    
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนไปตามเกณฑ 
ท้ัง ๘ ประเด็นที่

กําหนด 
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 ๓๒

 
หมายเหตุ  :    หนวยงานตองสงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ (ท้ังแผนงบประมาณและ 
                         งบประมาณรายได) และเอกสารหลักฐานตางๆที่แสดงถงึคุณภาพของแผนตามเกณฑท่ีกําหนด ให 
                         กองแผนงาน เพือ่ใหคณะกรรมการฯ  วเิคราะหและประเมนิคุณภาพ  ภายในวนัที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐   
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒    การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนกลยุทธ (แผนงบประมาณแผนดินและ

งบประมาณรายได) ของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ ๕/๓๙ 
คําอธิบาย :  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนกลยุทธ  (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ พิจารณาจากรอยละความสําเร็จในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของตัวช้ีวัดท้ังหมดที่เลือกจากแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยตองไมซ้ํากับตัวช้ีวัดอื่น ๆ ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
ในมิติ ๒, ๓ และ ๔ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  (ยกเวนตัวช้ีวัดท่ี ๓.๓) 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการพิจารณาจากการบรรลุเปาหมายตามแผนทั้งในมิติของปริมาณ
และคุณภาพของทุกตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานไดระบุไวในแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายได) ของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  

• การกําหนดเปาหมายความสําเร็จใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหนวยงานหรือผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงาน  โดยเกณฑการใหคะแนนใหวางคารอยละของความสําเร็จตามเปาหมายตามตาราง
และสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

• หนวยงานระบุตัวช้ีวัดยอยทุกตัวโดยตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ ตาม (๑) หนา ๓๕ ไมตองจัดทํารายละเอียด
ประกอบ แตสําหรับตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานกําหนดขึ้นเองตาม (๒) หนา ๓๖ ใหจัดทํารายละเอียดตาม
แบบฟอรม KPI Template ภาคผนวกที่ ๑  และสงไปยังกองแผนงาน  ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ เพื่อ
เปนหลักฐานประกอบการประเมินความสําเร็จของตัวช้ีวัด  (ตามแบบฟอรมการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด  
KPI Template ในภาคผนวก ๑)  
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 ๓๓

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตาม

เปาหมายของตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด (i) น้ําหนัก 
(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน
ท่ีได 
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก       
(Wi x SMi) 

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

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

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

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 

หมายเหตุ : กรณีท่ีเปาหมายเปนรอยละหรือจํานวนใหนําเปาหมายไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด 
เชน เปาหมายรอยละ ๘๐ วางไวท่ีคา ๕  

เกณฑการใหคะแนน เปาหมาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

รอยละ ๘๐ ๔๘ ๕๖ ๖๔ ๗๒ ๘๐ 

 หรือ เปาหมายจํานวน ๒๐๐ คน วาง ๒๐๐ คนที่คา ๕ 

เกณฑการใหคะแนน 
 เปาหมาย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒๐๐ คน ๑๒๐ ๑๔๐ ๑๖๐ ๑๘๐ ๒๐๐ 

กรณีท่ีตัวช้ีวัดเปนระดับความสําเร็จ ตองกําหนดดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน เปาหมาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดท่ีบรรลุผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานเทากับ 
     

 Σ   (Wi x SMi)                 หรือ                    (W๑ x SM๑) + (W๒x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 
        Σ Wi              W๑ + W๒ +...+ Wi 
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 ๓๔

 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักของตัวช้ีวัดจากแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน (แผนงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายได) และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวของแผนปฏิบัติราชการ(แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได)ของ
หนวยงาน 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการ(แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) หนวยงาน ;  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 

 
หมายเหตุ :  
 ในการกําหนดตัวช้ีวัดยอย ในตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ ไดใชวิธีการถายทอดตัวช้ีวัดในแผนกลยทุธสถาบันฯ (พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๙) เฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปสูหนวยงานตามพันธกิจหลักของหนวยงาน โดยกําหนดน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยใหมีความสําคัญเทากัน 
และตัวช้ีวัดยอยตองไมซ้ํากับตัวช้ีวัดในมิติอื่น  ในคํารับรองฯ ของสถาบันฯ ยกเวนตัวช้ีวดัท่ี ๓.๓ 
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 ๓๕

ตารางสรุปตัวชี้วัดยอย ในตัวชีว้ัดที่ ๓.๒   ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนกลยุทธของสถาบันฯ  
                       และตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

 

ประเด็นการ 
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

 (๑) เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผนกลยุทธของสถาบันฯ 
ประเด็นยุทธศาสตร ๓.๒.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา) 
ท่ี ๑   ๓.๒.๒ จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม (ทุกระดับการศึกษา) 
พัฒนาการผลิตบัณฑิต ๓.๒.๓ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด 
ที่มีคุณภาพสอดคลอง ๓.๒.๔ ระดับความสําเร็จโครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือกับตางประเทศ 
กับความตองการของ ๓.๒.๕ รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด 
ประเทศและสามารถ ๓.๒.๖ ระดับความสําเร็จการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตร 
แขงขันไดในระดับ ๓.๒.๗ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน 
นานาชาติ ๓.๒.๘ รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด 
 ๓.๒.๙  รอยละของนิสิต/นักศึกษาของหนวยงานที่เพิ่มขึ้น (นักศึกษาทั้งหมด ทุกระดับการศึกษา) 
 ๓.๒.๑๐ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมนักศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร ๓.๒.๑๑ รอยละโครงการวิจัยตออาจารยประจํา/ป 
ท่ี ๒ ๓.๒.๑๒ จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ 
พัฒนางานวิจัยและ                 นานาชาติ 
นวัตกรรมเพื่อสราง ๓.๒.๑๓ จํานวนโครงการวิจัยใหม 
ความเปนเลิศในระดับ ๓.๒.๑๔ จํานวนโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินงาน 
นานาชาติ ๓.๒.๑๕ รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 ๓.๒.๑๖ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย 
 ๓.๒.๑๗ จํานวนสิทธิบัตรที่ถูกนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย 
 ๓.๒.๑๘ จํานวนลิขสิทธิ์ที่ถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย 
 ๓.๒.๑๙ จํานวนงานวิจัยที่นําไปแกไขปญหาสังคม 
 ๓.๒.๒๐ รอยละของจํานวนแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตอแหลงเงินทุน 

                สนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด 
ประเด็นยุทธศาสตร ๓.๒.๒๑ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ท่ี ๓ ๓.๒.๒๒ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบฐานขอมูลองคความรู 
พัฒนาคุณภาพการ ๓.๒.๒๓ รอยละความสําเร็จในการเขาถึงขอมูล 
บริหารจัดการเพื่อเสริม ๓.๒.๒๔ รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน 
สรางประสิทธิภาพของ ๓.๒.๒๕ รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบสวัสดิการ 
องคกร  
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 ๓๖

 
ประเด็นการ 
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร ๓.๒.๒๖ จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา (ครั้ง) 
ท่ี ๔   ๓.๒.๒๗ จํานวนผูรับบริการ (คน) 
พัฒนาการใหบริการ ๓.๒.๒๘ จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร 
วิชาการหลายรูปแบบ ๓.๒.๒๙ ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ........ 
สูสังคม ๓.๒.๓๐ รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ๓.๒.๓๑ จํานวนงานเผยแพรความรูบริการวิชาการ (ครั้ง) 
 ๓.๒.๓๒ จํานวนครั้งที่จัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางวิชาการ 
 ๓.๒.๓๓ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร ๓.๒.๓๔ จํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 
ท่ี ๕ ๓.๒.๓๕ จํานวนผูเขารวมโครงการ 
ทะนุบํารุงศิลปะและ ๓.๒.๓๖ รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  
วัฒนธรรมรวมทั้ง ๓.๒.๓๗ รอยละของโครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนด           
ภูมิปญญาใหเกิด  
ประโยชนตอประเทศ  
 (๒) เปาหมายตามภารกิจหลักของหนวยงานระดับคณะ/กอง 
        (ตัวช้ีวัดยอย จะกําหนดวัดผลการดําเนินงานตามผลผลิตที่สําคัญของหนวยงานที่ไมซ้ํากับ

ตัวช้ีวัด ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธสถาบันฯ ซึ่งสวนใหญจะเปนหนวยงานที่รับผิดชอบสนับสนุน
การดําเนินงานผลผลิตหลักของสถาบันฯ โดยกําหนดใหหนวยงานดังกลาว เลือกตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานของผลผลิตหนวยงานไมใชวัดกิจกรรมหรือขั้นตอนการทํางาน ซึ่งในปงบประมาณ 
๒๕๕๑ กําหนดใหหนวยงานจัดทํารายละเอียดประกอบตัวช้ีวัด สําหรับใชในการประเมินผลดวย) 
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 ๓๗

ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
   และสามารถแขงขันไดในระดบันานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑     :     จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 
หนวยวัด : คน 
คําอธิบาย :    
 -  เปนการนับจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในทุกระดับการศึกษา และทุกหลักสูตร ประจําปงบประมาณ  

   พ.ศ. ๒๕๕๑  
 -  ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ 
                   ทุกหลักสูตร ท่ีจบในปการศึกษา ๒๕๕๐ 
สูตรการคํานวณ  :     - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน เทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด โดยนําคา

เปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๓๓ ดังนี้ 
 

๑  เทากับ  ๑  คะแนน 
๒     จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด เทากับ  ๒  คะแนน 
๓     ผลสําเร็จตามเปาหมาย ของแตละหนวยงาน ในป เทากับ  ๓  คะแนน 
๔    งบประมาณ ๒๕๕๑ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :   จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๐  จําแนกตามระดับ 
                                          การศึกษา และประเภทหลักสูตร  
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒     :     จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม 
หนวยวัด : คน 
คําอธิบาย :    

- เปนการนับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม ในทุกระดับการศึกษา  และทุกหลักสูตร  ประจําป
งบประมาณ  ๒๕๕๑  

- นักศึกษาที่รับเขาใหม  หมายถึง  จํานวนนักศึกษาที่สถาบันฯ รับเขามาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก และทุกหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ โดยรวมนักศึกษาใหม ระดับ
บัณฑิตศึกษา ท่ีรับเขามาศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๐ (ถามี) และยกเวนไมรวมจํานวนนักศึกษาที่มี
การโอนยายระหวางคณะ/สาขาวิชา และนักศึกษาทดลองเรียน 
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 ๓๘

สูตรการคํานวณ  :     - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.    ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน เทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด โดยนําคา

เปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๓๓  ดังนี้ 
 

๑          เทากับ  ๑  คะแนน 
๒        จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมทั้งหมด ปการศึกษา ๒๕๕๑ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓         ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมาย เทากับ  ๓  คะแนน 
๔        ของแตละหนวยงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :   จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  จําแนกตามระดับการศึกษา  
                                          และประเภทหลักสูตร  
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๓    :     รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาทีก่ําหนด 
หนวยวัด : รอยละ 
คําอธิบาย :    

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ท่ีจบตามระยะเวลาของหลักสูตรใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ กับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

- ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจบตามระยะเวลาของหลักสูตร ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา ๒๕๕๐ 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 ๒๕๕๑ หมายถึง จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา ๒๕๕๐ ทุกหลักสูตร ท้ังท่ีจบตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนดและไมจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๓๙

สูตรการคํานวณ : 
    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา ๒๕๕๐ 

ที่จบตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด รุนปการศึกษา ๒๕๕๐ 

x ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน เทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด โดยนําคา

เปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๓๓ ดังนี้ 
 

๑          รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          จบการศึกษาตามหลักสูตร ปงบประมาณ ๒๕๕๑ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมาย เทากับ  ๓  คะแนน 
๔         ของแตละหนวยงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๐ 
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังหมด ปการศึกษา ๒๕๕๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๔  :     ระดับความสําเร็จโครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือกับตางประเทศ 
หนวยวัด :  ระดับ 
คําอธิบาย :    

- เปนการนับจํานวนโครงการผลิตบัณฑิตท่ีหนวยงานมีความรวมมือกับตางประเทศ ในปงบประมาณ 
๒๕๕๑  

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

 
สูตรการคํานวณ :  - 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔๐

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

๑ ไมมีโครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือกับตางประเทศ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒  - เทากับ  ๒  คะแนน 
๓  - เทากับ  ๓  คะแนน 
๔  - เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ มีโครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือกับตางประเทศ เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนโครงการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรวมมือกับตางประเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
๒. เอกสารการทําความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ และเอกสารที่แสดงการมีกิจกรรม ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๕     :     รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด 
หนวยวัด : รอยละ 
คําอธิบาย :    

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่เปนชาวตางประเทศกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ท้ังเปนคน
ไทย และชาวตางประเทศ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ ในรูปรอยละ 

- นักศึกษาตางประเทศ หมายถึง บุคคลท่ีถือกําเนิดภายนอกประเทศไทย และไมมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตามที่กฎหมายกําหนด  

สูตรการคํานวณ :  - 
     

จํานวนนักศึกษาที่เปนชาวตางประเทศ ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

x ๑๐๐ 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนนโดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด 

หนา ๓๓ ดังนี้ 
๑   เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมาย เทากับ  ๓  คะแนน 
๔         ของแตละหนวยงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ท่ีเปนชาวตางประเทศ ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
๒. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ (ท้ังเปนคนไทย และชาวตางประเทศ) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๔๑

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๖    :     ระดับความสําเร็จการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตร 
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย :    

- เปนการนับจํานวนหลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๑  
- หลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม หมายถึง หลักสูตรท่ีหนวยงานไดมีการทําความ

รวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ท่ีจะรวมกันผลิตบัณฑิต โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกัน การ
ใหนักศึกษาไดฝกงานในสถานประกอบการ และรวมถึงหลักสูตรสหกิจศึกษาดวย  

สูตรการคํานวณ :  - 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

๑ ไมมีการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตร เทากับ  ๑  คะแนน 
๒  - เทากับ  ๒  คะแนน 
๓  - เทากับ  ๓  คะแนน 
๔  - เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ มีการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตร เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนหลักสูตรท่ีรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม  ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
๒. เอกสารความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม และเอกสารแสดงกิจกรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๗     :     รอยละของระดับคะแนนการประเมนิการเรียนการสอน 
หนวยวัด : รอยละ 
คําอธิบาย :    

- เปนผลจากการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีตออาจารยประจําวิชา ท่ีสังกัดแตละคณะ 
ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ในรูปแบบรอยละ โดยคิดคาเฉลี่ยของผลการประเมินการเรียนการสอน 
(เทียบจากคา ๕ ระดับ) ของนักศึกษา ใน ๑๓ หัวขอ ดังนี้ 
๑. มีการแจงใหนักศึกษาทราบกฎเกณฑและรายละเอียดของการเรียนการสอน 
๒. ตรงตอเวลาในการสอน 
๓. เขาสอนครบตามที่กําหนด 
๔. ใชสื่อการสอนที่ชวยใหเขาใจดีข้ึน 
๕. มีความรูความสามารถในการสอนใหนักศึกษาเขาใจในเนื้อหาวิชา ไดดี 
๖. มอบหมายงานใหนักศึกษาทําในปริมาณที่เหมาะสม 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔๒

๗. การตรวจงานและชี้แจงขอบกพรองของนักศึกษาในงานที่ใหทํา 
๘. เปดโอกาสใหนักศึกษาคิดวิเคราะหแกไขปญหาและสรางสรรค 
๙. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามในเวลาเรียน 
๑๐. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามนอกเวลาเรียน 
๑๑. สอนเนื้อหาครบตามที่กําหนดไวในแผนการสอน 
๑๒. โดยภาพรวมนักศึกษาไดรับความรูเพิ่มข้ึนจากวิชาเรียนนี้ 
๑๓. มีการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดูแลระเบียบวินัยและทําตนใหเปนตัวอยางที่ดี 

 
สูตรการคํานวณ : 

     

คาเฉลี่ยที่คณะไดจากการประเมินการเรียนการสอน ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 ๕ 

x ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน  :  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๘ ตอ ๑ คะแนน 
 

๑ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   =  ๔๘ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   =  ๕๖ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   =  ๖๔ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   =  ๗๒ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   =  ๘๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอน ปงบประมาณ ๒๕๕๑ จําแนกตามคณะ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๘     :     รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด 
หนวยวัด :  รอยละ 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในปงบประมาณ 
๒๕๕๑ กับหลักสูตรท่ีเปดสอนทั้งหมด ในรูปรอยละ 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปดสอน 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 
 X ๑๐๐      

 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอน 
ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๔๓

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด 

หนา ๓๓ ดังนี้ 
 

๑          รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          ปงบประมาณ ๒๕๕๑  ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          ผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละหนวยงาน  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔          ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน ในปงบประมาณ  ๒๕๕๑ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๙     :     รอยละของนิสิต/นักศึกษาของหนวยงานที่เพ่ิมขึ้น  (นักศึกษาทั้งหมด ทุกระดับการศึกษา) 
หนวยวัด : รอยละ 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาคงอยูท้ังหมด ปการศึกษา ๒๕๕๑ กับปการศึกษา ๒๕๕๐ วา
เพิ่มข้ึนเทาไร ในรูปของรอยละ 

- จํานวนนักศึกษาคงอยู  หมายถึง  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
และทุกหลักสูตร ท่ีลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐ 

 
สูตรการคํานวณ : 

   (จํานวนนักศึกษาคงอยู ปการศึกษา ๒๕๕๑ – จํานวนนักศึกษาคงอยู ปการศึกษา ๒๕๕๐) 
 จํานวนนักศึกษาคงอยู ปการศึกษา ๒๕๕๐ 

X ๑๐๐ 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
        ท่ีกําหนด หนา ๓๓ ดังนี้ 
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 ๔๔

 
๑  เทากับ  ๑  คะแนน 
๒           รอยละของนิสิต/นักศึกษา ของหนวยงานเพิ่มขึ้น เทากับ  ๒  คะแนน 
๓           ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด ผลสําเร็จตามเปาหมาย    เทากับ  ๓  คะแนน 
๔           แตละหนวยงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- จํานวนนักศึกษาคงอยูท้ังหมด ปการศึกษา ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑๐     :     รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี่ตอกิจกรรมนักศึกษา 
หนวยวัด : รอยละ 
คําอธิบาย :  

- ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

- กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ไดแก โครงงานรับนองประชุมเชียร โครงงานกีฬาเฟรชชี่ 
โครงงานแคแสด โครงงานคายคุณธรรม-จริยธรรม โครงงานถวายสัตยปฏิญาณตน เปนตน 

 
สูตรการคํานวณ : 

คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  
    5 

X ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน  :  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๗.๕ ตอ ๑ คะแนน 
 

๑ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมนักศึกษา =  ๔๕.๐ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมนักศึกษา =  ๕๒.๕ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมนักศึกษา =  ๖๐.๐ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมนักศึกษา =  ๖๗.๕ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมนักศึกษา =  ๗๕.๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  ท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
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 ๔๕

 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๒  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความเปนเลิศในระดบัชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑๑    รอยละโครงการวิจัยตออาจารยประจํา 
หนวยวัด : รอยละ 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัยตออาจารยประจํา ในรูปรอยละ ท้ังนี้การเปนอาจารยประจํา 
และนักวิจัยประจําใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 

- โครงการวิจัย หมายถึง โครงการท่ีจัดทําข้ึนเพื่อการศึกษา คนควา ตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชา และไดรับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากแหลงงบประมาณแผนดิน เงินรายได
สถาบันฯ และจากแหลงทุนภายนอก ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน 
 ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 
    

จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
X ๑๐๐ 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
      ท่ีกําหนด หนา ๓๓  ดังนี้ 
 

๑            รอยละโครงการวิจัยตออาจารยประจํา เทากับ  ๑  คะแนน 
๒            ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดผลสําเร็จ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓            ตามเปาหมายของแตละหนวยงาน เทากับ  ๓  คะแนน 
๔            ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนรายชื่อโครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุน จากทุกแหลงเงิน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
๒. จํานวนอาจารยประจํา ตามคําอธิบาย ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
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 ๔๖

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑๒     จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ 
                                  หรือนานาชาติ 
หนวยวัด :  เร่ืองหรือชิ้นงาน 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

- 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 +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
      ท่ีกําหนด หนา ๓๓  ดังนี้ 

 

๑       จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ     เทากับ  ๑  คะแนน 
๒       รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑที่หนวยงาน  เทากับ  ๒  คะแนน 
๓       กําหนดผลสําเร็จ ตามเปาหมายของแตละหนวยงาน เทากับ  ๓  คะแนน 
๔       ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕   เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- จํานวนรายชื่องานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ซึ่งประกอบดวย ช่ือผลงาน เจาของผลงาน รางวัลและป พ.ศ. ท่ีไดรับ 
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 ๔๗

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑๓    จํานวนโครงการวิจัยใหม 
หนวยวัด : โครงการ 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนโครงการวิจัยใหม ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
- โครงการวิจัยใหม หมายถึง โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ เปนครั้งแรก ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๑ จากทุกแหลงเงิน ซึ่งรวมโครงการวิจัยตอเนื่องท่ีไดรับงบประมาณปแรก ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ ดวย 

สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน  โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ  

ท่ีกําหนด หนา ๓๓  ดังนี้ 
 

๑  เทากับ  ๑  คะแนน 
๒         จํานวนโครงการวิจัยใหม ในปงบประมาณ ๒๕๕๑     เทากับ  ๒  คะแนน 
๓         ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดผลสําเร็จ ตามเปาหมาย เทากับ  ๓  คะแนน 
๔        ของแตละหนวยงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
- จํานวนโครงการวิจัยใหม ในปงบประมาณ ๒๕๕๑  จากทุกแหลงเงิน 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑๔      จํานวนโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนนิงาน 
หนวยวัด :  โครงการ 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนโครงการวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
- โครงการวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินงาน  หมายถึง โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณ จากเงินงบประมาณ

แผนดิน  ใหดําเนินการวิจัยปแรก หรือปท่ี ๒ ข้ึนอยูกับจํานวนปท่ีกําหนดไวในโครงการ ใน
ปงบประมาณที่ผาน ๆ มา และยังคงไดรับงบประมาณสนับสนุน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ในลักษณะ
ท่ีเปนโครงการตอเนื่อง เชน โครงการ A เปนโครงการที่กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย ๓ ป 
โดยปท่ี ๑ ไดรับงบประมาณป ๒๕๔๘ ปท่ี ๒ ไดรับงบประมาณป ๒๕๔๙ และปท่ี ๓ ไดรับ
งบประมาณป ๒๕๕๐ เปนตน 

 

สูตรการคํานวณ :    - 
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 ๔๘

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ  

ท่ีกําหนด หนา ๓๓   ดังนี้ 
๑  เทากับ  ๑  คะแนน 
๒            จํานวนโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินงาน   เทากับ  ๒  คะแนน 
๓            ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดผลสําเร็จ ตามเปาหมาย เทากับ  ๓  คะแนน 
๔           ของแตละหนวยงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
- จํานวนโครงการวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑๕    รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หนวยวัด :  รอยละ 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  กับจํานวน
โครงการวิจัยท้ังหมด ท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน ในปงบประมาณ 
๒๕๕๑ 

- โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง โครงการวิจัยท่ีไดรับสนับสนุน
งบประมาณแผนดินประจําป           และสามารถดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ในโครงการ 

สูตรการคํานวณ :     
จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  

    จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณแผนดินทั้งหมด 
X ๑๐๐ 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน  โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 

ท่ีกําหนดหนา ๓๓   ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

        รอยละของโครงการที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา 
        ที่กําหนด ตามเกณฑที่แตละหนวยงานกําหนด  
        ผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละหนวยงาน    
       ในปงบประมาณ ๒๕๕๑  
        เทากับ  ๕  คะแนน 
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 ๔๙

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนรายชื่อโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
๒. จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณแผนดินทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑๖     จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย 
หนวยวัด :   เร่ืองหรือชิ้นงาน 
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 หรือการรวมกับภาคอุตสาหกรรมในการทํา 
ผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อจะนําผลไปใชประโยชน 

 
สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  :   ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  ๑ เรื่อง ตอ ๑ คะแนน 

 

๑ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย  เทากับ ๒ เรื่อง เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย  เทากับ ๓ เรื่อง เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย  เทากับ ๔ เรื่อง เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย  เทากับ ๕ เรื่อง เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย  เทากับ ๖ เรื่อง เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
- จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย ปงบประมาณ ๒๕๕๑  ซึ่งประกอบดวย ช่ือผลงาน เจาของ

ผลงาน หนวยงานที่นําผลงานไปใชหรือรวมทําวิจัย 
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 ๕๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑๗     จํานวนสิทธิบัตรที่ถูกนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย 
หนวยวัด :  เร่ืองหรือชิ้นงาน 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนสิทธิบัตรท่ีมีการนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
- การไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวา ไดมีการนําสิทธิบัตรไปใชหรืออางอิง

ในเชิงพาณิชย 
สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

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 ๒๕๕๑  ซึ่งประกอบดวย ช่ือผลงาน 

เจาของ   หนวยงาน หรือผูนําไปใชอางอิง  
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑๘      จํานวนลิขสิทธิที่ถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย 
หนวยวัด :  เร่ือง  
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนลิขสิทธิท่ีถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
- การไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวา ไดมีการนําสิทธิบัตรไปใชหรืออางอิง

ในเชิงพาณิชย 
สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

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

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
- จํานวนลิขสิทธิที่ถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย ปงบประมาณ ๒๕๕๑  ซึ่งประกอบดวย ช่ือผลงาน เจาของ   

หนวยงาน หรือผูนําไปใช  
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 ๕๑

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑๙       จํานวนงานวิจัยที่นําไปแกไขปญหาสังคม 
หนวยวัด :  เร่ือง/ชิ้นงาน 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนงานวิจัยท่ีนําไปแกไขปญหาสังคม ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
- งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควา ตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี

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

- การนําไปแกไขปญหาสังคมและไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการ
นําผลงานวิจัยท่ีไดรับไปชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
พัฒนาผลผลิตทางดานอุตสาหกรรมและไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย 

สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

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 ๒๕๕๑  ซึ่งประกอบดวย ช่ืองานวิจัย  

เจาของผลงาน หนวยงาน หรือสถานที่ หรือชุมชน และอื่น ๆ ท่ีไดรับการชวยเหลือแกไขปญหา 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒๐      รอยละของจํานวนแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตอแหลงเงินทุนสนับสนุน 
                                   งานวิจัยทั้งหมด 
หนวยวัด :  รอยละ 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงเงินทุนภายนอกตอจํานวนแหลง
เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๑  ในรูปรอยละ 

- แหลงเงินทุนภายใน ไดแก แหลงทุนจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดสถาบันฯ 
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 ๕๒

 
- แหลงเงินทุนภายนอก ไดแก 

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

สูตรการคํานวณ :     
จํานวนแหลงเงินทุนภายนอก  

    จํานวนแหลงเงินทุนทั้งหมด 
X ๑๐๐  

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 

                      ท่ีกําหนดหนา ๓๓   ดังนี้ 
 

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

       รอยละของจํานวนแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย 
       จากภายนอกตอแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย 
       ทั้งหมด ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดผลสําเร็จ   
        ตามเปาหมายของแตละหนวยงาน ในปงบประมาณ 
        ๒๕๕๑ 
        

เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

-  จํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย จากแหลงทุนภายใน และภายนอกของหนวยงาน  ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 ๕๓

ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๓  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒๑      ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
หนวยวัด :  ระดับ 
คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ     หมายถึง    ความสําเร็จ                    
ท่ีหนวยงานนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปน
กรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการของหนวยงาน เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบันฯ สูระดับ
มาตรฐานสากล 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในสถาบันฯ  ใหดําเนินการครอบคลุมทุก
หนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสถาบันฯ   

• หนวยงานที่ไดจัดทําตัวช้ีวัดนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว ในการดําเนินการขั้นตอนที่ ๑ 
และ ๒ ใหทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรและรายงานผลการดําเนินการเบื้องตน ท่ีไดจัดทําไวในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และรายงานผลการทบทวนดังกลาวตามแนวทางและแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัดนี้ สํานักงานประกันฯ จะใชคูมือท่ีจัดทําโดย สํานักงาน ก.พ.ร.   
ซึ่งมีรายละเอียดสําหรับหนวยงานใชในการดําเนินการ 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา

จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

    ข้ันตอนที ่
๕ 

 ดําเนินการไดแลวเสร็จครบถวนตามแผนปรับปรุงองคกร  
ในขั้นตอนที่ ๔ และมีรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 

ระดับ ๕ 
(ข้ันตอนที่ ๑+๒+

๓+๔+๕) 

   ข้ันตอนที ่
๔ 

 จัดทํารายงานผลการจัดทําแผนปรับปรุงองคกรที่สอดคลองกับการ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ ๓  
อยางนอย ๒ แผน ไดแลวเสร็จ โดยจัดสงไปยังสํานักงานประกันฯ  
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระดับ ๔ 
(ข้ันตอนที่ ๑+๒+

๓+๔) 

  ข้ันตอนที ่
๓ 

 จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และจัดลําดบั
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ ๓ 
(ข้ันตอนที่ ๑+๒+

๓) 

 ข้ันตอนที ่
๒ 

 จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐตาม
แนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงานประกันฯ กําหนด ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ ๒ 
(ข้ันตอนที่ ๑+๒) 

ข้ันตอนที ่
๑ 

 จัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสาํคัญขององคกรตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงานประกนัฯ
กําหนดไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ ๑ 
(ข้ันตอนที่ ๑) 
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 ๕๔

 
เงื่อนไข :  

๑) ความครบถวนของรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ในขั้นตอนที่ ๑ หมายถึง ความ
ครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ประกันฯ กําหนดโดยพิจารณาใหคะแนนจาก
จํานวนขอท่ีหนวยงาน สามารถตอบคําถามไดอยางครบถวนสมบูรณ ดังนี้ 
 

คะแนนที่ไดรับ ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 
จํานวนขอ 

ท่ีตอบคําถาม ๓ ๖ ๙  ๑๒ ๑๕ 

 

๒) ความครบถวนของรายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ในขั้นตอนที่ ๒ หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรม ท่ีสํานักงาน
ประกันฯ กําหนด โดยพิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอท่ีหนวยงาน สามารถตอบคําถามไดอยางครบถวนสมบูรณ 
ดังนี้ 
 

คะแนนที่ไดรับ ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 
จํานวนขอ 

ท่ีตอบคําถาม 
๓๐ ๔๕ ๖๐ ๗๕  ๙๐ 

 

         ๓)  การจัดทําแผนปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ ๔ จะคิดคะแนนจากจํานวนแผนที่จัดทําแลวเสร็จ
และจัดสงมายังภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ได  ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้ 
 

คะแนนที่ไดรับ ๐.๕ ๑.๐ 
จํานวนแผนปรบัปรุงท่ีจัดทําแลวเสรจ็    ๑  ๒ 

 

                        ๔)  แผนปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ ๔ หากเปนแผนระยะยาว ผลการดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ตองเปนกิจกรรมที่มีผลผลิต/ผลลัพธท่ีบงช้ีถึงความกาวหนาท่ีสําคัญของแผน หากแผนปรับปรุงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดเฉพาะกิจกรรมที่มิใชสาระสําคัญของความกาวหนาของแผน หรือกําหนด
กิจกรรมที่ไมมีความชัดเจนหรือไมสอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงขององคกร
ตามที่จัดทําไวในขั้นตอนที่ ๓ จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดลง ๐.๒๕ คะแนน 

๕)   การวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร พิจารณาจากรอยละความสําเร็จ
ของความคืบหนาของกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไดเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติท้ังหมดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีไดกําหนดไวในรายละเอียดของแผนปรับปรุง โดยพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของ
ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปรับปรุงท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามตารางและสูตรการ
คํานวณดังตอไปนี้  
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 ๕๕

 
ลําดับที่(i)และชือ่แผนปรับปรุง  รอยละของความสําเร็จ 

ของการดําเนินการตามแผน 
แผนที่ ๑ ....  C๑ 
แผนที่ ๒ …. C๒ 

รอยละเฉลีย่ความสําเร็จ 
ของการดําเนินการตามแผน 

C๑+C๒ 
๒ 

 

โดยที่ :  
 

รอยละของความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน (Ci) 

หมายถึง ความคืบหนาหรือความสําเร็จในการดําเนินการของแตละกิจกรรม เมื่อ
เปรียบเทียบกับกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติท้ังหมดที่ไดกําหนดไว         ตาม
รายละเอียดแผนปรับปรุง 

i หมายถึง ลําดับที่ของแผนปรับปรุง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

เกณฑการใหคะแนนในขั้นตอนที่ ๕  
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

๐.๒ คะแนน ๐.๔ คะแนน ๐.๖ คะแนน ๐.๘ คะแนน ๑.๐ คะแนน 
๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 

เหตุผล :  
• เพื่อใหหนวยงานมีกรอบแนวทางในการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของ

หนวยงาน ท่ีไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของหนวยงานภาครัฐให
อยูในระดับและเกณฑท่ีสามารถยอมรับได  ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖-
๒๕๕๐) 
 
แนวทางการประเมินผล 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๑ ขั้นตอนที่ ๑ :  

จัดทํารายงานผลการจัดทํา
ลักษณะสําคัญขององคกร 
ตามแนวทางและแบบฟอรมที่
สํานักงานประกันฯ กําหนด
ไดแลวเสร็จครบถวน  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 
๑ ดังนี้ 
 เอกสารสรุปลักษณะสําคัญขององคกร ตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีขอมูลครบถวน
ตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงานประกันฯ กําหนด 
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 ๕๖

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๒ ขั้นตอนที่ ๒ :  

จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการขององคกร ตาม
เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ พรอมทั้งมีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการ
ดําเนินงานในขั้นตอนที่ ๒ ดังนี้ 
 รายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ที่มีขอมูลครบถวนตามแนวทางและ
แบบฟอรมที่สํานักงานประกันฯ กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๓ ขั้นตอนที่ ๓ :  
 จัดทํารายงานผลการ

ประเมินองคกรดวยตนเอง 
(Self-Assessment Report)         
ตามเกณฑคุณภาพ            การ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 จัดลําดับความสําคัญของ

โอกาสในการปรับปรุงองคกร 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ และ ๒ พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง
การดําเนินงานในขั้นตอนที่ ๓ ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการประเมินองคกรดวยตนเอง            (Self-

Assessment Report)  
 รายงานสรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของโอกาส 
ในการปรับปรุงองคกร 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๔ ขั้นตอนที่ ๔ :  
 รายงานผลการจัดทํา 

แผนปรับปรุงองคกร           ที่
สอดคลองกับการจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาสในการ
ปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ 
๓ อยางนอย ๒ แผน   

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑, ๒ และ ๓ พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานแสดงใหเห็น
ถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ ๔ ดังนี้ 
 แผนปรับปรุงองคกรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑     ที่
ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร โดยแผนฯ ที่เสนอตองมี
ความสอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสใน
การปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ ๓  

 แผนปรับปรุงองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่
เสนอเพื่อประเมินผล ซึ่งควรระบุรายละเอียด เชน  
- รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ผลผลิต/ผลลัพธ และเปาหมาย           ในการดําเนินการ
ของแตละแผน  

- ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง
ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดไว 
ตามแผนดําเนินการ ของทุกแผนปรับปรุงที่เสนอเพื่อ
ประเมินผล 

 สําเนาหนังสือนําสงแผนปรับปรุงองคกรที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ/หรือ สําเนาหนังสือตอบรับ
ที่ระบุวันที่ลงรับของสํานักงานประกันฯ 
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 ๕๗

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๕ ขั้นตอนที่ ๕ :  

รายงานผลการดําเนินการ 
ไดแลวเสร็จครบถวน      ตาม
แผนปรับปรุงองคกร    ใน
ขั้นตอนที่ ๔   

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พรอมทั้ง เอกสาร หลักฐานที่แสดงให
เห็นถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ ๕ ดังนี้  
 เอกสาร/รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุง
องคกรที่เสนอเพื่อประเมินผล ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ที่ระบุ 
- จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ สถานที่จัดกิจกรรมวันที่

แลวเสร็จ  
- จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จหรือผลความ

คืบหนาของการดําเนินการตามแผนปรับปรุง
เปรียบเทียบกับกิจกรรมทั้งหมดที่กําหนดไวตามแผน
ปรับปรุง  

- รายงานสรุปประเมินผล ผลผลิต/ผลลัพธที่ได 
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวตามแผนปรับปรุงฯ 

- ภาพถาย เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม หรือหลักฐาน
อื่น ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการจัดกิจกรรมไดครบถวนตาม
แผนปรับปรุงที่กําหนดไวจริง 

 
หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหหนวยงาน
สรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวช้ีวัดมาดวย 
สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงานประกันฯ ขอใหจัดเตรียมไว ณ หนวยงาน เพื่อ
พรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
 สํานักงานประกันฯ   สํานักงานอธิการบดี   โทร. 3296 
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 ๕๘

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒๒       รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบฐานขอมูลองคความรู 
หนวยวัด ;  รอยละ 
คําอธิบาย :  

- เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการระบบฐานขอมูลองคความรู ในปงบประมาณ ๒๕๕๑
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 :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 

                      ท่ีกําหนดหนา ๓๓   ดังนี้ 
 

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

          รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
          ตอระบบฐานขอมูลองคความรู ตามเกณฑ 
          ที่หนวยงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของ 
          แตละหนวยงาน   ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
 -    ขอมูลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการระบบฐานขอมูลองคความรู ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
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 ๕๙

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒๓       รอยละความสําเร็จในการเขาถึงขอมลู 
หนวยวัด :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

- เปนการพิจารณาความสําเร็จในการขยาย/ติดตั้ง เครือขายไรสายใหครอบคลุมพื้นที่ภายในสถาบันฯ ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและทุกสถานที่
ภายในสถาบันฯ ในรูปรอยละ  
 

สูตรการคํานวณ : 
ผลสําเร็จในการติดตั้งเครือขายไรสายที่ดําเนินการจริง 

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 
    

ผลสําเร็จในการติดตั้งเครือขายไรสายที่กําหนดไวในแผนฯ  
ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

X  ๑๐๐  

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๓๓   ดังนี้ 

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

        
     รอยละความสําเร็จในการ เขาถึงขอมูลตามเกณฑ 
     ที่หนวยงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของ 
     แตละหนวยงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
         เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- ผลสําเร็จในการติดตั้งเครือขายไรสายที่ดําเนินการจริง ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
- ผลสําเร็จในการติดตั้งเครือขายไรสายที่กําหนดไวในแผนฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒๔  รอยละความสําเร็จในการ พัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน 
หนวยวัด :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

- เปนการพิจารณาความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสินของสถาบันฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
ไดแก หลักเกณฑในการหารายไดเพิ่มจากทรัพยสินและการทําธุรกรรม หลักเกณฑในการจัดสรรเงิน
งบประมาณแผนดิน การพัฒนาประสิทธิภาพดานรายจาย การวิเคราะหจุดคุมทุน เปนตน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
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 ๖๐

สูตรการคํานวณ : 
ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน ที่ดําเนินการไดจริง 

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 
    

ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน ที่กําหนดไวในแผนฯ  
ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

X  ๑๐๐  

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๓๓   ดังนี้ 

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

     รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหาร 
     ทรัพยสิน ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด ผลสําเร็จ 
     ตามเปาหมายของแตละหนวยงาน ในปงบประมาณ 
     ๒๕๕๑ 
         เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน ท่ีดําเนินการไดจริง ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
- ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน ท่ีกําหนดไวในแผนฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒๕        รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบสวัสดิการ 
หนวยวัด :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

- พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสถาบันฯ ท่ีมีตอระบบสวัสดิการของบุคลากรที่สถาบันฯ 
จัดใหบริการ ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

- บุคลากรสถาบันฯ หมายถึง บุคลากรทุกประเภททั้งท่ีเปนขาราชการ พนักงานสถาบันฯ ลูกจางประจํา 
ลูกจางชั่วคราว ท่ีสังกัดสถาบันฯ 

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

 

สูตรการคํานวณ : - 
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 ๖๑

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๓๓   ดังนี้ 
 

๑  เทากับ  ๑  คะแนน 
๒        รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓        สวัสดิการ ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดผลสําเร็จตาม เทากับ  ๓  คะแนน 
๔        เปาหมายของแตละหนวยงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบสวัสดิการ ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาการใหบริการวิชาการหลายรูปแบบสูสังคม 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒๖   : จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา 
หนวยวัด :  คร้ัง 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ท่ีจัดในรูปของการฝกอบรมและ
สัมมนา ท่ีตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

- 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 ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๒

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 

                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๓๓   ดังนี้ 
 

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

          
        จํานวนการจัดอบรม และสัมมนาตามเกณฑ 
        ที่หนวยงานกําหนด ตามผลสําเร็จตามเปาหมาย 
       ของแตละหนวยงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
  เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- รายงานขอมูลการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุม ในแผนงานบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 
๒๕๕๑  ตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงาน กําหนด 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒๗   :        จํานวนผูรับบริการ 
หนวยวัด :  คน 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนผูเขารับบริการวิชาการ ในกิจกรรม/โครงการ ท่ีหนวยงานดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี 
๓.๒.๒๖ ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

- 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. บริการจดัฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๓. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๔. บริการอื่น ๆ ท้ังนี้ ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบันฯ ถามีการขอความรวมมือ 
     จากจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการ 
     วิชาการ แมไมอยูในแผนของสถาบันฯ ก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความ 
     รวมมือท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (คณบดี หรือ ผูท่ีคณบดีมอบหมาย)  เปนหลักฐานประกอบ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๖๓

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๓๓   ดังนี้ 
 

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

         
       จํานวนผูรับบริการ ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด 
       ผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละหนวยงาน 
      ในปงบประมาณ ๒๕๕๑   

เทากับ  ๕  คะแนน 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- รายงานขอมูลการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุม ในแผนงานบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 
๒๕๕๑  ตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงาน กําหนด 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒๘   :       จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร 
หนวยวัด :  คร้ัง 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนครั้ง ท่ีบุคลากรของหนวยงาน  ไดรับเชิญเปนวิทยากรภายนอกสถาบันฯ   ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๑  โดยมีหนังสือเชิญจากหนวยงานภายนอก  (ซึ่งสามารถนับซ้ําได) 

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๓๓  ดังนี้ 

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

         
      จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร   ตามเกณฑ 
      ที่หนวยงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของ 
      แตละหนวยงาน  ในปงบประมาณ ๒๕๕๑      

เทากับ  ๕  คะแนน 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 
       - รายช่ือบุคลากรที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร  เรื่องท่ีบรรยาย หนวยงานที่เชิญ ระยะเวลา ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
       - หนังสือ/เอกสารที่หนวยงานภายนอก เชิญบุคลากรเปนวิทยากร (ใหเตรียมเอกสาร) ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๔

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒๙   :       ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ….. 
หนวยวัด :  รอยละ 
คําอธิบาย   : 

- เปนการประเมินวาผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ ท่ีหนวยงานดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒.๒๖ 
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 
     รวมมือท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (คณบดี หรือ ผูท่ีคณบดีมอบหมาย)  เปนหลักฐานประกอบ 

 

สูตรการคํานวณ : - 
 
 

 

คาเฉลี่ยที่ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชนของทุกกิจกรรม/โครงการ 

 ๕ 
 

 

 
X ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน  :   ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๗ ตอ ๑ คะแนน 
๑ ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๔๒ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๔๙ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๕๖ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๖๓ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๗๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- สรุปผลการประเมินของผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน สําหรับกิจกรรม/โครงการที่จัดใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๖๕

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๓๐   :       รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
หนวยวัด  :  รอยละ 
คําอธิบาย   : 

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนงานบริการวิชาการ (ตามตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒.๒๖) ท่ีดําเนินการแลวเสร็จไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ ในรูปรอยละ  

- 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 : - 
 
 

 

จํานวนงานบริการวิชาการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดในแผน ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 จํานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 

 

 
X ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน  :     ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-   รอยละ ๗ ตอ ๑ คะแนน 
๑ ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๔๒ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๔๙ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๕๖ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๖๓ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๗๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- เอกสารแผนการจัดงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑                                  ตามแบบฟอรม 
- เอกสารการรายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑         ท่ีกําหนด 

 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๖

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๓๑   :       จํานวนงานเผยแพรความรูบริการวิชาการ 
หนวยวัด  :  คร้ัง 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนครั้งในการเผยแพรความรูบริการวิชาการ ของหนวยงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
- งานเผยแพรความรูบริการวิชการ หมายถึง การเผยแพรความรูบริการวิชาการในรูปแบบของเอกสาร และ

หรือวารสารทางวิชาการ ท่ีหนวยงานภายในสถาบันไดจัดใหมี เพื่อนําความรูจากผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตีพิมพในรูปแบบของบทความ สําหรับเผยแพรความรูใหกับบุคคลทั่วไป และหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 

 
สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๓๓   ดังนี้ 
 

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

        จํานวนงานเผยแพรความรูบริการวิชาการ   
        ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดผลสําเร็จตาม 
        เปาหมายของแตละหนวยงาน  ในปงบประมาณ 
        ๒๕๕๑ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- สรุปรายชื่อเอกสาร และหรือวารสาร วันเดือนป ท่ีพิมพสําหรับเผยแพร  ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๓๒   :       จํานวนครั้งที่จัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางวิชาการ 
หนวยวัด  :  คร้ัง 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนครั้งท่ีหนวยงานจัดนิทรรศการ สําหรับเผยแพรความรูทางวิชาการ ซึ่งรวมทั้งท่ีจัด
ภายในสถาบันฯ และเขารวมกับหนวยงานภายนอกดวย ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 

สูตรการคํานวณ : - 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๖๗

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๓๓   ดังนี้ 
 

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

        
     จํานวนครั้งที่จัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางวิชาการ  
     ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมาย 
     ของแตละหนวยงาน  ในปงบประมาณ ๒๕๕๑   

เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- สรุปชื่องานนิทรรศการ สถานที่จัด วันเดือนปท่ีจัด ในปงบประมาณ ๒๕๕๑  

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๓๓   :       ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย   : 

- เปนการพิจารณาความสําเร็จในการดําเนินการปรับปรุงระบบ/วิธีการ/หลักเกณฑในการใหบริการวิชาการ 
ท่ีจัดสรรคาตอบแทนที่เปนธรรม 

 

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑการใหคะแนน  :   ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๑๐ ตอ ๑ คะแนน 
 

๑ ความสําเร็จในการดําเนินงาน  รอยละ  ๖๐ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ ความสําเร็จในการดําเนินงาน  รอยละ  ๗๐ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ ความสําเร็จในการดําเนินงาน  รอยละ  ๘๐ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ ความสําเร็จในการดําเนินงาน  รอยละ  ๙๐ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ ความสําเร็จในการดําเนินงาน  รอยละ  ๑๐๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- ขอมูลท่ีแสดงความสําเร็จในการดําเนินงาน ตามตัวช้ีวัดวาบรรลุผลตามขอมูลท่ีรายงานผลมาจริง 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๘

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๓๔    : จํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 
หนวยวัด  :  โครงการ/กิจกรรม 
คําอธิบาย    : 

- เปนการนับจํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสรางจิตสํานึกทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหแกนักศึกษา
และบุคลากร ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ของหนวยงานระดับคณะที่ไดจัดข้ึน 

- 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
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เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนัก
ในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 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 +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 

                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๓๓   ดังนี้ 
 

๑      จํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม เทากับ  ๑  คะแนน 
๒      ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดผลสําเร็จ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓      ตามเปาหมายของแตละหนวยงาน   เทากับ  ๓  คะแนน 
๔      ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 
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ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- รายงานขอมูลโครงการสรางจิตสํานึกทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ซึ่ง
ประกอบดวย ช่ือโครงการ วัตถุประสงค จํานวนผูเขารวม (ตามแผนและที่เกิดข้ึนจริง) วันเดือนปท่ีจัด
สถานที่ ผูรับผิดชอบ ตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงานกําหนด 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๓๕  :        จํานวนผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หนวยวัด  :  คน 
คําอธิบาย  :       

- เปนการนับจํานวนผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 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 
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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  :  - 
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 ๗๒

เกณฑการใหคะแนน  : 
 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 

                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๓๓   ดังนี้ 
 

๑      จํานวนผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปะ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒      และวัฒนธรรม ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด เทากับ  ๒  คะแนน 
๓      ผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละหนวยงาน  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔      ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานขอมูลโครงการสรางจิตสํานึกทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ซึ่ง

ประกอบดวย ช่ือโครงการ วัตถุประสงค จํานวนผูเขารวม (ตามแผนและที่เกิดข้ึนจริง) วันเดือนปท่ีจัด
สถานที่ ผูรับผิดชอบ ตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงานกําหนด 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๓๖ :        รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
หนวยวัด  :  รอยละ 
คําอธิบาย  :       

- เปนการประเมินวาผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม ท่ีหนวยงานจัดข้ึนตามตัวช้ีวัด
ท่ี ๓.๒.๓๔ 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 
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 ๗๓

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 
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 ๗๔

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 ๒๕๕๑ 

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวนผูเขารวมโครงการทางดานศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด  
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 

 
เกณฑการใหคะแนน  :     ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๗ ตอ ๑ คะแนน 
 

๑  รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น เทากบั ๔๒ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒  รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น เทากบั ๔๙ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓  รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น เทากบั ๕๖ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔  รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น เทากบั ๖๓ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น เทากบั ๗๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- จํานวนผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
- จํานวนผูเขารวมโครงการทางดานศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
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 ๗๕

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๓๗  : รอยละของโครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
หนวยวัด  :  รอยละ 
คําอธิบาย  :       

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีดําเนินการเสร็จไดตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 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 
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



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๗๖

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  :  - 

 จํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่สําเร็จตามเวลาที่กําหนดในแผน 
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวน โครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด 
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
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 ๗๗

เกณฑการใหคะแนน  :      ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๗ ตอ ๑ คะแนน 
 

๑ รอยละของโครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนด เทากับ ๔๒ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ รอยละของโครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนด เทากับ ๔๙ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ รอยละของโครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนด เทากับ ๕๖ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ รอยละของโครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนด เทากับ ๖๓ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ รอยละของโครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนด เทากับ ๗๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานขอมูลโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีดําเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในแผน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
- รายงานขอมูลโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 
(2) เปาหมายตามภารกิจหลักของหนวยงานระดับคณะ/กอง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑        กําหนดใหหนวยงานระดับคณะ/กอง จัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดท่ีวัด 
เปาหมายตามภารกิจหลักของหนวยงานระดับคณะ/กอง ซึ่งตัวช้ีวัดดังกลาว จะตองไมซ้ํากับตัวช้ีวัดอื่นในตัวช้ีวัด
ยอย ตามขอ ๓.๒ , ๓.๓ และ ๔-๒๓ ท่ีปรากฏในคูมือเลมนี้ เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  และใชเปนกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ของหนวยงานระดับคณะ/กอง 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓    การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันฯ 
น้ําหนัก : รอยละ ๖ 
คําอธิบาย :    

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ        ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ี
สะทอนอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันฯ  หมายถึง การท่ีสถาบันฯ 
เลือกหรอืสรางตัวช้ีวัดสําคัญ ๓ ตัวช้ีวัด ท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑) สอดคลองกับยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษาและ
การพัฒนาประเทศ  ๒) บงช้ีคุณภาพการศึกษา  ๓)  สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันฯ  และ ๔)  สะทอนอัตลักษณ
และจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันฯ   ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดท่ีเลือกหรอืสรางตองเปน
ตัวช้ีวัดท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีผานความเห็นของสภา
สถาบัน   
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 ๗๘

• ใหมีการเจรจาตัวช้ีวัดสําคัญ ๓ ตัวช้ีวัด ในประเด็นความเหมาะสมของตัวช้ีวัด           คาน้ําหนัก 
(ตัวช้ีวัดสําคัญใหน้ําหนักเทากัน)  โดยเกณฑการใหคะแนนใหวางคาเปาหมายตามตารางและสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนน 

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

คะแนนเฉลี่ย 
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
แผนปฏิบัติราชการ(แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได)ของสถาบันฯ เทากับ 
     

 Σ   (Wi x SMi)                       หรือ                  (W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 
         Σ Wi                         W๑+ W๒ +...+ Wi 
 
 
โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักของตัวช้ีวัดจากการเจรจา (มี ๓ ตัวช้ีวัด น้ําหนักรอยละ ๒ ในแตละตัวช้ีวัด) 
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ีเกิดข้ึนจริงกับเกณฑการให

คะแนน 
i  หมายถึง ลําดับท่ีของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการ(แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ

รายได)ของสถาบันฯ  ;  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 

 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับสถาบันฯ 
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 ๗๙

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  

 ภาพถาย  
 แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แผนงบประมาณแผนดินและแผนงบประมาณรายได) ท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และอนุมัติใหดําเนินการ 
 แผนกลยุทธของสถาบันฯ 
 พระราชบัญญัติของสถาบันฯ 
 หลักฐานที่แสดงวาแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตรงความตองการจําเปนและสอดคลอง

กับแผนกลยุทธ 
 หลักฐานที่แสดงวาแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สอดคลองกับอัตลักษณและจุดเนน

รวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน 
 หลักฐานที่แสดงวาแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑สอดคลองกับมาตรฐานสําหรับการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 
 หลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 หลักฐานที่แสดงการจัดทําแผนเปนระบบครบวงจรของแผนและมีรูปธรรม และมีทรัพยากรเพียงพอที่จะ

ดําเนินการ 
 หลักฐานที่แสดงวาแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการถายทอดแผนสูหนวยงานปฏิบัติ 
      รายงานการประชุม 
      รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
      คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
      บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
      เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
๒. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  

รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ

จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน

ระบบฐานขอมูล 
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 ๘๐

แนวทางการประเมินผล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ          สวน

ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
ตารางสรุปตัวชี้วัดที่ ๓.๓ 
 

ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด 
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ๓.๓.๑ ระดับความสําเร็จโครงการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรวมมือกับ 
ของหนวยงาน ท่ีสะทอนเอกลักษณ และ              ตางประเทศ 
จุดเนน รวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตาม ๓.๓.๒ ระดับความสําเร็จการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการ 
พ.ร.บ สถาบันฯ               พัฒนาหลักสูตร 
 ๓.๓.๓ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน 
               (คะแนนเฉลี่ย) 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓.๑  :     ระดับความสําเร็จโครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมอืกับตางประเทศ 
หนวยวัด :  ระดับ 
คําอธิบาย :    

- เปนการนับจํานวนโครงการผลิตบัณฑิตท่ีหนวยงานมีความรวมมือกับตางประเทศ ในปงบประมาณ 
๒๕๕๑  

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

 

สูตรการคํานวณ :  - 
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 ๘๑

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

๑ ไมมีโครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือกับตางประเทศ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒  - เทากับ  ๒  คะแนน 
๓  - เทากับ  ๓  คะแนน 
๔  - เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ มีโครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือกับตางประเทศ เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๓. จํานวนโครงการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรวมมือกับตางประเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
๔. เอกสารการทําความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ และเอกสารที่แสดงการมีกิจกรรม ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓.๒    :     ระดับความสําเร็จการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตร 
หนวย  :  ระดับ 
คําอธิบาย :    

- เปนการนับจํานวนหลักสตูรท่ีมีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๑  
- หลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม หมายถึง หลักสูตรท่ีหนวยงานไดมีการทําความ

รวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ท่ีจะรวมกันผลิตบัณฑิต โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกัน การ
ใหนักศึกษาไดฝกงานในสถานประกอบการ และรวมถึงหลักสูตรสหกจิศึกษาดวย  

สูตรการคํานวณ :  - 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

๑ ไมมีการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตร เทากับ  ๑  คะแนน 
๒  - เทากับ  ๒  คะแนน 
๓  - เทากับ  ๓  คะแนน 
๔  - เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ มีการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตร เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๓. จํานวนหลักสูตรท่ีรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม  ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
๔. เอกสารความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม และเอกสารแสดงกิจกรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
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 ๘๒

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓.๓     :     รอยละของระดับคะแนนการประเมนิการเรียนการสอน 
หนวยวัด : รอยละ 
คําอธิบาย :    

- เปนผลจากการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีตออาจารยประจําวิชา ท่ีสังกัดแตละคณะ 
ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 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 ดูแลระเบียบวินัยและทําตนใหเปนตัวอยางที่ด ี

 
สูตรการคํานวณ : 

     

คาเฉลี่ยที่คณะไดจากการประเมินการเรียนการสอน ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 ๕ 

x ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน  :  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๑ ตอ ๑ คะแนน 
 

๑ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   =  ๗๘ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   =  ๗๙ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   =  ๘๐ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   =  ๘๑ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   =  ๘๒ เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอน ปงบประมาณ ๒๕๕๑ จําแนกตามคณะ 
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 ๘๓

ประเด็นการประเมินผล : ผลสาํเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๔   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.                       

ของสถาบันฯ 
น้ําหนัก : รอยละ ๒๘ 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของหนวยงานในการบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  
• พิจารณาจากประเด็นการประเมินผล ไดแก  การมีมาตรฐานคุณภาพ สมศ.ดานบัณฑิต  ดานการ

วิจัยและงานสรางสรรค  ดานการบริการวิชาการ  และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   การกําหนดน้ําหนัก
แตละประเด็นการประเมินผลใหเปนไปตามมติท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติไว 

• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจาเฉพาะน้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการให
คะแนนของตัวช้ีวัดในแตละมาตรฐาน โดยเฉพาะจากขอมูลยอนหลัง ๓ ป และมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  

• ตัวช้ีวัดการมีมาตรฐานคุณภาพ สมศ.ดานบัณฑิต  ดานการวิจัยและงานสรางสรรค    ดานการ
บริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   น้ําหนักในแตละมาตรฐานใหเปนไปตามที่สภา
สถาบันฯ อนุมัติไว 

• ตัวช้ีวัดการมีมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ใหมีสัดสวนน้ําหนักตัวช้ีวัดรวม : ตัวช้ีวัดเฉพาะ เทากับ 
๕๐ : ๕๐ 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

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

คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
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
ประเมินผลเจรจากําหนดกับสถาบันฯ 
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 ๘๔

 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
สถาบันฯ และผลรวมน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ีเกิดข้ึนจริงกับ
เกณฑการใหคะแนน  

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันฯ  ;  ๑, 
๒,…, i  

 

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

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

เหตุผล :  
เพื่อใหมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสถาบันฯ  โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ ชวยเหลือ 

สนับสนุนการดําเนินการของสถาบันฯ เพื่อใหบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  
 
หมายเหตุ : 
                ตัวช้ีวัดยอย ในตัวช้ีวัดท่ี ๔ ตัวใด ไมสามารถนําไปใชในการประเมินผลของหนวยงานได  ใหกําหนดคา
น้ําหนักตัวช้ีวัดยอยนั้นเปน ๐ (ศูนย)  โดยใหนําน้ําหนักในตัวช้ีวัดดังกลาวไปกระจายลงในตัวช้ีวัดอื่นๆ ท่ีอยูใน
มาตรฐานเดียวกัน  เชน ประเด็นการประเมินผลท่ี ๔.๑  หนวยงานใดที่ไมไดเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ให
กําหนดคาน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยท่ี ๔.๑.๕ รอยละของบทความวิทยานิพนธ ฯ         เปน ๐ (ศูนย)  แลวกระจายน้ําหนักของ
ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑.๕ ลงไปในตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑.๑ ถึง ๔.๑.๔ โดยใหมีน้ําหนักเฉลี่ยเทาๆ กัน  เปนตน 
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 ๘๕

ตารางสรุปตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ของสถาบันฯ 
ประเด็นการ
ประเมินผล ตัวชี้วัด 

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

๔.๑  มาตรฐาน 
ดานคุณภาพ
บัณฑิต 
    * ตัวชี้วัดเฉพาะ
กลุมสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิต  ๔.๑.๕* รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
๔.๒.๑  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
๔.๒.๒  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 
๔.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
๔.๒.๔*  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

๔.๒  มาตรฐาน
ดานการวิจัยและ
งานสรางสรรค 
* ตัวชี้วัดเฉพาะกลุม
สถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย 

๔.๒.๕*  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
๔.๓.๑  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
๔.๓.๒  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

๔.๓  มาตรฐานดาน
การบริการวิชาการ 
 

๔.๓.๓  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  
๔.๔.๒  รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
๔.๔.๓  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ  
 

๔.๔  มาตรฐาน
ดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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 ๘๖

 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป 
หนวยวัด  :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษากับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยไมนับรวมผูท่ีศึกษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ท่ีไดงานทํา ภายในระยะเวลา    ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูมีงานทําอยูกอนแลว)   

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับ
ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา  ภายในระยะเวลา ๑ 
ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ   อยูกอนแลว)   

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวช้ีวัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งใน
เชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ ๘๐) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) ถาไดกลุมตัวอยางดังกลาว ใน
การคํานวณใหคิดรอยละตามสูตรตามนิยามโดยตรง หากอัตราการตอบกลับของผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่ํากวารอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการคิดคํานวณผล
การดําเนินงานของตัวช้ีวัดใหคิดจาก คาเฉลี่ยระหวาง “รอยละตามตัวช้ีวัดจากผูตอบแบบสอบถาม” กับ “รอยละตาม
ตัวช้ีวัดจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑” ไมใหนําขอมูลบัณฑิตท่ีจบการศึกษา
นอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาคํานวณดวย  

• สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือน) ใหใส n/a ไวกอน 
เมื่อไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒  

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทาน ปริญญาบัตร และสงผลให
การรายงานผลการดําเนินงานไมแลวเสร็จตามกําหนดการรายงานผลไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. สถาบันอุดมศึกษาตอง
เปลี่ยนวิธีการสํารวจ มิฉะนั้นสถาบันอุดมศึกษาจะไมไดรับการประเมินผลคะแนนในตัวช้ีวัดนี้  
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 ๘๗

สูตรการคํานวณ 
 (จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑                         
ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว) 

 (จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดที่สําเรจ็การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   
ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว) 

 
X 

 
๑๐๐ 

 
ตัวอยางการคํานวณตามตัวชี้วัด ๔.๑.๑  
 สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาค
นอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ (ปการศึกษา ๒๕๕๐) จํานวน N คน  จากการติดตามผลการมีงาน
ทําของบัณฑิตรุนนี้โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ  และมีการติดตามทวงถามแบบสอบถาม 
๒ ครั้ง  ปรากฎวามีผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน n คน ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถามจาก
ผูสําเร็จการศึกษา n คน พบวา 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ a คน 
• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทําอยูกอนแลว b คน 
• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา c  คน 
• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ยังไมมีงานประจําทํา e คน 
ในกรณีนี้ n = a + b + c + e 

กรณีที่ ๑     ถา n x ๑๐๐   ≥ ๘๐ % 

 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ปเทากับ   
                            c               x   ๑๐๐  

 

 
ตัวอยางที่ ๑  มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ จํานวน ๑,๔๒๐ คนโดยมีผูตอบ
แบบสํารวจ จํานวน ๑,๓๕๐ คน ซึ่งเปนผูท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน ๙๘๐ คน เปนผูมีงานทําอยู
กอนแลว ๒๐๐ คน และมีผูศึกษาตอจํานวน ๗๐ คน ยังไมมีงานทํา ๑๐๐ คน 
วิธีทํา        คํานวณหารอยละของผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระดังนี ้
        ๑. รอยละของการตอบแบบสํารวจในกรณีนี้เทากับ ๑,๓๕๐                           =  ๙๕.๐๗% > ๘๐% 
 

                            ในการคํานวณนี้ใหใชสูตรในกรณีท่ี ๑ 
 
 
 

N  

(n – a – b) 

๑,๔๒๐ x ๑๐๐  
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 ๘๘

 

                      ๒. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

                    =                               ๙๘๐ 
 

                                  =                         ๙๘๐                                     =    ๙๐.๗๔ % 

      
กรณีที่ ๒     ถา n x ๑๐๐ < ๘๐ %    คิดคํานวณตามตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑.๑  โดยใชสูตรดังนี้  

 
                      

 
ตัวอยางที่ ๒ มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษในปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๑ จํานวน ๑,๔๒๐ คน มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวน ๑,๐๖๕ คน ซึ่งพบวาเปนผูมีงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระจํานวน ๙๘๐ คน  มีผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลว ๒๐ คน  ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ ๖๕ 
คน และผูสําเร็จการศึกษาที่ยังไมมีงานทํา ๘๐ คน  
วิธีทํา  ๑. รอยละของผูตอบแบบสํารวจเทากับ                            ๑,๐๖๕                               =  ๗๕% < ๘๐% 
 
                      ดังนั้นในการคิดคํานวณรอยละของผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใหใชสูตรใน 
                      กรณีที่ ๒ 
               ๒. รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

                                  =  ๕๐ x ๙๘๐                                                       ๑                                                   ๑               
 
                                 =  ๕๐ x ๙๘๐                                             ๑                          ๑ 
 
                                =  ๓๓.๗๐ + ๔๕.๙๑    =  ๗๙.๖๑ 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  

   ขอมูลบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาของสถาบันฯ ไดแก 
             ๑. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จการศึกษา
ท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 ๒. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทํา หรือ
มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ ไมนับรวมผูศึกษาตอ  

N 

 + (N – a – b) (n – a – b) =  ๕๐c ๑ ๑ 

(๑,๓๕๐ – ๗๐ – ๒๐๐) x ๑๐๐  

  ๑,๐๕๐  
x ๑๐๐  

   ๑,๔๒๐  
x ๑๐๐  

(๑,๔๒๐ – ๖๕ – ๒๐) + (๑,๐๖๕ – ๖๕ – ๒๐) 

๑,๓๓๕ + ๙๘๐ 
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 ๘๙

แนวทางการประเมินผล 
๓. จํานวนบัณฑิตท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีศึกษาตอ 
ท้ังนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท้ังในระดับสถาบันและระดับคณะที่มีการสํารวจและรวบรวมไว 

ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันฯ จัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

• แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสามารถเสนอขอมูลภาวะการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระ 
หรือการศึกษาตอของบัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวช้ีวัด ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

• รายงานผลการไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• รายงานผลผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีศึกษาตอ 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ :  
      ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลจากการสํารวจภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ท่ีกองแผนงาน 
ดําเนินการ 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ             สวน
ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
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 ๙๐

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๑.๒ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
หนวยวัด :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษากับบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีไดงานทําท้ังหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแกภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคนอกเวลา) ท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลอง
กับสาขาที่สําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดงานทําทั้งหมด โดย
ใหนับเฉพาะบัณฑิตที่ไมมีงานทํากอนเขาศึกษาตอ และไมนับรวมผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวช้ีวัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑                 ท่ีมีความเปนตัวแทน
ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอย รอยละ ๘๐) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) ถาได
กลุมตัวอยางดังกลาว ในการคํานวณผลการดําเนินงาน  

• หากอัตราการตอบกลับของผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่ํากวา            รอยละ 
๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการคิดคํานวณผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดให
คิดจาก คาเฉลี่ยระหวาง “รอยละตามตัวช้ีวัดจากผูตอบแบบสอบถาม” กับ             “รอยละตามตัวช้ีวัดจากจํานวนผู
สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑”  

• การคิดคํานวณรอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา พิจารณาจาก            ๑) 
บัณฑิตไดงานทําตรงตามวิชาชีพ หรือ ๒) บัณฑิตไดนําความรูท่ีไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการ
ประกอบอาชีพไมนอยกวารอยละ ๗๕  

• ไมใหนําขอมูลบัณฑิตท่ีจบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑                (ป
การศึกษา ๒๕๕๐) มาคํานวณดวย  

• สถาบันอุดมศึกษาตองสงแบบสอบถามใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษากลุมเปาหมายทุกคนตอบ
พรอมท้ังมีการติดตามแบบสอบถามไมนอยกวา ๒ ครั้ง 

• สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายในวันที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑     (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือน)   ใหใส n/a      ไวกอน เมื่อ
ไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวัน
สํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทาน ปริญญาบัตร และสงผลใหการรายงานผลการดําเนินงานไมแลวเสร็จตาม
กําหนดการรายงานผลไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.  สถาบันอุดมศึกษาตองเปลี่ยนวิธีการสํารวจ มิฉะนั้นสถาบันอุดมศึกษา
จะไมไดรับการประเมินผลคะแนนในตัวช้ีวัดนี้  
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 ๙๑

สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับ 

สาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 (จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีไดงานทํา) 

x ๑๐๐ 

 
ตัวอยางการคํานวณตามตัวชี้วัด ๔.๑.๒  โดยใชสถานการณในการคํานวณตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑  
           
กรณีที่ ๑     ถา  

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
เทากับ   d   

ตัวอยางที่ ๑ มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ จํานวน ๑,๔๒๐ คนโดยมีผูตอบแบบ
สํารวจ จํานวน ๑,๓๕๐ คน ซึ่งเปนผูท่ีมีงานทําจํานวน ๙๘๐ คน ในจํานวนนี้มีคนที่ไดงานทําตรงกับสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๗๖๐ คน 
วิธีทํา   ๑. รอยละของการตอบแบบสํารวจในกรณีนี้เทากับ         ๑,๓๕๐                        =  ๙๕.๐๗% > ๘๐% 
 
                     ในการคํานวณนี้ใหใชสูตรในกรณีท่ี ๑ 

                 ๒. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

                             =    ๗๖๐                             =   ๗๗.๕๕ % 
  
 
กรณีที่ ๒     ถา                                                 คิดคํานวณตามตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑.๒ โดยใชสูตรดังนี้  

= รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวางขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดกับขอมูลจากการสํารวจ  
    ผูท่ี  ทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
  
=   

 เมื่อ N = จํานวนผูสําเร็จการศกึษาทั้งหมดในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
       n = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
       a = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ 
       b = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลว 
       c = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
       d = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

  
 

N X ๑๐๐ ≥ ๘๐% n 

c X ๑๐๐ 

N X ๑๐๐ < ๘๐%   
n 

+ ๕๐   (N – a – b) 
   (n – a – b)  ๑  c 

 d 

๑,๔๒๐ 
x ๑๐๐ 

๙๘๐ 
x ๑๐๐ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๙๒

ตัวอยางท่ี ๒ มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ จํานวน ๑,๔๒๐ คนโดยมี
ผูตอบแบบสํารวจ จํานวน ๑,๐๖๕ คน ซึ่งเปนผูท่ีมีงานทําจํานวน ๙๘๐ คน ในจํานวนนี้มีผูสําเร็จการศึกษาที่มีงาน
ทําอยูกอนแลว ๒๐ คน  ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ ๖๕ คน  มีคนที่ไดงานทําตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
จํานวน ๗๖๐ คน 
วิธีทํา     ๑. รอยละของผูตอบแบบสํารวจเทากับ  ๑,๐๖๕                      =  ๗๕% < ๘๐% 
 
                       ดังนั้นในการคิดคํานวณรอยละของผูมีงานทําตรงสาขาใหใชสูตรในกรณีท่ี ๒ 
                   ๒. รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําตรงสาขา 

                                   =  ๕๐ x 

 

                                  =  ๕๐ x 

                                  =  ๓๘.๗๗  x  ๑.๗๓       =   ๖๗.๐๗ %               
  

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  

   ขอมูลบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาของสถาบันฯ ไดแก 
              ๑. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จการศึกษา
ท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๒. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทํา
ภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๓. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทําตรงหรือ
สอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
   ๔. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่มีงานทําอยู
กอนแลว 
             ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 

 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท้ังในระดับสถาบันและระดับคณะจําแนกตามสาขาวิชา ท่ี

สําเร็จ และลักษณะงานที่ทําท่ีมีการสํารวจและรวบรวมไว ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร  หรือวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

  ๑,๔๒๐  x ๑๐๐  

๗๖๐ 
๙๘๐ 

+  
(๑,๔๒๐ – ๖๕ – ๒๐) 
(๑,๐๖๕ – ๖๕ – ๒๐) ๑ 

๗๖๐ 
๙๘๐ ๑  + ๙๘๐ 

๑,๓๓๕ 
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 ๙๓

แนวทางการประเมินผล 
• แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสามารถเสนอขอมูลสาขาวิชาท่ีสําเร็จและลักษณะงานที่ทํา

ของบัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวช้ีวัด  ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
• รายงานผลการไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

จําแนกตามสาขาวิชาที่สําเร็จ 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
    หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ี 
                          กองแผนงานดําเนินการ 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  

รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูลทุก  ๑ เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ

จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน

ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๙๔

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๓  รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพตอจํานวน 
                              ผูเขาสอบทั้งหมด 
หนวยวัด :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพกับบัณฑิตท่ีเขาสอบ      ใบ
ประกอบวิชาชีพท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• บัณฑิตท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาท่ีสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ เชน แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร  
นิติศาสตร เปนตน  โดยใหนับไดท้ังบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• บัณฑิตท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาท่ี
สอบใบประกอบวิชาชีพและสามารถสอบผานและไดรับใบประกอบวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ตามเกณฑท่ีสภา/สมาคม
วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับวามีมาตรฐานเปนผูกําหนด 

• แจงนับเฉพาะบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑)  
 (จํานวนบัณฑิตท้ังหมดที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

x ๑๐๐ 

 

ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 

 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  

   ขอมูลบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาของสถาบันฯ ไดแก 
• จํานวนบัณฑิตภาคปกติ   ภาคพิเศษ   หรือภาคนอกเวลาที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดที่เขาสอบ 

               ใบประกอบวิชาชีพ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• จํานวนบัณฑิตท้ังหมดที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๙๕

แนวทางการประเมินผล 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :    ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 

 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๑.๔       จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

หนวยวัด :  คน 
คําอธิบาย : 

• จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑  ตองเปนรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของตางหนวยงาน เชน หนวยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง กรม หรือ
ภูมิภาค หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือองคกรวิชาชีพในระดับชาติ หรือหนวยงานหรือ
องคกรวิชาการหรือวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการ
เชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและหนวยงาน สามารถนับรวมรางวัลผลงานวิทยานิพนธไดดวย   

• การนับรางวัลของนักศึกษาหรือศิษยเกา สามารถนับไดท้ังรางวัลของนักศึกษาภาคปกติ และ
รางวัลของนักศึกษาภาคนอกเวลา และหากผูไดรับรางวัลนั้นเปนศิษยเกาหลายสถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถ
นับรางวัลนั้นได แตไมนับซํ้าหากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหลายครั้งหรือหลายรางวัลในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๙๖

• ในกรณีท่ีนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑ เปนทีม เชน ไดรางวัลชนะเลิศการแขงขันหุนยนตในระดับนานาชาติ เปนตน สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
แจงนับทุกคนในทีมนั้นได  
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
   บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• แบบสํารวจนักศึกษาหรือศิษยเกาเกี่ยวกับการไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณฯ ในปงบประมาณพ.ศ. 

๒๕๕๑ 
• ผลการสํารวจนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ  ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• รายช่ือนักศึกษา ศิษยเกา และชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให และเดือนและปท่ีไดรับ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมท้ังคําประกาศเกียรติคุณฯ 
ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
   เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๙๗

 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๕  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
หนวยวัด ;  รอยละ 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท หรือ เอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ  

• บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  หมายถึง   บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก (โดยจะตองเปน
บทความ ไมใชบทคัดยอ)  ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่
ยอมรับ    ท้ังวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลสากล   วารสารวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล   และ
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระ ประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และการเผยแพรท่ีเทียบเทา
วารสาร เชน สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะ
ของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ             (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใช
เกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)  
รวมท้ังบทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

• บทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่ไดรับการ
คัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)    สําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือกให
ตีพิมพรวมเลมรวมกับบทความอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาใหถือเปนหนังสือหรือวารสารระดับนานาชาติ 
หากหนังสือนั้นอยูในฐานขอมูลสากล 

• ผูประเมินอิสระหรือวิทยสหาย (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิท่ีประเมินบทความของผูท่ี
ไดรับการตีพิมพในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล
วารสารที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ 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 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารวิชาการที่คณะ
บรรณาธิการ ตองเปนชาวตางประเทศ อยางนอย ๑ คน และวารสารวิชาการตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลง
ตีพิมพดวย 
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 ๙๘

• วารสารวิชาการระดับชาติ   ไดแก วารสารวิชาการที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ  
จากสถาบันตางๆ และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีช่ือเสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวารสาร และกอง
บรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ 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 สกอ. หรือ สกว. ใหการรับรองดวย 

•  การพิจารณาวาวารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เปนวารสารวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติหรือไมนั้น ตองเปนวารสารวิชาการที่ สกอ. หรือ สกว. รับรองเทานั้น  มหาวิทยาลัยท่ีวางแผนที่จะเปดให
มีวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติเปนของตนเองจะตองไดรับการรับรองจาก สกอ. หรือ สกว. ดวย 

• การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ จะไมนับซํ้าแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม 
 
สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรโดยไมนับซ้ํา)  
 (จํานวนวิทยานพินธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

x ๑๐๐ 
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แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  

 ขอมูลท่ีตองการ ไดแก 
• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท/เอก) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกของผูสําเร็จระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  และระบุช่ือผูทําและสาขาวิชา
ท่ีสําเร็จ 

• จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ท้ังหมด 
• หลักฐานรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีบทความจาก

วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพ  
ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับตางๆ  โดยระบุถึง 

 ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
 ช่ือบทความ  
 ช่ือผูเขียน 

• แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีเกี่ยวของกับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ :  

๑. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร รวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. การเผยแพรผลงาน ๑ เรื่อง ท่ีเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับเพียง ๑ ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการ

เผยแพรท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
๓. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซ่ึงเมื่อนับการตอบรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะนํามาแจงนับซํ้าในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมได 
หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
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แนวทางการประเมินผล 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 

 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค     
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ 
                              หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
หนวยวัด :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ท้ังนี้การ
เปนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ท้ังวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่
ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และ
เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทา
กับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยสกว.ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)   
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๑๐๑

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

• การนําไปใชประโยชน  หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใน
การพัฒนาตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะของการทําวิจัยหรือการสรางสรรคผลงานชิ้นนั้น ๆ     

• อาจารยและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน) และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะ
อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมต่ํา
กวา ๙ เดือน) ไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ 
หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอ เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings)  

• ผูประเมินอิสระหรือวิทยสหาย (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิท่ีประเมินบทความของผูท่ี
ไดรับการตีพิมพในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ 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 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล  ไดแก วารสารวิชาการที่คณะ
บรรณาธิการ ตองเปนชาวตางประเทศ อยางนอย ๑ คน และวารสารวิชาการตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลง
ตีพิมพดวย 

• วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ  จาก
สถาบันตางๆ และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีช่ือเสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวารสารวิชาการ และกอง
บรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ 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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 ๑๐๒

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/ 

การนับวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลท่ี สกอ. หรือ สกว.  ใหการ
รับรองดวย 

• การพิจารณาวาวารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เปนวารสารวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติหรือไมนั้น ตองเปนวารสารวิชาการที่ สกอ. หรือ สกว. รับรองเทานั้น  มหาวิทยาลัยท่ีวางแผนที่จะเปดให
มีวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติเปนของตนเองจะตองไดรับการรับรองจาก สกอ. หรือ สกว. ดวย 

• การแจงนับงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ จะไมนับซ้ํา ถึงแมวางานวิจัยและงานสรางสรรคนั้น จะมีการตีพิมพ
เผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับ หรือนําไปใชประโยชนหลายครั้งก็ตาม 
 
สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนงานวิจยัและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการตีพิมพ 

เผยแพร หรอืนาํไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ โดยไมนับซ้ํา) 

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

x ๑๐๐ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลท่ีตองการ ไดแก  

   จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมนับรวมอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 

   จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําท่ีมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑ ใหระบุช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค  สาขาที่ศึกษา พรอมระบุ แหลงของเงินทุนที่ใหดวย  

 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
  ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร และใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 ๑๐๓

แนวทางการประเมินผล 
  การเผยแพรผลงาน ๑ เรื่อง ท่ีเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับเพียง ๑ ครั้ง โดยนําเสนอผลการเผยแพรท่ีมี

คุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
  การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซ่ึงเมื่อนับการตอบรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะนํามาแจงนับซํ้าในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมได 

  การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหจาํแนกตาม
ประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตาง  ๆโดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

  ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
  ช่ือบทความ และเลขหนา 
  ช่ือผูเขียน 
ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตองรายงาน

ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
• แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําดาน

งานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษา 
• โปรแกรม EndNote ซึ่งเปนโปรแกรมการบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
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 ๑๐๔

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๒  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 
หนวยวัด  :  บาท 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสถาบันฯ     ไดรับในปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๑  ท้ังจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปสัดสวน 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ท้ังวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่
ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และ
เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทา
กับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)   

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

• เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ
ท่ีอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในกรณีท่ีเปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ    

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน หมายถึง เงินที่สถาบันจัดสรร
เพื่อการสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค  ซึ่งจะนับไดตอเมื่อไดรับการอนุมัติแลว 

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน หมายถึง เงินที่ไดรับจัดสรร
จากหนวยงานภายนอก เชน 
              ๑)    แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 
 ๒)   แหลงทุนตางประเทศ  
 ๓)   จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ท่ีไมใชแหลงทุนวิจัย 
 ๔)   จากภาคเอกชน 
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 ๑๐๕

 ในกรณีทําวิจัยรวมกันหลายคนโดยที่คณะวิจัยอยูตางมหาวิทยาลัย/สถาบัน ใหหารเฉลี่ยจํานวนเงินทุน
ท่ีไดรับ  สวนกรณีเปนงานวิจัยและงานสรางสรรคมีระยะเวลาในการวิจัยมากกวา ๑ ป  ใหคิดเฉลี่ยเปนรายป 

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารย
และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ไมต่ํากวา ๙ 
เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• การแจงนับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ในกรณีท่ีเปน
งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีระยะเวลาดําเนินการไมเกิน ๑ ป  ใหนับจํานวนเงินที่ไดรับการอนุมัติใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  ในกรณีท่ีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีระยะเวลาในการวิจัยมากกวา ๑ ป  ใหคิดเฉลี่ย
เปนรายปหรือคิดจากงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติในแตละป ในกรณีทําวิจัยรวมกันหลายคนโดยที่คณะวิจัยอยูตาง
หนวยงาน ใหหารเฉลี่ยจํานวนเงินทุนที่ไดรับ   
 
สูตรการคํานวณ : 

(จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ 
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 

(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 

 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  

 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมนับรวมอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
• จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคท้ังภายในและ

ภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ใหระบุช่ืองานวิจัย งานสรางสรรค สาขาที่วิจัย และแหลงของ
เงินทุนที่ไดรับ  

 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการ

จัดสรรจากงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนใน
แตละรายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค  และแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคในภาพรวม 
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 ๑๐๖

แนวทางการประเมินผล 
• รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับจาก

งบอุดหนุนจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนในแต
ละรายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค  และแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคในภาพรวม 

• รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีไดรับจากภายนอก ซึ่งเปนเงิน
สนับสนุนในการทําวิจัยจากองคกรภายในและภายนอกประเทศ ท้ังนี้  ตองเปนหนวยงานภายนอกที่ไมเกี่ยวของ
กับสถาบันอุดมศึกษา จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนในแตละรายชื่องานวิจัยและและงานสรางสรรค  และแสดง
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคในภาพรวม 
        ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตองรายงาน
ขอมูลดังกลาวของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 

 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ

กับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
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 ๑๐๗

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน

และภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
หนวยวัด  :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ท้ังจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยให
นําเสนอในรูปรอยละ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ท้ังวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่
ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และ
เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทา
กับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทางศิลปกรรมและจิตรกรรม 
หรือผลงานแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตร
เปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดง
ความเปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น    

• เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ
ท่ีอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในกรณีท่ีเปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ    

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

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน) และนักวิจัยประจํา  
ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะ
อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมต่ํา
กวา ๙ เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ   
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 ๑๐๘

• การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคที่เปน
โครงการมากกวา ๑ ปงบประมาณใหนับไดทุกปตามสภาพจริงโดยไมนับซํ้า แมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจํา
ทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา ๑ ทุนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   
สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
x ๑๐๐ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
• จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําไดรับทุนทําวิจัยท้ังภายในและภายนอกสถาบันใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ใหระบุช่ืองานวิจัย สาขาที่วิจัย และแหลงของเงินทุนที่ไดรับ  
ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตองรายงาน

ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• รายช่ือผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในสถาบันฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ใหระบุช่ืออาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุช่ืออาจารยประจําทุกคนในคณะ แหลง
ทุนภายในสถาบันฯ  และจํานวนเงินทุนที่ไดรับ 

• รายชื่อผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายนอกสถาบันฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ใหระบุช่ืออาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุช่ืออาจารยประจําทุกคนในคณะ 
แหลงทุนภายนอกสถาบันฯ  และจํานวนเงินทุนที่ไดรับ 

• รายช่ือผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เงินทุนที่ใชของอาจารยเพื่อทําวิจัย   ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหระบุ
ช่ืออาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น    หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุช่ืออาจารยประจําทุกคนในคณะ และจํานวนเงินทุนใช 

• รายงานสรุปจํานวนอาจารยท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในและภายนอก หรือทุนสวนตัว                   ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   

 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ

กับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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 ๑๐๙

แนวทางการประเมินผล 
หมายเหตุ :  ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 

 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒.๔*  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
หนวย :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  แสดงในรูป
รอยละ 

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

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล  ไดแก วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ 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 
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 ๑๑๐

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล  ไดแก วารสารวิชาการที่คณะ
บรรณาธิการ ตองเปนชาวตางประเทศ อยางนอย ๑ คน  และวารสารวิชาการตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลง
ตีพิมพดวย 

• วารสารวิชาการระดับชาติ  ไดแก วารสารวิชาการที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ จาก
สถาบันตางๆ และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีช่ือสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการ
จะตองมาจากสถาบันอื่นๆ 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) Biosisi = 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 การนับวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  สามารถนับรวมฐานขอมูลท่ี สกอ. หรือ สกว. 
ใหการรับรองดวย 

• การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาตินั้น ใหนับเพียงครั้งเดียว ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม   

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  
ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอดวย   

 
สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการอางองิ (citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
x 

 
๑๐๐ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๑๑๑

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

 ขอมูลบุคลากรของสถาบันฯ จําแนกตามหนวยงาน ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
• จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตองรายงานขอมูล

ของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 

   จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ท้ังนี้สามารถนับผลงานของนักวิจัยประจํา
และผลงานของอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย  ใหจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
ตาง  ๆโดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

  ช่ือ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
  ช่ือบทความ และเลขหนา 
  ช่ือผูเขียน 

• จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําที่เปนเจาของบทความวิจัยไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   

 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับเกณฑการ
ใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ : ขอมูลที่ใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลที่ผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จาก
เจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปน
ระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
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 ๑๑๒

 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒.๕*  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
หนวยวัด :  เร่ือง/ชิ้น 
คําอธิบาย : 

• การนับจํานวนการจดทะเบียนจะนับไดตอเมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวเทานั้น ไมนับรวมกรณีอยู
ในระหวางยื่นจดทะเบียน 

• จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการ  จด
ทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยสามารถนับไดท้ังการจดทะเบียนใน
ประเทศและตางประเทศ ท้ังนี้ไมนับการจดลิขสิทธิ์ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
• รายการผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  ท่ีสถาบันฯ เสนอใหมีการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร       ในประเทศ

หรือตางประเทศ โดยความเห็นชอบของอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 รายงานประจําป หรือวารสารของคณะ หรือสถาบันฯ  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• จํานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยระบุ ช่ือผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  จําแนกใน

ประเทศหรือตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   
• จํานวนและรายการการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร โดยระบุ ช่ือผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  จําแนกใน

ประเทศหรือตางประเทศ ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑   
ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
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 ๑๑๓

แนวทางการประเมินผล 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ             สวน
ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 

 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๓.๑  รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา 

หนวยวัด :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําแสดงในรูปรอยละ 

• โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันไดจัด
ข้ึนเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา  

• ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ตองมีอาจารยประจําและนักวิจัยประจํารวมอยูดวย) มีดังนี้   
๑)  บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
๒)  บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓)  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๔)  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕)  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
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 ๑๑๔

๖)  บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

๗)  บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจดัการ 
๘)  บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๙)  บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
๑๐) บริการอื่น ๆ ท้ังนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน ถามีการขอความ

รวมมือจาก  สวนราชการ  จังหวัด  องคการปกครองสวนทองถิ่น  โรงเรียน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการวิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็
สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความรวมมือที่ไดรับอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชา (คณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย) เปนหลักฐานประกอบ 

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  
ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะ
อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมต่ํา
กวา ๙ เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• การแจงนับ 
  -   กรณี ๑ โครงการหรือกิจกรรมจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน 
  -  กรณีบริการวิชาการ ๑  โครงการหรือกิจกรรม มีหลายสถาบันรวมมือกัน ใหแตละสถาบันนับแยก

ได 
  -  กรณีบริการวิชาการท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบัน         สงคณาจารย

ไปชวย  ใหนับเปนผลงานได 
 
สูตรการคํานวณ :  

 (จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการทางวิชาการ และวิชาชีพแกสังคม
และชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
x 

 
๑๐๐ 
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 ๑๑๕

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  

 ขอมูลบุคลากรของสถาบันฯ จําแนกตามหนวยงาน ไดแก  
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมนับรวม

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการท่ีใหบริการ

วิชาการแกสังคมและชุมชน ท่ีระบุในแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ในปงบประมาณ       พ.ศ. ๒๕๕๑   
• ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่

ใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ใหระบุ จํานวนหรือลักษณะกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม โครงการ  หรือในกรณีท่ีเปนโครงการ
ท่ีทําซ้ําหลายครั้งแตกลุมเปาหมายเปลี่ยนไปใหระบุความแตกตางของกลุมเปาหมายใหชัดเจน หรือ ถาในโครงการ
มีหลายกิจกรรม จะนับเปนกิจกรรมใหระบุความแตกตางของแตละกิจกรรมและกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อ
ประกอบการแจงนับตามคําอธิบาย 

• จํานวนกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการ
วิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   

 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ

กับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ :   :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
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 ๑๑๖

แนวทางการประเมินผล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ

จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน

ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 

 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๓.๒        จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ
ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

หนวยวัด  :  ชั่วโมง 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยท่ีอาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติกับอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา แสดงในรูปสัดสวน 

• โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัด
ข้ึนเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา  

• จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง 
จํานวนชั่วโมงที่อาจารยประจําตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติท่ีเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ไมเกิน ๗ 
ช่ัวโมงตอสัปดาห  เฉลี่ยท้ังปงบประมาณ ไมเกิน ๓๖๔  ช่ัวโมงกรณีท่ีมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยเกิน ๓๖๔ ช่ัวโมงผลการ
ประเมินจะถูกปรับลดการใหคะแนน ดังนี้ 
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 ๑๑๗

เกณฑการปรับลดคะแนน ในกรณีที่ผลงานมากกวา ๓๖๔ ชั่วโมง (ตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี) 

เบี่ยงเบนไปจาก ๓๖๔ รอยละ ๐.๑๐ – ๙.๙๙ ลดคะแนนลง ๐.๔ คะแนน 

เบี่ยงเบนไปจาก ๓๖๔ รอยละ ๑๐.๐๐ – ๑๙.๙๙ ลดคะแนนลง ๐.๘ คะแนน 

เบี่ยงเบนไปจาก ๓๖๔ รอยละ ๒๐.๐๐ – ๒๙.๙๙ ลดคะแนนลง ๑.๒ คะแนน 

เบี่ยงเบนไปจาก ๓๖๔ รอยละ ๓๐.๐๐ – ๓๙.๙๙ ลดคะแนนลง ๑.๖ คะแนน 

เบี่ยงเบนไปจาก ๓๖๔ รอยละ ๔๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ลดคะแนนลง ๒.๐ คะแนน 

เบี่ยงเบนไปจาก ๓๖๔ รอยละ ๕๐ ลดคะแนนลง ๒.๔ คะแนน 

 
• ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้   

๑) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
๒) บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๔) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัตกิารในลักษณะการวาจาง 
๖) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๗) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
๘) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๙) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
๑๐) บริการอื่น ๆ ท้ังนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน ถามีการขอความ
รวมมือจาก สวนราชการ จังหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นใหชวยบริการวิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปน
ผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความรวมมือที่ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (คณบดีหรือผูท่ีคณบดี
มอบหมาย) เปนหลักฐานประกอบ 

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  
ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะ
อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมต่ํา
กวา ๙ เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
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 ๑๑๘

• การแจงนับ  นับชั่วโมงปฏิบัติงานจริง  ไมนับรวมการเตรียมการ และไมนับการตรวจผลงานทาง
วิชาการ   
 
สูตรการคํานวณ :  

 (ผลรวมของจํานวนชั่วโมงของอาจารยประจาํและนักวิจัยประจําท่ีใหบริการวิชาการและวชิาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ

นานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

  

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลบุคลากรของสถาบันฯ จําแนกตามหนวยงาน ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
• จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   
• จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑   

• จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
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 ๑๑๙

แนวทางการประเมินผล 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ

กับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
หมายเหตุ :    ขอมูลท่ีใชรายงานผลตามตัวช้ีวดันี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 

 
 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๓.๓     รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน

กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
หนวยวัด  :  รอยละ 
คําอธิบาย 

• เปรียบเทียบจํานวนอาจารย ท่ี เปนที่ปรึกษาใหหนวยงานภายนอกสถาบันฯ  เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ (รวมภูมิภาค) หรือระดับ
นานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กับอาจารยประจํา  แสดงในรูปรอยละ 

• กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ กรรมการการประชุมวิชาการท่ีมี
ลักษณะการจัดเปนประจําระดับชาติหรือนานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐ รวมท้ังการเปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนตน  
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 ๑๒๐

• กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ ท่ีปรึกษาระดับสูงของ
ประเทศที่ไดรับคัดเลือกหรือไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการหรือ
วิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

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

• การเปนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  จะแจง
นับเฉพาะเมื่อเปนที่ปรึกษาหรือเปนกรรมการวิทยานิพนธในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนปแรกหรือครั้งแรกเทานั้น  
จะไมนับการที่เปนที่ปรึกษาของนักศึกษาที่แจงนับไปแลว ในปกอนๆ  

• ใหนับเฉพาะอาจารยประจําท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ ซึ่งไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (ไมต่ํากวาระดับคณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย)  

• ไมนับซํ้าแมวาอาจารยทานนั้นจะเปนกรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ 
หลายตําแหนง/หลายครั้ง ก็ตาม 

สูตรการคํานวณ 

 (จํานวนอาจารยประจําท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและเปนกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 (จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
x 

 
๑๐๐ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลบุคลากรของสถาบันฯ จําแนกตามหนวยงาน  ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  นับรวมอาจารยประจําท่ีลาศึกษา

ตอ 
• ขอมูลอาจารยประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการ

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
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 ๑๒๑

แนวทางการประเมินผล 
• ฐานขอมูลบุคลากร/ งานบริการวิชาการ/ งานสารบรรณ ในการมีหนังสือเชิญ/ หนังสือตอบรับของ

อาจารยประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• รายงานสรุปจํานวนและรายชื่อของอาจารยประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ 
กรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ใหระบุรายช่ือ
ของอาจารยประจํา พรอมรายละเอียดของการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เชน เปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ี
ปรึกษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ  ในเรื่องอะไร ใหแกหนวยงานชื่ออะไรหรือการเปนกรรมการสอบ หรือ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  ใหระบุช่ือนักศึกษา ระดับที่ศึกษา  ช่ือหัวขอวิทยานิพนธ  สถาบัน
ท่ีศึกษา  เปนตน 

 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ

กับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
หมายเหตุ :  ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
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ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ

วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
หนวยวัด  :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

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

• 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 กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ  เชน   การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ใน
งานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ   การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผาพื้นบานมาตัดเปน
เสื้อ  ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมดานตางๆ ข้ึนในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

๒)  โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาส
หรือเทศกาลตาง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความ
เชื่อ 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 
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๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 
จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื ่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิด
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่อง
ระบบคุณคาและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

๕)   โครงการหร ือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  เช น  ดนตรีไทย  และพื ้นบาน 
ศิลปการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบาน
ตาง ๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงาน
ตาง ๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนัง
ตะลุง และการละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื ่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้นเปนตน  

๖)   การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื ่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ
วัฒนธรรมของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยู ร วมกันอยางสันติ ดังนั ้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน 
ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอ
การดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรม
โดยรวมของโลก   ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ 
เชน ดนตรี ศิลปการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของ
การแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้น
โดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากล
และดนตรีประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผล
งานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

• กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 
• จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สถานอุดมศึกษาจัดข้ึน

เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งดานการเรียนรู การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวม ท้ัง 
กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีจัดใหนักศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนโครงการหรือ กจิกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม 
ของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 (จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
x ๑๐๐ 
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แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  

 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติของสถาบันฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ

วัฒนธรรม ของสถาบันฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ

วัฒนธรรม ของสถาบันฯ โดยผานทางกระบวนการผลิตบัณฑิต  ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม 

ของสถาบันฯ โดยผานทางงานวิจัยและบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
• รายงานสรุปจํานวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ

วัฒนธรรม ของสถาบันฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 
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แนวทางการประเมินผล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ           สวน

ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 

 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๒       รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะ และวัฒนธรรม 
หนวยวัด  :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

• โครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมอาจกระทําโดยผาน
กระบวนการสรางบัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม  การบริหารวิชาการหรืออาจเปนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนา
ธรรมโดยตรง (หนวยนับใหนับเฉพาะระดับโครงการไมนับระดับกิจกรรม) 

• ใหเปรียบเทียบผลรวมของรอยละนักศึกษาที่เขารวมโครงการเทียบกับกลุมเปาหมายในแตละ
โครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรม ทุกโครงการที่มีข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ กับจํานวนโครงการในการ อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรมที่มีข้ึนในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกโครงการ 

ลักษณะโครงการศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแก 
๑)  โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และภูมิปญญาไทย  

กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรค
และการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  บานเรือนหรือการตกแตง
อาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนโครงการที่หนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน 
โครงการจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม โครงการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน 
โครงการประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก โครงการประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ โครงการที่หนวยงานจัด
สอดแทรกเปนสวนหนึ่งของโครงการหลักอื่น ๆ  เชน   การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ   
การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ  ๕ ส หรือแบบฟอรม
ประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจโครงการทางวัฒนธรรมดานตางๆ ข้ึน
ในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
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๒)  โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของ
ทองถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาล
ตาง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื ่อ และ
คานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางโครงการไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง 
วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 

๓) โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก  ตัวอยางโครงการ ไดแก 
โครงการการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการ
สรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 

๔)  โครงการที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมใน
ยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมี
การทําโครงการในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย 
หรือที่เกี ่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดโครงการ
หลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางโครงการเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบ
คุณคาและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางโครงการ ไดแก โครงการคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คาย
พัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือ โครงการพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

๕)  โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน ศิลปการแสดงของไทย
และพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปนโครงการ 
ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือการเขารวมโครงการตาง ๆ 
ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน 
ตะกรอไทย  สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุ มนักศึกษาหรือบุคลากร  ไปรวมโครงการดังกลาวท่ี
หนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเปนตน  

๖)   การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื ่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ
วัฒนธรรมของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยู ร วมกันอยางสันติ ดังนั ้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน 
ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอ
การดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรม
โดยรวมของโลก   ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ 
เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบ
ของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนโครงการที่หนวยงานจัดขึ้น
โดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมโครงการตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากล
และดนตรีประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผล
งานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 
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• กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 

สูตรการคํานวณ : 

 (ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการในการอนุรกัษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 (จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  และวัฒนธรรมที่มีข้ึนสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ) 

  

 
ขอมูลที่ตองการ : 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลนักศึกษาของสถาบันฯ จําแนกตามหนวยงาน  ไดแก 

๑. รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีข้ึน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒. จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีข้ึน
สําหรบันักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกโครงการ 

ท้ังนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 

 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• จํานวนและรายชื่อโครงการ ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  โดย

ผานทางกระบวนการผลิตบัณฑิต งานวิจัยและบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• จํานวนและรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการ  ในการอนุรักษ พัฒนา และ

สรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จําแนกรายโครงการ 
• รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จําแนกรายโครงการ 

• รายงานสรุปผลหรือประเมินผลการจัดโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะ
และวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จําแนก รายโครงการ 
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 ๑๒๘

แนวทางการประเมินผล 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ          สวน
ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 

 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๓      รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
หนวยวัด  :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับงบดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  แสดงในรูปรอยละ 

• คาใชจายและมูลคาที่สถาบันใชไปเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรมเทียบงบดําเนินการ 

• คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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 ๑๒๙

• มูลคา (in-kind) หมายถึง  คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการ
ท่ีสถาบันจัดให เชน คาตอบแทนบุคลากร คาใชอุปกรณและสถานที่ เปนตน  ตัวอยางเชน คณาจารยและนิสิต
ไปดําเนินโครงการอนุรักษ พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม   เปนการทํางานแบบ
อาสาสมัคร  กรณีนี้ก็สามารถนํามาคิดเปนคาใชจาย  คาตอบแทนใหคณาจารยและนิสิตไดในอัตรามาตรฐานที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนดไวในการใหบริการโดยทั่วไป   

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

สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายท่ีใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 (งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
x ๑๐๐ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลดานงบประมาณของสถาบันฯ จําแนกตามหนวยงาน  ไดแก 
• งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได (เงิน

นอกงบประมาณแผนดิน)ไดแก เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และ
คาเสื่อมราคา ทั้งนี้ ใหนับรวม มูลคา (in-kind)  โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง)  

• งบประมาณที่เปนคาใชจายและมูลคาใชจายท่ีใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ

วัฒนธรรม  โดยผานทางกระบวนการผลิตบัณฑิต งานวิจัยและบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• จํานวนเงินที่สถาบันไดใชเพื่ออนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จําแนกรายโครงการ 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๓๐

แนวทางการประเมินผล 
• รายงานสรุปผลเกี่ยวกับคาใชจายในการการจัดกิจกรรมหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา และสราง

เสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จําแนกรายโครงการ 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ :  

๑. นับคาใชจายและมูลคาท่ีใชจริง มิใชงบประมาณตามที่ตั้งไว 
๒. นับเฉพาะโครงการที่สถาบันพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการ 
๓. ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ           สวน
ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
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 ๑๓๑

ประเด็นการประเมินผล : ผลสาํเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๕   ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย :   

การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง  สถาบันฯ ไดรับการยอมรับทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือระดับสาขาวิชาจาก
สถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับ  

ตัวอยาง สถาบัน/องคกรที่ทําการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

สถาบัน/องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จดั จํานวน
มหาวิทยาลัย 

การเสนอ 

Asiaweek ดําเนินการที่
ฮองกง 

จัดเปน ๒ กลุม ไดแก (๑) Multi-disciplinary 
Schools  (สหสาขาวิชา) (๒) Specialized 
Science and Technology Schools (วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี) 

๗๘ แหงใน
เอเชีย 

ทุกป 
 

U.S.News & 
World Report 

สหรัฐอเมริกา ๑ .  จัดแบงตามสภาพภูมิศาสตร  ไดแก  (๑ ) 
national universities, (๒) national liberal arts 
colleges, (๓) regional universities, (๔) regional 
liberal arts colleges โดย regional universities 
แบงตามภาคเหนือ ใต ตะวันออก กลาง และ
ตะวันตก 
๒. จัดตามสาขาวิชา ไดแก (๑) แพทยศาสตร 
ธุรกิจ กฎหมาย การศึกษา และวิศวกรรมศาสตร 
ผลการจัดอันดับจะเรียกวา America’s Best 
Colleges 

๑,๔๐๐ แหงใน
สหรัฐอเมริกา 

ทุกป 
 

Business Week สหรัฐอเมริกา จัดอันดับเฉพาะ Business School ผลการจัด
อันดับเรียกวา The Best B-Schools 

๕๑ แหง ทุก ๒ ป 

Money สหรัฐอเมริกา จัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีใหผลตอบแทนคุมคา
ท่ีสุด (best value) 

๑,๐๐๐ แหง ทุกป 

Gourman Report 
 

สหรัฐอเมริกา จัดอันดับมหาวิทยาลัยประมาณ ๑๑ สาขาวิชาใหญ 
ซึ่งมีสาขายอยประมาณ ๑๐๐ สาขา 
 

- - 
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 ๑๓๒

สถาบัน/องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จดั จํานวน
มหาวิทยาลัย 

การเสนอ 

RAE (UK) อังกฤษ จัดกลุมคุณภาพงานวิจัยออกเปน ๗ กลุมตามระดับ
ความเปนเลิศของงานวิจัยซึ่งพิจารณาตามสาขาที่ทํา
วิจัยและระดับของความเปนเลิศ (ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ) 

ตามความ
ตองการของ
สถาบัน 

ทุก ๔ ป 

Maclean’s 
Magazine 

แคนาดา จั ด ป ร ะ เ ภ ท เ ป น  ๓  ก ลุ ม  คื อ  ( ๑ )  
Medical/Doctoral category (มหาวิทยาลัยท่ีมี
โปรแกรมแพทยศาสตรและโปรแกรมปริญญา
เอกและวิจัย) (๒) Comprehensive category 
(มหาวิทยาลัยท่ีมีกิจกรรมวิจัยมาก มีโปรแกรม
ทางวิชาชีพท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
และ         (๓) Primarily undergraduate category 
(มหาวิทยาลัยท่ีสอนระดับปริญญาตรีเปนหลัก มี
โปรแกรมบัณฑิตศึกษาไมมาก) 

๔๒ English-
language 

universities 
และ ๙ French-

language 
counterparts 

ทุกป 

GUG ออสเตรเลีย จัดทําโดย Australian Daily Newspaper 
Publishers จัดกลุมมหาวิทยาลัยตามเกณฑยอย 
๕ ตัว เชน ความมีช่ือเสียงหรือจํานวนนักศึกษา 
ในเกณฑยอยแตละตัว จะมีการจัดกลุมคุณภาพ
เปน ๕ ระดับ (๕ ดาว) เชน ความมีช่ือเสียงนอย
จนถึงมีช่ือเสียงมาก 

มหาวิทยาลัย 
๔๐ แหง, ๓๐ 
สาขาวิชา 

ทุกป 

Shanghai Jiao 
Tong University 
 
 
 

จีน จัดทําโดย Institute of Higher Education ของ 
Shanghai Jiao Tong University เริ่มตั้งแตป ๒๐๐๓ มี
องคประกอบในการจัด ๔ องคประกอบ ๖ ตัวบงช้ี 
ทําเปนประกาศเรียกวา Academic Ranking of World 
Universities จัดอันดับมหาวิทยาลัย ๕๐๐ แหง 

มหาวิทยาลัยท่ัว
โลก 

ทุกป 

Times Higher 
Ed.Supplement 

อังกฤษ การจัดอันดับของ The Times Higher Education 
Supplement เริ่มตั้งแตป ๒๐๐๔ มีองคประกอบ
ในการจัด ๔ องคประกอบ ๖ ตัวบงช้ี ทําประกาศ
เปน The World’s Top ๒๐๐ Universities 

มหาวิทยาลัยท่ัว
โลก 

ทุกป 
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 ๑๓๓

ท่ีมา: Chuvej Chansa-ngavej (๒๕๔๐). Performance Indicators for Universities A Critical Evaluation. ในหนังสือรวมบทความการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง ดัชนีวัดผลสําเร็จของมหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๐ 
อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวาณิช. (๒๕๔๑). การวิเคราะหการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท เซเวน พริ๊นติ้ง กรุป จํากัด. และปรับขอมูลบางสวนใหทันสมัยข้ึนจากการคนควาทางอินเทอรเน็ตเพิ่มเติม 

 
ตัวอยางแหลงสืบคนหนวยงานจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก(Website 

University Ranking) 
๑) Asiaweek (Hongkong)  
    http://www.asiaweek.com/asiaweek/features/universities๒๐๐๐/schools/multi.overall.html 
๒) U.S.News & World Report (USA) 

 http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/usnews/edu/grad/rankings/rankindex_brief.php 
๓) Business Week (USA) 

  http://www.businessweek.com/bschools/๐๐/ 
๔) Gourman Report (USA) 

  http://www.collegeconfidential.com/college_rankings/gourman_report.htm 
๕) RAE (UK) 

  http://www.lums.lancs.ac.uk/Research/RAE/ 
๖. Times Higher Ed.Supplement (UK) 

  http://www.thes.co.uk/ 
๗. Maclean’s Magazing (Canada) 

  http://www.macleans.ca/education/rankings.jsp 
๘. GUG (Australia) 

  http://www.thegooduniversityguide.co.uk/profiles.php 
๙. Shanghai Jiao Tong University (China) 

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/๒๐๐๕/ARWU๒๐๐๕Main.htm 
๑๐.รายช่ือ website อื่นๆ ท่ีจัดอันดับสถาบัน  จําแนกตามพื้นที่ 

http://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Canada 
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 ๑๓๔

เกณฑการใหคะแนน :   

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ไมไดรับการจัดอันดับ 
๒           - 
๓ ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือสาขาวิชา 
๔ ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันและอยางนอย ๑ สาขาวิชา 
๕ ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันและอยางนอย ๒ สาขาวิชา 

ขอมูลที่ตองการ : 
เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาสถาบันฯ ไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานกลางที่ไดรับการยอมรับในระดับ

โลกวาสามารถพัฒนาสถาบันฯ สูระดับสากล ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมายเหตุ :  ในกรณีสถาบันไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานกลางอื่นๆ ท่ีไมมีในรายการดังกลาว      ใหนําเสนอ
ความนาเชื่อถือของหนวยงานกลางพรอมระบบและวิธีการจัดอันดับมาเพื่อพิจารณาได 

 

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑  สถ าบั นมี ก า ร แต ง ตั้ ง
กรรมการพัฒนาวิชาการ
ระดับสาขาวิชา/สถาบันสู
สากล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัด
ดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก  
 มีการแตงตั้งกรรมการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา/สถาบันสูสากล 

๒  สถาบันมีแผนงานพัฒนา
วิชาการระดับสาขาวิชา
หรือสถาบันสูสากล   

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนที่ ๒ ไดแก  
 หลักฐานที่แสดงวาสถาบันฯ มีแผนงานพัฒนาวิชาการ

ระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล   
๓  สถาบันมีแผนงานพัฒนา

วิชาการระดับสาขาวิชา
หรือสถาบันสู ส ากลที่
ไดรับการอนุมัติจากสภา
สถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ และ ๒ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๓ ดังนี้ 
 หลักฐานที่แสดงวาสถาบันฯ มีแผนงานพัฒนาวิชาการ

ระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล  ที่ไดรับการอนุมัติ
จากสภาสถาบัน 
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 ๑๓๕

๔ 
 
 

 มีสถาบันดําเนินการพัฒนา
วิชาการตามแผนงานในขอ 
๓ อยางครบถวน พรอมทั้ง
มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แผน ง าน
ปรับปรุงการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ 

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

ดําเนินงาน 
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนงานปรับปรุงการ

ดําเนินงานอยางเปนระบบ 
๕  สถาบันไดรับการจัดอันดับ

ส า ข า วิ ช า ห รื อ เ ป น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
ของโลก 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พรอมทั้ง เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง
การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๕  ดังนี้ 
 สถ าบั น ไ ด รั บ ก า ร จั ด อั น ดั บ ส า ข า วิ ช า ห รื อ เ ป น

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก เชน ช่ือเว็บไซต ช่ือ
วารสาร    ประกาศ ฯลฯ  

 
 

หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ          สวน
ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
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 ๑๓๖

มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพ 

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๖   ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ ๕ 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑  ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
น้ําหนัก : รอยละ ๒.๕ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย : 

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

ผูประกอบการ และผูท่ีบัณฑิตทํางานเกี่ยวของ จากการประเมินบัณฑิตท่ีทํางานดวยประมาณ ๑ ป โดยพิจารณา
คุณสมบัติท่ีครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ๓ ดานของบัณฑิตท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒   ไดแก ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่
สงผลตอการทํางาน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  

• การสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตใชกลุมตัวอยางของผูใชบัณฑิตในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยพิจารณาความเปนตัวแทนที่ดีของผูใชบัณฑิต ตามหลักสถิติการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางขั้นต่ํา
ในการวิจัยสํารวจที่ไดมาตรฐาน ในกรณีนี้ใชหลักปฏิบัติ  โดยมีขอแนะนําเบื้องตนดังนี้ 

๑)   ผูตอบแบบสอบถามตองไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของบัณฑิตท่ีไดงานทํา และจะตองครอบคลุมทุกกลุม
สาขา 

๒)   ผูตอบแบบสอบถามในแตละกลุมสาขาตองไมนอยกวา ๓๐ คน 
๓)   ในกรณีท่ีกลุมสาขานั้นมีบัณฑิตไดงานทําไมถึง ๓๐ คน ตองมีผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถามครบ

ท้ังหมด 
• ตัวช้ีวัดนี้ ทางสํานักงาน ก.พ.ร. จะมอบหมายใหหนวยงานกลาง เปนที่ปรึกษาเฉพาะดําเนินการประเมิน

ในตัวช้ีวัดนี้ดวย โดยใหสถาบันฯ แบงขนาดกลุมตัวอยางใหชัดเจน และกําหนดวาความพึงพอใจตอบทบาทของ
สถาบันฯ ของผูรับบริการ  ซึ่งตองประสานกับหนวยงานที่จะทําการประเมินในการกําหนดประเด็นและกลุม
ตัวอยางที่จะประเมินตอไป 

• กลุมตัวอยางทีจ่ะประเมินเปนผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๕  ตอ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๑๓๗

 

ขอมูลที่ตองการ : 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูท่ีบัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย ท่ีมีตอบัณฑิต

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
แหลงขอมูล : 
  ผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจจากผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) วาจางใหเปนที่ปรึกษาในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒   ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒.๕ 
หนวยวัด :  ระดับ 
คําอธิบาย : 

• ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันฯ  หมายถึง ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันฯ ท่ีมีตอสังคมใน 
๓ ดาน  ไดแก บทบาทดานการเปนผูเตือนสติใหกับสังคม บทบาทดานการชี้นําสังคม และบทบาทดานการ
ตอบสนองตอความตองการของสังคมในการปฏิบัติพันธกิจของสถาบันฯ พื้นฐาน ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต  
การวิจัย  การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

• กลุมตัวอยางประกอบดวยบุคลากรภายในสถาบันฯ และบุคลากรภายนอกสถาบันฯ   การกําหนดกลุม
ตัวอยางดําเนินการเชนเดียวกับการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตตามตัวช้ีวัดท่ี ๖.๑   
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๕  ตอ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 
แหลงขอมูล : 
  ผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาจากผูประเมินอิสระที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) วาจางใหเปน       ท่ีปรึกษาในเรื่องนี้
โดยเฉพาะ 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๓๘

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๗  ระดับคุณภาพของหนวยงานจากผลการประเมินภายในของ สกอ/สจล. 
น้ําหนัก : รอยละ ๓ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย : 

คุณภาพของหนวยงานจากผลการประเมินภายในของ สกอ/สจล. หมายถึง  การท่ีหนวยงาน ผาน
การประเมินภายในของ สกอ. สําหรับหนวยงานคณะ/วิทยาเขต และของ สจล. สําหรับหนวยงาน สํานัก/กอง   
เกณฑการใหคะแนน :   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ผลประเมิน 
ปงบประมาณ 

๒๕๕๐ 
ของ สกอ/สจล. 
ระดับหนวยงาน 

อยูในชวง 
๑.๐๐ –๑.๕๐ 

ผลประเมิน 
ปงบประมาณ 

๒๕๕๐ 
ของ สกอ/สจล. 
ระดับหนวยงาน 

อยูในชวง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

ผลประเมิน 
ปงบประมาณ 

๒๕๕๐ 
ของ สมศ. ระดับ

หนวยงานอยูในชวง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ผลประเมิน 
ปงบประมาณ 

๒๕๕๐ 
ของ สมศ. ระดับ

หนวยงานอยูในชวง 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

ผลประเมิน 
ปงบประมาณ 

๒๕๕๐ 
ของ สมศ. ระดับ

หนวยงานอยูในชวง 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

หลักฐานที่แสดงวาหนวยงาน     ไดรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพจากผลการประเมินภายในของ สกอ/
สจล. ในการประเมินคุณภาพ ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
 
หมายเหตุ 

๑. ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๑๓๙

ประเด็นการประเมินผล : การประกันคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่  ๘      ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  อยาง

ตอเนื่อง 
น้ําหนัก : รอยละ ๔ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันฯ ในการกําหนดใหมีระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยท่ีสถาบันฯ จะตองกําหนดระเบียบ วิธีการ ข้ันตอน บุคลากร งบประมาณ
และการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สําหรับการประกันคุณภาพ
ภายในและดําเนินการตามมาตร ๔๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ปรับปรุงครั้งท่ี ๒ พ.ศ.
๒๕๔๕ ท่ีกําหนดใหการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  นอกจากนี้ยังพิจารณา
ผลท่ีไดจากการดําเนินงานของการประกันคุณภาพภายในที่ไดนํามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสําเร็จตาม
เปาหมายหรือแผนที่กําหนดไว  รวมท้ังกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ ทุกหนวยงานของสถาบันฯ  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม  ๙ 
องคประกอบ ๔๔ ตัวช้ีวัด ของกระทรวงศึกษาธิการ   

๒ ทุกหนวยงานของสถาบันฯ มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีของสถาบันที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยท่ีมีผลตอ
คุณภาพ อยางครบถวน ท้ังปจจัยนําเขา  กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต  โดยจัดทําเปน
รายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินตนเองสงตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานให
สาธารณชนทราบ รวมท้ัง สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และการจัดระดับ
เทียบเคียง (Benchmarking) 

๓ ทุกหนวยงานของสถาบันฯ มีการนําผลการประเมินตนเองไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ของหนวยงานและสถาบัน 

๔ ทุกหนวยงานของสถาบันฯ มีการปรับปรุงและดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของ
สถาบัน  

๕ ทุกหนวยงานของสถาบันฯ มีการประเมินระบบการประกันคุณภาพโดยเฉพาะผลลัพธของ
ระบบประกันคุณภาพและมีการนําผลประเมินมาใชในการทบทวนนโยบายการศึกษาและระบบ
ประกันคุณภาพของสถาบัน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๔๐

ขอมูลที่ตองการ : 
• ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก หลักฐานที่แสดงวาไดมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง ขอมูลท่ีจัดเก็บ ไดแก  ๑) ระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๒) ระบบพัฒนาคุณภาพ  ๓) 
ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการหรือการจัดการประกันคุณภาพ และรายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
ตนเอง 

• หลักฐานที่แสดงถึงผลลัพธหรือผลผลิตจากการที่ไดมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง เชน จํานวนหนวยงานภายในของสถาบันฯ ท่ีไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใน การนําผล
การประเมินตนเองมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนผล (มูลคาเพิ่ม) ท่ีเกิดจากการพัฒนางานประจํา
ของสถาบัน 
 
แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑ ทุกหนวยงานของสถาบันฯ มี
ร ะบบและกล ไก ในก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษา
ตาม  ๙  องคประกอบ  ๔๔ 
ตั ว ช้ี วั ด  ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงวา  
ทุกหนวยงานของสถาบันฯ มีระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตาม  ๙  องคประกอบ  ๔๔ 
ตัวช้ีวัด ของกระทรวงศึกษธิการ ไดแก 
  ระเบียบ วิธีการ ข้ันตอน บุคลากร งบประมาณและ

ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ อ ส ด ง ว า ทุ ก ห น ว ย ง า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในตาม 
๙ องคประกอบ ๔๔ ตัวช้ีวัด ของกระทรวงศึกษธิ
การ 

  รายการที่ระบุวาทุกหนวยงานของสถาบันฯ มีการ
วางระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยางตอเนื่อง  

 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาทุกหนวยงาน
ของสถาบันฯ มีการพัฒนาคุณภาพ 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาทุกหนวยงาน
ของสถาบันฯ มีการตรวจติดตามคุณภาพ 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาทุกหนวยงาน
ของสถาบันฯ มีการประเมินคุณภาพ 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรอง
จากผูมีอํานาจ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๑๔๑

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๒ ทุกหนวยงานของสถาบันฯ มีการ

กําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีของ
สถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และอัต
ลักษณของสถาบันครอบคลุม
ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพ อยาง
ครบถ วน  ท้ั งป จจั ยนํ าเข า  
กระบวนการจัดการศึกษา และ
ผลผลิต  โดยจัดทําเปนรายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
ตนเองสงตนสังกัด  หนวยงานที่
เกี่ ยวข อง  และรายงานให
สาธารณชนทราบ รวมทั้ง สามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และการจั ดระดั บ
เทียบเคียง (Benchmarking) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงวา
สถาบันฯ มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีของสถาบัน
ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอัต
ลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพ อยาง
ครบถวน ไดแก 
  มาตรฐานและตัวบงช้ีของทุกหนวยงานของสถาบันฯ 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอัต
ลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพ อยาง
ครบถวน ท้ังปจจัยนําเขา  กระบวนการจัดการศึกษา และ
ผลผลิต  โดยจัดทําเปนรายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
ตนเองสงตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานให
สาธารณชนทราบ รวมท้ัง สามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันฯ จัดสง
รายงานประจําปตอตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ 
และรายงานใหสาธารณชนทราบ 

 ร า ย ก า ร ที่ ร ะ บุ ว า ก า ร จั ด ร ะ ดั บ เ ที ย บ เ คี ย ง 
(Benchmarking)ของสถาบัน 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรอง
จากผูมีอํานาจ 

๓ ทุกหนวยงานของสถาบันฯ มี
การนําผลการประเมินตนเอง
ไปใชปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของหนวยงานและ
สถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ และ ๒ พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานที่
แสดงถึงการดําเนินงานของ ทุกหนวยงานของสถาบันฯ 
มีการนําผลการประเมินตนเองไปใชปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของหนวยงานและสถาบันดังนี้ 
 รายงานการประเมินตนเองทุกหนวยงานของสถาบันฯ 
 รายงานการประชุมท่ีแสดงวานําผลการประเมิน
ตนเองไปใชปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพของ
หนวยงานและสถาบัน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๔๒

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจากผูมี

อํานาจ 
๔ 
 
 

ทุกหนวยงานของสถาบันฯ มี
การปรับปรุงและดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน
เ ป น ส ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ เ ห ม า ะ ส ม
สอดคลองกับแนวทางการจัด
การศึกษาของสถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒ และ ๓ พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานที่
แสดงถึงผลการดําเนินงาน   ของทุกหนวยงานของ
สถาบันฯ ท่ีมีการปรับปรุงและดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัด
การศึกษาของสถาบัน ดังนี้ 
 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันฯ มีการ
บริหารจากผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันฯ ไดรับ
การสนับสนุนจากตนสังกัดในกระบวนการบริหาร
การศึกษาของสถาบัน 

 เ อ กส า ร และหลั ก ฐ านที่ แ สด ง ให เ ห็ น ว า ใน
กระบวนการบริหารของสถาบันฯ มีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพจากทุกภาคีท้ังภายในและภายนอก
สถาบันฯ โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 

 รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
หนวยงานและสถาบัน 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรอง
จากผูมีอํานาจ 

๕ ทุกหนวยงานของสถาบันฯ   มีการ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพ
โดยเฉพาะผลลัพธของระบบ
ประกันคุณภาพและมีการนําผล
ประเมินมาใชในการทบทวน
นโยบายการศึกษาและระบบ
ประกันคุณภาพของสถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พรอมท้ังเอกสาร 
หลักฐานที่แสดงถึงการที่ทุกหนวยงานของสถาบันฯ  มีการ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพโดยเฉพาะผลลัพธของระบบ
ประกันคุณภาพและมีการนําผลประเมินมาใชในการทบทวน
นโยบายการศึกษาและระบบประกันคุณภาพของสถาบันดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง การนําเอาผลจากการ

ประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
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 ๑๔๓

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง การประเมินผลลัพธ

และการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ อยางตอเนื่อง 

 รายงานการประชุมเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายการศึกษาและ
ระบบประกันคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมิน 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรอง
จากผูมีอํานาจ 

 

หมายเหตุ : ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ    
 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ          สวน
ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
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 ๑๔๔

มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒    
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันฯ  จะพิจารณา
จาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่
การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สถาบันฯ ใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงาน
มาตรฐาน ท่ีหนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยท่ีมีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูล
ตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
 ๑. ไฟฟา   
 ๒. น้ํามัน   
เกณฑการใหคะแนน :  
 ๑.  ไฟฟา คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสถาบันฯ  คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานในสังกัด

ท้ังหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้
ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับที่ ๑ ๐.๕ ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 
ระดับที่ ๒ ๐.๕ ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับที่ ๓ ๐.๕ ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวง

ตั้งแต ๑.๕ เทา ถึง ๒ เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟาอยูในชวง -๐.๕๐๐ ถึง -๐.๓๓๔   

ระดับที่ ๔ ๐.๕ ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวง
ตั้งแต ๑.๒ เทา ถึง ๑.๕ เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการ
ใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -๐.๓๓๓ ถึง -๐.๑๖๗  

ระดับที่ ๕ ๐.๕ ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยู
ในชวงตั้งแต ๑ เทา ถึง ๑.๒ เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง ๐ ถึง -๐.๑๖๖ 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปรมิาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคา
ดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา ๐ จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา 
(๒.๕ คะแนน) 
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 ๑๔๕

๒. น้ํามัน คะแนนการประเมินผลดานน้ํามันของสถาบันฯ  คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานในสังกัด
ท้ังหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับที่ ๑ ๐.๕ ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (kWh) ครบถวน 
ระดับที่ ๒ ๐.๕ ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับที่ ๓ ๐.๕ ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง

ตั้งแต ๑.๕ เทา ถึง ๒ เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานน้ํามันอยูในชวง -๐.๕๐๐ ถึง -๐.๓๓๔   

ระดับที่ ๔ ๐.๕ ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง
ตั้งแต ๑.๒ เทา ถึง ๑.๕ เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการ
ใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -๐.๓๓๓ ถึง -๐.๑๖๗  

ระดับที่ ๕ ๐.๕ ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยู
ในชวงตั้งแต ๑ เทา ถึง ๑.๒ เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง ๐ ถึง -๐.๑๖๖ 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปรมิาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มี
คาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันมากกวา ๐ จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดาน
น้ํามัน (๒.๕ คะแนน) 
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 ๑๔๖

 
SEU = ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 

หนวยงานที่จะไดรับการประเมินดัชนีการใชพลังงานตองไดรับคะแนนเต็มในขั้นที่ ๑-๒ 
 

แผนภาพแสดงการใหคะแนนในระดับคะแนน ๓-๕ 

หนวยงานที่ได 
๐.๕ - ๑ คะแนน 

ชวงที่ ๑ ระดับคะแนนที่ ๓ 

ชวงที่ ๒ ระดับคะแนนที่ ๓-๔ 

ชวงที่ ๓ ระดับคะแนนที่ ๓-๕ 

หนวยงานที่ได ๐ คะแนน 

หนวยงานที่ได ๑.๕ คะแนน 

หนวยงานที่ได 
๐ - ๐.๕ คะแนน 

หนวยงานที่ได 
๑ – ๑.๕ คะแนน 

ชวงที่ ๔ ไดคะแนนเต็มในข้ัน ๓-๕ 

ชวงที่ ๕ ไมไดคะแนนในขั้น ๓-๕ 
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 ๑๔๗

ปจจัยที่ใชในการคํานวณคะแนนขั้นที่ ๓ - ๕ : 
 (๑) ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 

คํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีไดจากการวิเคราะหผลของขอมูลปจจัยพื้นฐานตอปริมาณ
การใชพลังงานของหนวยงานในแตกลุม โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใช
พลังงานของหนวยงาน แบงออกเปน ๒ สวนคือ 

(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน จํานวนบุคลากร พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร เวลาการทํางาน 
จํานวนผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ เปนตน 

(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดท่ีตั้ง พื้นที่ของอําเภอที่ตั้ง พื้นที่
ของจังหวัดท่ีตั้ง เปนตน 

(รายละเอียดของการคํานวณปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐานของแตละกลุมอยูใน 
www.e-report.energy.go.th) 

(๒)        คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันจริงที่รายงานแก สนพ. 
คือ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ท่ีหนวยงานรายงานผาน www.e-report.energy.go.th ครบ ๑๒ เดือน 

 
สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 

คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
                     คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

 
เงื่อนไข :  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันฯ  จะใชขอมูลท่ีสถาบัน ฯ 
ไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ สวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน  

สถาบันฯ จะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนีการใช
พลังงาน ในขั้นตอนที่ ๓-๕  

หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -๐.๕๐๐ หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงานจริงเปน 
๒ เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ ๓-๕ ซึ่งจากขอมูลของป ๒๕๕๐ 
จะมีหนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ ๑๐ ของหนวยงานราชการทั้งประเทศ 
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 ๑๔๘

 
 
หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
 
เหตุผล :  

 พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตอง
พึ่งพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ท่ีปจจุบันมีมูลคากวา ๕ แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลด
อัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดในทุกภาคสวน โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร.  จึง
กําหนดที่จะประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดานการใชพลังงาน โดยมีสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานเปนเจาภาพหลักของตัวช้ีวัด  
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 ๑๔๙

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๑ มีขอมูลในฐานขอมูลการ
ประหยัดไฟฟา/น้ํามัน
ครบถวน 

 ใชขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ
สวนอนรุักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) 

 
  การสังเกตการณ 
   กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ัง
แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูล
ตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนั
ขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบ
และมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
ทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันฯ มีความพรอม
ใหคณะกรรมการฯ สวนราชการอื่น ภาคเอกชน และประชาชน 
ตรวจสอบขอมูลได 

 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๑๕๐

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ ๑ (ความครบถวนของฐานขอมูล) = ๑ 

คะแนน 
  พิจารณา ๒ สวน คือ  (๑)  ขอมูลดานไฟฟา = ๐.๕ คะแนน  

       (๒) ขอมูลดานน้ํามนั = ๐.๕ คะแนน  
วิธีและเกณฑการใหคะแนน 

พิจารณาความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ใน
ฐานขอมูลการประหยัดไฟฟา/น้ํามันใน www.e-report.energy.go.th
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ความครบถวน ดานไฟฟา ดานน้ํามัน 

ไมครบรอยละ ๑๐๐ ๐.๐ คะแนน ๐.๐ คะแนน 

ครบรอยละ ๑๐๐ ๐.๕ คะแนน ๐.๕ คะแนน 
หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครบถวนทั้ง ๑๒ เดือน 

๒ จําแนกหนวยงานราชการ โดยแบงกลุมตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
 

มีขอมูลท่ีใชสําหรับ
ประเมินคาดัชนีการใช
พลังงานใหครบถวน 
 

๒.๑ ดัชนีการใชพลังงาน จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของ
หนวยงานราชการ โดยแบงกลุมหนวยงานออกเปน ๙ ลักษณะ 

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

  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  ๒.๒ ใชขอมูลการทํางานและขอมูลอื่นๆ ท่ีเปนคาตัวแปรในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ เชน การใหบริการ กิจกรรม จํานวนบุคลากร จํานวน
นักเรียน จํานวนเตียงคนไข งบประมาณที่ไดรับ พื้นที่ของอาคารที่มี 
พื้นที่การใหบริการ และขอมูลการใหบริการ เปนตน ท่ีสถาบันฯ ได
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 ๑๕๑

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
รายงานผาน www.e-report.energy.go.th โดยแตละกลุมมีคาตัวแปร
ท่ีตองรายงานแตกตางกัน ดังปรากฏใน www.e-report.energy.go.th 
คาตัวแปรตางๆ จะถูกนําไปหาคาดัชนีการใชพลังงานของแตละ
หนวยงาน โดยมีแบบจําลองทางคณิตศาสตร ซึ่งสมการจะมีคาท่ี
ข้ึนอยูกับตัวแปรในแตละกลุม เมื่อปอนขอมูลเขาไปในแบบจําลองฯ 
ก็จะไดคาการใชพลังงานมาตรฐานของแตละหนวยงาน  จากนั้นจะ
นําคาท่ีไดไปเปรียบเทียบกับคาการใชพลังงานจริงของแตละ
หนวยงาน ซึ่งจะทราบคาดัชนีการใชพลังงานของแตละหนวยงานท่ี
จะนําไปใชประเมินผล 

   

 
 
 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ ๒ (มีขอมูลที่ใชสําหรับประเมินคาดัชนี
การใชพลังงานใหครบถวน)  = ๑ คะแนน 

  วิธีและเกณฑการใหคะแนน 

 พิจารณาความครบถวนของขอมูลสําหรับประเมินดชันีการ
ใชพลังงาน ใน www.e-report.energy.go.thปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  

ความครบถวน คะแนน 

ไมครบรอยละ ๑๐๐ ๐.๐ คะแนน 

ครบรอยละ ๑๐๐ ๑.๐ คะแนน 
 
หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลท่ีใชสําหรับประเมินดัชนีการ
ใชพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครบถวนทั้ง ๑๒ เดือน 
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 ๑๕๒

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
• ขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของสถาบันฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ท่ีไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน 

๓ ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันจริง มากกวา
ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน โดยอยู
ในชวงตั้งแต ๑.๕ เทา ถึง 
๒ เทาของปริมาณการใช
ไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใช
ไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง 
-๐.๓๓๔ ถงึ -๐.๕๐๐ 

เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ ๓-๕ (ผลการประหยัดไฟฟา/น้ํามนั) = 
๓ คะแนน 
พิจารณา ๒ สวน คือ  

(๑) ปริมาณการลดใชไฟฟา   = ๑.๕ คะแนน  
(๒) ปริมาณการลดใชน้ํามัน   = ๑.๕ คะแนน 

๔ ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันจริง มากกวา
ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน โดยอยู
ในชวงตั้งแต ๑.๒ เทา ถึง 
๑.๕ เทาของปริมาณการ
ใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใช
ไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง 
-๐.๓๓๓ ถึง -๐.๑๖๗  
 

๕ ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันจริง เทากับหรือ
มากกวาปริมาณการใช
ไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
โดยอยูในชวงตั้งแต ๑ 
เทา ถึง ๑.๒ เทาของ
ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใช
ไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง 
-๐.๑๖๖ ถึง ๐  

วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
• สถาบันฯ จะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ ๓-๕ ตอง

ไดรับคะแนนทั้งไฟฟาและน้ํามันอยางละ ๑.๐ คะแนน ในเกณฑการให
คะแนนระดับที่ ๑ และ ๒ (ความครบถวนของฐานขอมูล)  

• วิธีใหคะแนน 
(๑) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรไดจากการวิเคราะหทาง
สถิติโดยใชการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) 
โดยแยกการวิเคราะหในแตกลุมของหนวยงาน โดยสามารถดู
รายละเอียดของแตละกลุมหนวยงานไดใน www.e-
report.energy.go.th โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัว
แปรท่ีมีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน  

(๒) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามัน (จริง) 
ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ท่ีหนวยงานรายงานผาน 

www.e-report.energy.go.th ครบ ๑๒ เดือน 

(๓) คาดัชนีการใชพลังงาน 
= คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

              คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันมากกวา ๐ จะได
คะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา/น้ํามัน 
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 ๑๕๓

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
  เกณฑการใหคะแนน 

การใหคะแนนแบงออกเปน ๓ 
ขั้นตอน 

ไฟฟา น้ํามัน 

ขั้นที่ ๓ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
จริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 
๑.๕ เทา ถึง ๒ เทาของปริมาณการ
ใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคา
ดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง 
-๐.๕๐๐ ถึง -๐.๓๓๔  

= ๐.๐-๐.๕
คะแนน 

= ๐.๐-๐.๕
คะแนน 

ขั้นที่ ๔ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
จริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 
๑.๒ เทา ถึง ๑.๕ เทาของปริมาณการ
ใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคา
ดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง  
-๐.๓๓๓ ถึง -๐.๑๖๗  

= ๐.๐-๐.๕
คะแนน 

= ๐.๐-๐.๕
คะแนน 

ขั้นที่ ๕ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
จริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการ
ใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน โดยอยู
ในชวงตั้งแต ๑ เทา ถึง ๑.๒ เทาของ
ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันอยู
ในชวง -๐.๑๖๖ ถึง ๐  

= ๐.๐-๐.๕
คะแนน 

= ๐.๐-๐.๕
คะแนน 

รวม ๓ ชวง คะแนนเต็ม ๑.๕ คะแนน ๑.๕ คะแนน  
  ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟา/

น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันมากกวา ๐ จะได
คะแนนเต็มในขั้นที่ ๓-๕  (๑.๕ คะแนน) 

 
หมายเหตุ:  
การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ ๓ ๔ และ ๕ หากตัวเลขที่ประหยัดได
จริงอยูระหวางคาขอบเขตใหใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค 
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 ๑๕๔

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
  วิธีและเกณฑการใหคะแนน 

กรณีสถาบันฯ นั้นมีหนวยงานที่ต้ังขึ้นเปนหนวยงานภายในดวย เชน 
วิทยาเขต สาขา เปนตน 

• วิธีใหคะแนน 
ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสงักัดตาม

ข้ันตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงานยอย แลวนํามา
พิจารณาใหคะแนนของสถาบันฯ นั้น โดยคิดจากคาเฉลี่ยของ
หนวยงานในสงักัดท้ังหมด 

= ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด 
                       จํานวนหนวยงานในสังกัดท้ังหมด 

 
หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
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 ๑๕๕

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
น้ําหนัก : รอยละ ๓ 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน ๒ กรณี 
กรณีที่ ๑  หนวยงานมีงบประมาณรายจายลงทุน  
หนวยวัด  :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจาย                       เงิน
งบประมาณรายจายลงทุนของหนวยงาน  เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของหนวยงาน ท้ังนี้ไมรวม
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส    (GFMIS)    ท่ีกองแผนงาน     ติดตามผลการจัดซื้อจัดจาง 
งบลงทุนของหนวยงาน 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 
• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายท่ีรัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ท้ังท่ีมีตัวตนและ

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผูรับไม
ตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัส
งบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงท่ี ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 

สูตรการคํานวณ : 

 
                 เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่หนวยงานเบิกจาย      x ๑๐๐ 
                             วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๓ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ รอยละ ๖๘ 
๒ รอยละ ๗๑ 
๓ รอยละ ๗๔ 
๔ รอยละ ๗๗ 
๕ รอยละ ๘๐ 
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 ๑๕๖

หมายเหตุ :  
1. ระดับคะแนน ๓ เทากับ คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนตามที่

คณะรัฐมนตรีกําหนดในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐   
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณที่หนวยงานประหยัดได            และไมไดนํา

เงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ท้ังนี้ ขอใหหนวยงานรายงานวงเงินงบประมาณที่
ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

3. ในกรณีหนวยงานนําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่น ๆ              การเบิก
จายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 

4. สามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ งานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากงานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  งานติดตามและประเมินผล 
 

ช่ือผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 
๑. นางสาวเพียรประคอง  มารักษ   3282 
๒. นางสาวพนอทิพย  สวัสดิ์วงษ  3282 

 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกหนวยงาน ในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการเบิกจายเงิน
งบประมาณของสถาบันฯ  รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ ในภาพรวมของประเทศมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๑๕๗

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากงานติดตามประเมินผล กองแผนงาน ซึ่งจะใชขอมูลผลการ
เบิกจายรายจายลงทุนของสถาบันฯ  จากสํานักงานกํากับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 กรณีท่ีหนวยงานมีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง หนวยงานดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น งบประมาณ
ในสวนที่เหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได สถาบันฯ ไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้
ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่นๆ ตอขอใหสถาบันฯ รายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว 
(งบประมาณเหลือจาย)  เพื่อใชประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้  
 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมท้ังระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของ
งบประมาณที่สามารถประหยัดได  
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสถาบันฯ ท่ีสงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
- แบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางที่จัดสรรงบประมาณในงบ
ลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แบบ สงป. ๓๐๒/๑) 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑    
   ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        
- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ    

 
 

กรณีที่ ๒    หนวยงานไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจายในภาพรวม 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวมของหนวยงาน  เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของหนวยงาน ท้ังนี้ไมรวม
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบ
ทะเบียนคุมงบประมาณ ซึ่งงานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จะเปนผูจัดเก็บขอมูลดังกลาว 
สูตรการคํานวณ : 

                      
                 เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่หนวยงานเบิกจาย      x ๑๐๐ 
                           วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรบั 

เกณฑการใหคะแนน : 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๕๘

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ รอยละ ๙๒ 
๒ รอยละ ๙๓ 
๓ รอยละ ๙๔ 
๔ รอยละ ๙๕ 
๕ รอยละ ๙๖ 

หมายเหตุ :  
1. ระดับคะแนน ๓ เทากับ คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมตามที่

คณะรัฐมนตรีกําหนดในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐  
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะไมรวมงบประมาณที่หนวยงานประหยัดได และไมไดนําเงิน

ดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ท้ังนี้ ขอใหหนวยงานรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัด
ไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

แหลงขอมูลอางอิง :  
ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากงานติดตามและเมินผล กองแผนงาน 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :   งานติดตามและเมินผล กองแผนงาน 
 

ช่ือผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 
๑. นางสาวเพียรประคอง  มารักษ 3282 
๒. นางสาวพนอทิพย  สวัสดิ์วงษ 3282 

 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกหนวยงาน ในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการเบิกจายเงิน
งบประมาณของหนวยงาน รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ   ในภาพรวมของประเทศมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดในการประชุม   เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๑๕๙

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากผลการเบิกจายรายจายในภาพรวมของหนวยงานจากระบบ
ทะเบียนคุมงบประมาณ ซึ่งงานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จะประมวลผลขอมูลเปนรายไตรมาส 
 กรณีท่ีหนวยงานมีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง หนวยงานดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น งบประมาณ
ในสวนที่ เหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได ท้ังนี้ หากสถาบันฯ ไมไดนําเงิน
งบประมาณสวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่นๆ ตอ ขอใหสถาบันฯ รายงานวงเงินงบประมาณที่
ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้  
 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมท้ังระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของ
งบประมาณที่สามารถประหยัดได  
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของหนวยงาน ท่ีสงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
- แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แบบ สงป. ๓๐๒) 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ท่ี
ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๖๐

ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตาม
รอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการท้ังหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีหนวยงานสามารถดําเนินการลดไดจริง และ
ไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๘ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ทุกกระบวนงานที่สถาบันฯ เสนอไป
ยังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐  และสถาบันฯ สามารถดําเนินการลดรอบระยะเวลา
ไดตั้งแตรอยละ ๓๐ ข้ึนไป  
 
เงื่อนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อประเมินผล : 

๑. ใหสถาบันฯ คัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา ๕ กระบวนงานจากกระบวนงานที่สถาบันฯ ได
นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐ และลดระยะเวลาการใหบริการไดตั้งแต รอย
ละ ๓๐ ข้ึนไปเรียบรอยแลว เพื่อนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒. กระบวนงานที่คัดเลือกมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ตองเปนกระบวนงานหลักที่
สําคัญของหนวยงาน และมีจํานวนผูใชบริการมาก หรือพิจารณาวาสงผลกระทบตอประชาชนหรือนิสิตนักศึกษาจํานวน
มาก หรือมีผูรองเรียนจํานวนมาก 

๓. ใหสถาบันฯ ระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันฯ เสนอเพื่อนําไปประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุ
น้ําหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

๔. สําหรับกระบวนงานของสถาบันฯ ท่ีมีวิทยาเขตเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันฯ ดําเนินการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกวิทยาเขต โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของทุก
วิทยาเขต เปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ท้ังนี้ ขอใหสถาบันฯ ระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละวิทยาเขต
ตามแบบฟอรมรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน) 

๕. ใหสถาบันฯ เสนอกระบวนงานที่มีการปฏิบัติอยูในสถาบันฯ ท่ีเปนราชการบริหารสวนกลางใน
สังกัดกรมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง รวมถึงสถาบันฯ ท่ีตั้งข้ึนเปนหนวยงานภายใน ท้ังท่ีปรากฏและไมปรากฏใน
กฎกระทรวง และไมวาจะตั้งอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการเนินงานไปรวมกับสถาบันฯ ตนสังกัด 

๖. ใหหนวยงานประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่เปน รอบ
ระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนหรือนิสิตนักศึกษาทราบอยางชัดเจน 
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 ๑๖๑

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

จํานวนผูรับบรกิารท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x ๑๐๐ 
จํานวนผูรับบรกิารท้ังหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 
งานบริการ (i) น้ําหนัก

(Wi) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน
ที่ได  
(Ci) 

คะแนน
เฉลีย่ถวง
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) 
๓ W๓ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๓ (W๓ x C๓) 
๔ W๔ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๔ (W๔ x C๔) 
๕ W๕ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C ๕ (W๕ x C๕) 

น้ําหนักรวม Σ W =๑ คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากบั 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 

 

หมายเหตุ :  
๑. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง ๙ 

เดือน คือตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๑ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๑ เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ และใหสถาบันฯ แนบเอกสารหลักฐานขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการราย
กระบวนงานตามแบบฟอรมท้ัง ๓ แบบฟอรม มาพรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self Assessment Report) รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 
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 ๑๖๒

๒. หากหนวยงานไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานที่เปน
รอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนหรือนิสิตนักศึกษาทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๕ คะแนน 
จากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดนี้ 
 
เหตุผล :   

สืบเนื่องจากในการดําเนินการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของทุกสถาบันอุดมศึกษานับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ ทุกสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการลด
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแลว ดังนั้นเพื่อผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนา
คุณภาพการใหบริการประชาชนของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนงาน (Process) การใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีท่ีหลากหลาย โดยคํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ คุณภาพของเจาหนาท่ีผูใหบริการ คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก และ
คุณภาพการใหบริการในภาพรวม ตามหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน 
ประจําป ๒๕๕๐ ของ สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําหลักเกณฑและแนวทางฯ ดังกลาวมาใช
ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของประชาชน หรือ
ผูใชบริการได อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ แนวทางการประเมินผลกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการตอไป เพื่อสรางความไววางใจในคุณภาพการบริการของหนวยงานภาครัฐ
ใหมากยิ่งข้ึน  
 

แนวทางการประเมินผล :   
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 สถาบันฯ แจงจํานวนและชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการท่ีนํามาประเมินเพื่อรักษามาตรฐานรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ท่ีเสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ  โดยระบุมาพรอมกับรายละเอียดตัวช้ีวัด (ตามแบบฟอรม ๑๑.๑ รายช่ือกระบวนงาน 
น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่สถาบันฯ เสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) และสงไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ หากลาชาปรับลดคะแนน ๐.๒๕ คะแนน 

 แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละกระบวนงานหรืองาน
บริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขอมูลลาสุดท่ีสามารถจัดเก็บได  

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการท่ีนํามาประเมินเพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของ

ข้ันตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ท่ีเสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ตามที่ไดแจงไว
กับสํานักงาน ก.พ.ร.)  
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 ๑๖๓

แนวทางการประเมินผล 
 ตารางการจัดเก็บขอมูลท่ีแสดงจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และ

จํานวนผูรับบริการท้ังหมดของแตละงานบริการท่ีเกิดข้ึนจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แบบฟอรม ๑๑.๒ 
การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน ) 

 วิธีการท่ีสถาบันฯ ใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการอยาง
ชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตารางตัวอยางการ
รายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ)  

 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงานที่แสดงผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุก
กระบวนงาน (แบบฟอรม ๑๑.๓ ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน) 

 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันฯ ดําเนินการรักษามาตรฐานรอบ
ระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 
และจํานวนผูรับบริการท้ังหมดของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน ท้ังนี้ ขอให
สถาบันอุดมศึกษาระบุจํานวนผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการ
ท้ังหมดของแตละสาขาแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน 
 
 

หมายเหตุ :  ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 

๒. การสังเกตการณ  
 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆจากเจาของขอมูลทุก ๑ เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได  มี
การจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได  เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 
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 ๑๖๔

แบบฟอรม ๑๑.๑ รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

ชื่อกระบวนงาน ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา น้ําหนัก รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ที่ใหบริการจริง) 
๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
๕.     

รวม ๑.๐๐  
 

แบบฟอรม ๑๑.๒ การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  
กระบวนงานลําดับที่ .......... ชื่อกระบวนงาน........................................................................... 
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ................................................................................................. 
ช่ือผูจัดเก็บขอมูล...................................................... หมายเลขโทรศัพท.............................................. 
จํานวนขั้นตอนใหบริการท้ังหมด...........................
ข้ันตอน  

รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ…....วัน/ช่ัวโมง/
นาที 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๑) 

ลําดับที่ 
(๒) 

ช่ือผูใชบริการ 
(๓) 

เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(๔) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(๕)= (๔)-(๓) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(๖) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
…      
…      
i      

คอลัมน (๖) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี ้
๑ แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
๐ แทน  ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 
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 ๑๖๕

แบบฟอรม ๑๑.๓ ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา    
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ    
ที่ไดรับ

บริการตาม
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริกา
รทั้งหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่

ไดรับบริการตาม
รอบระยะเวลา
มาตรฐาน เทียบ
กับจํานวน
ผูรับบริการ
ทั้งหมด 

คะแน
น 

คะแนน
ถวง
น้ําหนั
ก 

๑         
๒         
๓         
๔         
๕         
 รวม ๑.๐๐ ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกกระบวนงาน) 
 

 
ตัวอยางแบบฟอรม ๑๑.๑ รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 

ที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

ชื่อกระบวนงาน ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา น้ําหนัก รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ที่ใหบริการจริง) 
๑. การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ๒๕๔๗ ๐.๒๐ ๓ วัน 
๒. การบันทึกประวัตินักศึกษาใหม ๒๕๔๗ ๐.๒๐ ๗ วัน 
๓. การขอใชอุปกรณการเรียนการสอน

และขอใชสถานที่ 
๒๕๔๘ ๐.๒๐ ๔๐ นาที 

๔. การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา ๒๕๔๙ ๐.๒๐ ๑๐ นาที 
๕. การข้ึนทะเบียน/ตอทะเบียนการเปน

นักศึกษาชาเปนกรณีพิเศษ ๒๕๕๐ ๐.๒๐ ๑ วัน 

รวม ๑.๐๐  
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 ๑๖๖

ตัวอยางแบบฟอรม ๑๑.๒ การจัดเก็บขอมลูผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  
 

กระบวนงานลําดับที่ ๔ ชื่อกระบวนงาน  การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักทะเบียนฯ 
ช่ือผูจัดเก็บขอมูล  นายแทนไท จิตมั่นคง  หมายเลขโทรศัพท ๐๘๖-๘๙๕-๙๙๖๙ 
จํานวนขั้นตอนใหบริการท้ังหมด  ๔  ข้ันตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ ๓ วนั 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๑) 

ลําดับที่ 
(๒) 

ช่ือผูใชบริการ 
(๓) 

เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(๔) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(๕)= (๔)-(๓) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(๖) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

๑ นายบรรลือ  ผองอินทร ี ๗ ม.ค. ๒๕๕๑ ๙ ก.พ. ๒๕๕๑ ๓ วัน ๑ 
๒ นางสุดา  แจมวัย ๑๓ ก.พ. 

๒๕๕๑ 
๑๔ ก.พ. ๒๕๕๑ ๒ วัน ๑ 

๓ นายเกรียง  บุญพิทักษ ๑๗ มี.ค. 
๒๕๕๑ 

๑๙ มี.ค. ๒๕๕๑ ๓ วัน ๑ 

๔ นางสาวสมใจ  สถิตดอยู ๓ เม.ย. ๒๕๕๑ ๔ เม.ย. ๒๕๕๑ ๒ วัน ๑ 
๕ นายคณิต  เพียงพอ ๒๐ พ.ค. 

๒๕๕๑ 
๒๓ พ.ค. ๒๕๕๑ ๔ วัน ๐ 

…     … 
…     … 
…     … 
…     … 
…     … 
๑๐๐ นางฤดี  มั่งค่ัง ๒๒ ก.ค. 

๒๕๕๑ 
๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑ ๔ วัน ๐ 

คอลัมน (๖) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี ้
๑ แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
๐ แทน  ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 
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 ๑๖๗

ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

 
งานบริการ วิธีการเก็บขอมลู 

ระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวอยางเอกสารในการเก็บขอมูล

ระยะเวลาการใหบริการ 
๑. การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ประมวลผลขอมูลจากใบ

บันทึก การเขารับบริการ 
เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๒. การบันทึกประวัตินักศึกษาใหม ประมวลผลขอมูลจากใบ
บันทึก การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๓. การขอใชอุปกรณการเรียนการ
สอนและขอใชสถานที่ 

ประมวลผลขอมูลจากใบ
บันทึก การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๔. การออกเอกสารสําคัญทาง
การศึกษา 

ประมวลผลขอมูลจากใบ
บันทึก การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๕. การข้ึนทะเบียน/ตอทะเบียนการ
เปนนักศึกษาชาเปนกรณีพิเศษ 

ประมวลผลขอมูลจากใบ
บันทึก การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 
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 ๑๖๘

ตัวอยางแบบฟอรม ๑๑.๓ ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

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

งานบริการ น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา     
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ     
ท่ีไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

คะ 
แนน 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

๑ การตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา ๐.๒๐ ๓ วัน ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๐๐ ๕.๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

๒ การบันทึกประวัติ
นักศึกษาใหม 

๐.๒๐ ๗ วัน ๕๖๙ ๖๘๒ ๘๓.๔๓ ๔.๓๔ ๐.๘๖๘๐ 

๓ การขอใชอุปกรณ
การเรียนการสอน
และขอใชสถานที่ 

๐.๒๐ ๔๐ นาที ๓๗ ๖๐ ๖๑.๖๗ ๒.๑๗ ๐.๔๓๔๐ 

๔ การออกเอกสาร
สําคัญทาง
การศึกษา 

๐.๒๐ ๑๐ นาที ๓๙๐ ๖๐๐ ๖๕.๐๐ ๒.๕๐ ๐.๕๐๐๐ 

๕ การขึ้นทะเบียน/
ตอทะเบียนการ
เปนนักศึกษาชา
เปนกรณีพิเศษ 

๐.๒๐ ๑ วัน ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๕.๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

 รวม ๑.๐๐ ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกงานบริการ) ๓.๘๐๒๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานฯ เทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 
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 ๑๖๙

ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย :  
 ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันฯ สามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 

เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมาย
แตระดับ 

โดยที่ :  
ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัว 
(หนวยนับเปนจํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time Equlvalent Student) ไดแลวเสร็จ อยาง
นอย ๑ กลุมสาขาวิชา และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดย
เสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ระดับ ๒ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัว 
(หนวยนับเปนจํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time Equlvalent Student) ไดแลวเสร็จ อยาง
นอยรอยละ ๕๐  ของจํานวนกลุมสาขาที่ผลิตและรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ระดับ ๓ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุมสาขาวิชา (หนวย
นับเปนจํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time Equlvalent Student) ไดแลวเสร็จ และรายงาน
ผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ระดับ ๔ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดทําตนทุนทุกผลผลิต เชน ผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดาน
การใหบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน และรายงานผลการ
คํานวณตนทุนรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
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 ๑๗๐

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๕ นําผลการดําเนินงานที่ไดไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หมายเหตุ 
กลุมสาขาวิชา จําแนกดังนี้ 
๑. วิทยาศาสตรสุขภาพ  ๒. วิทยาศาสตรกายภาพ ๓. วิศวกรรมศาสตร  
๔. สถาปตยกรรมศาสตร  ๕. เกษตรศาสตร  ๖. บริหารธุรกจิ 
๗. ครุศาสตร   ๘. ศิลปกรรมศาสตร  ๙. สังคมศาสตร 

เหตุผล :  
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

 
แนวทางการประเมินผล :  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๑ ขั้นตอนที่ ๑ : 
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลลิตดาน
การ เ รี ยนการสอนนักศึ กษาระดับ
ปริญญาตรีตอหัว ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ อยางนอย ๑ กลุมสาขา 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน มีฐานขอมูลเพื่อ
ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต พรอมท้ังเอกสาร 
หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดาน
การเรี ยนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัว  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ อยางนอย ๑ กลุมสาขา ดังนี้ 
      รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
      ท้ังนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุนตอ
หนวยผลผลิตอางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบตอ
รายงานฯ ดังกลาว 
       สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๒ ขั้นตอนที่ ๒ : 

จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลลิตดาน
การ เ รี ยนการสอนนักศึ กษาระดับ

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานที่แสดงจัดทําบัญชี
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 ๑๗๑

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ปริญญาตรีตอหัว ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑  อย างนอยรอยละ  ๕๐  ของ
จํานวนกลุมสาขาที่ผลิต 

ตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตอหัวในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑     อยางนอย
รอยละ ๕๐ ดังนี้ 
         รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๕๑  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
         ท้ังนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิต  อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบ
ตอรายงานฯ ดังกลาว 
         สําเนาหนังสือนําสงรายงาน ฯ ใหกับสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๓ ขั้นตอนที่ ๓ : 

จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดาน
การ เ รี ยนการสอนนักศึ กษาระดับ
ปริญญาตรีตอหัว ในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑ ของทุกกลุมสาขาวิชา 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ และ ๒ พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง
การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย ผลผลิตดานการเรียนการสอน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวในปงบประมาณ     พ.ศ.
๒๕๕๑  ของทุกกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 
         รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๕๑  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ  
         ท้ังนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิต  อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบ
ตอรายงานฯ ดังกลาว 
        สําเนาหนังสือนําสงรายงาน ฯ ใหกับสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๔ ขั้นตอนที่ ๔ :  

จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตทุก
ผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ   
คะแนน ๑ ,๒ และ ๓ พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการ
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตทุกผลผลิตใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้ 
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 ๑๗๒

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

         รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
         ท้ังนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบตอ
รายงานฯ ดังกลาว 
         สําเนาหนังสือนําสงรายงาน ฯ ใหกับสํานักงบประมาณ  
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๕ ขั้นตอนที่ ๕ : 

นําผลการดําเนินงานที่ไดไปกําหนด
แนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๒ 

    เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ ,๒ ,๓ และ ๔  พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานที่
แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําผลการคํานวณและ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรือ
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๒ 
         แนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพดําเนินงาน
ปงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๒  สวนหนึ่งหรือท้ังหมดของ
แนวทางหรือแผนฯ อางอิงจากผลการคํานวณ 
        บันทึกขอความ/รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวกับการนําผล
การคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไปกําหนด
แนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
         การจัดสัมมนา หรือรูปแบบอื่นๆ  ท่ีแสดงใหเห็นวา 
สถาบันอุดมศึกษาไดนําผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอ
หน ว ยผลผลิ ต ไปกํ าหนดแนวทา งหรื อ แผนการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน  สําหรับปงบประมาณ  พ .ศ .
๒๕๕๒ 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก        
            กองแผนงาน และกองคลัง  
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 ๑๗๓

 
มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของคณะกรรมการหนวยงานระดับคณะ 
น้ําหนัก : รอยละ ๓ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย : 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น เปนเรื่องท่ีคณะกรรมการหรือหนวยงานระดับคณะจะตองให
ความสําคัญเพื่อใหการดําเนินงาน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน โดยมีการบริหาร
ท่ีดี ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดย
ในทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของหนวยงานตามหลักสากลจะดําเนินการโดยผานคณะกรรมการหนวยงาน ซึ่ง
มีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหฝายบริหารและ
คณาจารยมีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตระบบ
การทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของหนวยงาน ตลอดจนจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดียิ่งข้ึน ดังนั้นบทบาทของ
คณะกรรมการในการกํากับดูแลที่ดี จึงสงผลตอการดําเนินงานของสถาบันโดยตรง 

นอกจากนี้ ในเรื่องของรายงานทางการเงินและการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสนั้น เปน
สวนประกอบที่สําคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการทํางานขององคกรตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายตลอดจน
แสดงถึงความโปรงใสที่พรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย สามารถรวมตรวจสอบการทํางานขององคกรได 
เกณฑการใหคะแนน : 

ประกอบดวย ๔ สวนหลัก ไดแก 
หัวขอที่ใชประเมิน น้ําหนัก (รอยละ) 

๑.บทบาทของคณะกรรมการหนวยงาน   มีหัวขอยอยคือ          ๕๐ 
      ๑.๑  การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของ

หนวยงาน 
๑๐ 

       ๑.๒  การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน  ๑๐ 
      ๑.๓  การประชุมของคณะกรรมการหนวยงาน  ๓๐ 
๒.  รายงานทางการเงิน  ๑๐ 
๓.  การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส ๑๐ 
๔. การดําเนินการอื่น ๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
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 ๑๗๔

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
               ๑.  บทบาทของคณะกรรมการหนวยงาน (น้ําหนัก รอยละ ๕๐) 
                     ๑.๑  การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของหนวยงาน  (น้ําหนัก รอยละ 
๑๐) 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หนวยงานจดัทําแผนยุทธศาสตร 
ไมแลวเสร็จ หรอืคณะกรรมการ
หนวยงานไมไดเปนผูใหความ
เห็นชอบทิศทางยทุธศาสตร และ

นโยบายของหนวยงาน  

- คณะกรรมการหนวยงาน 
ใหความเห็นชอบ 

ทิศทาง  ยุทธศาสตร และ
นโยบาย 

ของหนวยงาน  

-    คณะกรรมการหนวยงาน 
มีสวนรวมในการกําหนดและให

ความเห็นชอบทิศทาง 
ยุทธศาสตร และนโยบายของ
หนวยงาน และใหขอสังเกต 

ท่ีมีนัยสําคัญ 

หมายเหตุ    คณะกรรมการหนวยงานมีสวนรวมในกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของหนวยงาน  เชน  การ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งมีกรรมการหนวยงานเขารวมดวย โดยทําหนาท่ีกลั่นกรองแผนฯ
เบื้องตน หรือ การเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นรวมกันกับผูบริหาร คณาจารย  และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ           เปนตน 

๑.๒ การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน(น้ําหนักรอยละ ๑๐) 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คณะกรรมการหนวยงาน
ติดตามผลการดําเนินงาน
ท่ีสําคัญตามภารกิจหลัก
ของหนวยงานอยาง
ครบถวน  ปละ ๑ ครั้ง 

- คณะกรรมการหนวยงาน  
ติดตามผลการดําเนินงานที่
สําคัญตามภารกิจหลักของ
หนวยงานอยางครบถวน   

ปละ ๒ ครั้ง 

- คณะกรรมการหนวยงาน  ติดตาม
ผลการดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของหนวยงานอยาง
ครบถวน  มากกวาปละ ๒  ครั้ง 

 

หมายเหตุ  ผลงานที่สําคัญของหนวยงาน แบงออกเปน ๒ ดาน  คือ 
- ดานการเงิน เชน ผลการเบิกจายเทียบกับงบประมาณ ฐานะทางการเงิน ผลกําไรขาดทุน การ

เบิกจายงบลงทุน 
- ดานผลงาน เชน  ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง ผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายรัฐ การดําเนินงานตามโครงการที่สําคัญ 
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 ๑๗๕

        ๑.๓  การประชุมคณะกรรมการหนวยงาน (น้ําหนักรอยละ ๓๐)  พิจารณาจาก ๒ สวน คือ 
         ๑.๓.๑  กรรมการหนวยงาน ควรไดรับวาระการประชุม เอกสารและขอมูลประกอบวาระการประชุมอยาง
ครบถวนกอนการประชุมคณะกรรมการหนวยงาน   อยางนอย ๗ วัน (น้ําหนัก  รอยละ ๑๐) 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุมโดยเฉลี่ย 
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

หนวยงาน  
- กรณีท่ีมีการจัดสงเอกสารเพิ่มเติมในภายหลังจากที่สงเอกสารและขอมูลประกอบการประชุม

ใหกับกรรมการหนวยงานไปแลว ใหนับจากวันที่กรรมการหนวยงานไดรับเอกสารเพิ่มเติมครั้งสุดทาย 

๑.๓.๒ การเขาประชุมของกรรมการหนวยงาน (น้ําหนัก รอยละ ๒๐) 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การประชุม
คณะกรรมการ
หนวยงาน 
แตละครั้งมี 

กรรมการเขารวม  
โดยเฉลี่ย 

รอยละ ๕๐ ของ 
จํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 

การประชุม 
คณะกรรมการ
หนวยงาน 
แตละครั้งมี 

กรรมการขารวม  
โดยเฉลี่ย 

รอยละ ๖๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 

การประชุม 
คณะกรรมการ
หนวยงาน 
แตละครั้งมี

กรรมการเขารวม
โดยเฉลี่ย 

รอยละ ๗๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 

การประชุม 
คณะกรรมการ
หนวยงาน 
แตละครั้งมี

กรรมการเขารวม
โดยเฉลี่ย  

รอยละ ๘๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 

การประชุม 
คณะกรรมการ
หนวยงาน 
แตละครั้งมี 

กรรมการเขารวม 
โดยเฉลี่ย  

รอยละ ๙๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 

หมายเหตุ 
 การคํานวณจะนับเฉพาะกรรมการหนวยงาน หรือกรรมการโดยตําแหนง        ในกรณีท่ีเปนผูแทนของ
กรรมการโดยตําแหนง  จะพิจารณาเฉพาะเปนบุคคลทานเดิมท่ีเปนตัวแทนของกรรมการเทานั้น เพื่อเขารวมประชุม
กับคณะกรรมการ 
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 ๑๗๖

๒. รายงานทางการเงิน (น้ําหนักรอยละ ๑๐)  
พิจารณาจากจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดยนับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สง

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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) รายงานประเมิน
ตนเองที่เปนรายงาน
ประจําป ๒๕๕๐ 
๒ )  คํ า รั บ ร อ ง 
การปฏิบัติราชการ  
ป ๒๕๕๑ 

มีการเปดเผย 
๑) รายงานประเมิน
ตนเองที่เปนรายงาน
ประจําป ๒๕๕๐ 
๒ )  คํ า รั บ ร อ ง 
การปฏิบัติราชการ  
ป ๒๕๕๑ 
๓)  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ 
เดือน ป ๒๕๕๑ 

มีการเปดเผย 
๑) รายงานประเมิน
ตนเองที่เปนรายงาน
ประจําป ๒๕๕๐ 
๒ )  คํ า รั บ ร อ ง 
การปฏิ บัติราชการ  
ป ๒๕๕๑ 
๓ )  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ 
เดือน ป ๒๕๕๑ 
๔ )  ป ร ะ วั ติ ข อ ง
กรรมการทุกทาน 

มีการเปดเผย 
๑) รายงานประเมิน
ตนเองที่เปนรายงาน
ประจําป ๒๕๕๐ 
๒ )  คํ า รั บ ร อ ง 
การปฏิ บัติ ร าชการ  
ป ๒๕๕๑ 
๓ )  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ 
เดือน ป ๒๕๕๑ 
๔ )  ป ร ะ วั ติ ข อ ง
กรรมการทุกทาน 
๕) รายงานการจัดซื้อ
จั ด จ า ง ต ล อ ดทั้ ง ป 
๒๕๕๑ 

ประวัติของกรรมการทุกทานประกอบดวย  ๔  รายการ  คือ   
๑)  อายุ    
๒) วุฒิการศึกษา    
๓) ประวัติการทํางาน  และ  
๔)  ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตําแหนงหนาท่ีในองคการท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
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 ๑๗๗

๔. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ ๓๐) 

หลักเกณฑการใหคะแนน กิจกรรม น้ําหนัก 
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ .คณะกรรมการ
ควรมีการติดตาม
ความเพียงพอของ
ระบบงานที่สําคัญ 
ไดแก 
  ๑ )   การควบคุ ม
ภ าย ในและการ
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
มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
ผลงานผู บริ หาร
สูงสุด 

๑๐ ไมมีการ
ประเมิน 

ผลงานของ
ผูบริหาร
สูงสุด 

- มีการประเมิน 
ผลงานของ

ผูบริหาร     สูง
สุดแตไมมี
หลักเกณฑท่ี
ตกลงกันไว
ลวงหนา 

- มีการประเมิน 
ผลงานของ

ผูบริหารสูงสุด
โดยมี

หลักเกณฑท่ี
ชัดเจนและ ตก

ลงกันไว
ลวงหนา 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑) หลักฐานแสดงการมีบทบาทของคณะกรรมการหนวยงาน ดานการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง 
ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันฯ  การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน และการรวมประชุมคณะกรรมการ
หนวยงาน  

๒) หลักฐานแสดงรายงานทางการเงินที่แสดงจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดยนับตั้งแตวัน
สิ้นงวดของปงบประมาณจนถึงวันที่สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาต เพื่อ
รับรองงบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 ๑๗๘

๓) หลักฐานแสดงการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส ไดแก  (๑) รายงานประเมินตนเองที่เปน
รายงานประจําป ๒๕๕๐  (๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. ๒๕๕๑  (๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ 
เดือน ป ๒๕๕๑ ท่ีสามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปงบประมาณภายใน ๓๐ วัน  (๔) ประวัติของกรรมการทุกทาน  
ประกอบดวย ๔ รายการ  คือ อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และตําแหนงหนาท่ีในปจจุบันทั้งหมด
นอกเหนือจากตําแหนงหนาท่ีในองคการท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  และ (๕) รายงานการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งป 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔) หลักฐานแสดงการดําเนินการอื่น ๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ  ไดแก คณะกรรมการหนวยงานมี
การติดตามทบทวนระบบงานที่สําคัญ ๓ ระบบ ไดแก (๑)  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  (๒) การ
บริหารจัดการสารสนเทศ  และ  (๓) การบริหารทรัพยากรบุคคล    รวมท้ัง คณะกรรมการหนวยงานมีการ
ประเมินผลงานผูบริหารสูงสุดโดยมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 

๕) รายช่ือและที่อยูของกรรมการหนวยงานทุกคน 
 
แนวทางการประเมินผล : 

หัวขอท่ีใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๑ .  บ ท บ า ท ข อ ง
คณะกรรมการหนวยงาน  
มีหัวขอยอยคือ          

 ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวได
บรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก  

๑ เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาสถาบันไดจัดทําแผนยุทธศาสตรแตไมแลวเสร็จ 
หรือคณะกรรมการหนวยงาน ยังไมไดใหความเห็นชอบ 

๓ เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา คณะกรรมการหนวยงาน ใหความเห็นชอบ
ทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของหนวยงาน 

 ๑.๑  การมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทาง   
ยุทธศาสตร และนโยบาย
ของหนวยงาน 

๕ เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา คณะกรรมการหนวยงาน มีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของหนวยงาน  

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา คณะกรรมการหนวยงาน มีการติดตามผล
การดําเนินงานที่สําคัญ ทั้งดานการเงินและดานผลงาน  ตามภารกิจหลัก
ของหนวยงานอยางครบถวน ปละ ๑ ครั้ง 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการหนวยงาน 

  ๑.๒  การดูแลติดตามผล
การดําเนินงาน  

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา คณะกรรมการหนวยงาน มีการติดตามผล
การดําเนินงานที่สําคัญ ทั้งดานการเงินและดานผลงาน  ตามภารกิจหลัก
ของหนวยงานอยางครบถวน ปละ ๒ ครั้ง 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการหนวยงาน 
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 ๑๗๙

หัวขอท่ีใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา คณะกรรมการหนวยงานมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ ทั้งดานการเงินและดานผลงาน  ตามภารกิจหลักของ
หนวยงานอยางครบถวน ปละ ๓ ครั้ง 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการหนวยงาน  
๑.๓  การประชุมของ
คณะกรรมการหนวยงาน 

  

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา กรรมการหนวยงาน ไดรับเอกสารกอนการ
ประชุมโดยเฉลี่ย นอยกวา ๒ วัน  

๒  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา กรรมการหนวยงาน ไดรับเอกสารกอนการ
ประชุมโดยเฉลี่ย นอยกวา ๓ วัน  

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา กรรมการหนวยงาน ไดรับเอกสารกอนการ
ประชุมโดยเฉลี่ย ๓ วัน  

๔  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา กรรมการหนวยงานไดรับเอกสารกอนการ
ประชุมโดยเฉลี่ย ๕ วัน 

 ๑.๓.๑ การไดรับวาระ 
เอกสารและขอมูล
ประกอบการประชุมอยาง
ครบถวนกอนการประชุม
คณะกรรมการหนวยงาน 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา กรรมการหนวยงานไดรับเอกสารกอนการ
ประชุมโดยเฉลี่ย ๗ วัน  

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาการประชุมคณะกรรมการหนวยงานแตละ
ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๕๐ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการหนวยงาน 
๒  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาการประชุมคณะกรรมการหนวยงานแตละ

ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๖๐ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการหนวยงาน 

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาการประชุมคณะกรรมการหนวยงานแตละ
ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๗๐ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการหนวยงาน 
๔  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาการประชุมคณะกรรมการหนวยงานแตละ

ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๘๐ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการหนวยงาน 

๑.๓.๒ การเขาประชุมของ
กรรมการสภาสถาบัน 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาการประชุมคณะกรรมการหนวยงานแตละ
ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๙๐ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการหนวยงาน 
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 ๑๘๐

หัวขอท่ีใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๒.  รายงานทางการเงิน  ๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา จํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดย
นับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงาน        การตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต    เพื่อรับรองงบการเงิน
ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐  มากกวา ๙๐ วัน 

 ๓ เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา จํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดย
นับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจําป  พ.ศ. 
๒๕๕๐  จํานวน ๙๐ วัน 

๔ เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา จํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดย
นับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจําป  พ.ศ. 
๒๕๕๐  จํานวน ๗๕ วัน 

 

๕ เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา จํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดย
นับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจําป  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.๒๕๕๑ 

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา มีการเปดเผยขอมูล  ดังนี้ 
๑) รายงานประจําป พ.ศ.๒๕๔๙ ที่เปนรายงานประเมินตนเอง 
๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ.๒๕๕๑ 
๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ป พ.ศ.๒๕๕๑ 

๓.  การเปดเผยสารสนเทศ
และความโปรงใส 

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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 ๑๘๑

หัวขอท่ีใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา มีการเปดเผยขอมูล ดังนี้ 
๑) รายงานประจําป พ.ศ.๒๕๔๙ ที่เปนรายงานประเมินตนเอง 
๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ.๒๕๕๑ 
๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ป พ.ศ.๒๕๔๙        
    ที่สามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปบัญชีภายใน ๓๐ วัน 
๔) ประวัติของกรรมการทุกทาน  ประกอบดวย ๔ รายการ คืออายุ วุฒิการศึกษา ประวัติ

การทํางาน และตําแหนงหนาที่ในปจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตําแหนงหนาที่
ในองคการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

๕) รายงานการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งป พ.ศ.๒๕๕๑ 
๔. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการ
กํากับดูแลกิจการ 

 

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา คณะกรรมการหนวยงานไมมีการติดตาม
ทบทวนระบบงานที่สําคัญ   

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา คณะกรรมการหนวยงานมีการติดตาม
ทบทวนระบบงานที่สําคัญ  จํานวน ๑ ระบบ 

๔  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา คณะกรรมการหนวยงานมีการติดตาม
ทบทวนระบบงานที่สําคัญ  จํานวน ๒ ระบบ 

๔.๑ กรรมการหนวยงาน มี
ก า ร ติ ด ต า ม ท บ ท ว น
ระบบงานที่สําคัญ  ไดแก 
๑)  การควบคุมภายในและ
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น  
๒ )  ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ส า ร ส น เ ท ศ   แ ล ะ  
๓) การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา คณะกรรมการหนวยงานมีการติดตาม
ทบทวนระบบงานที่สําคัญ  จํานวน ๓ ระบบ 

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา คณะกรรมการหนวยงานไมมีการประเมินผล
งานของผูบริหารสูงสุด 

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา คณะกรรมการหนวยงานมีการประเมินผล
งานของผูบริหารสูงสุด แตไมมีหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 

๔.๒ กรรมการหนวยงานมี
การประเมินผลงานผูบริหาร
สูงสุด 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา คณะกรรมการหนวยงานมีการประเมินผล
งานของผูบริหารสูงสุดสูงสุดโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและ ตกลงกันไว
ลวงหนา 

 
หมายเหตุ :       ขอมูลที่ใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลที่ผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
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 ๑๘๒

๒. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  
รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปน
ระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ        สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 

ประเด็นการประเมินผล : การเสริมสรางธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัดที่  ๑๔ ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการแสดงความ  
                   คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย :   

• พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ  เพื่อกระตุนการปรับ
ระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

• การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  กระบวนการที่ประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของมีโอกาสไดเขา
รวมในการรับรู  เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง 
รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
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 ๑๘๓

เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา

จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

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

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
โดยที ่: 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑  สถาบันฯ มีการวิเคราะหหรือทบทวนภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญและเหมาะสม

ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  
 สถาบันฯ จัดใหมีคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและ
ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ท่ีเกี่ยวของ  

 สถาบันฯ กับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือ เพื่อเลือกประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมที่จะ
นํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผล
การปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกตองเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจหลัก (Core Function)ของสถาบันฯ หรือเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบตอประชาชน
โดยตรงและตองมีฉันทามติหรือมีการยอมรับรวมกันในการเลือก 

๒  สถาบันฯ มีชองทาง/กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได
เสีย (Stakeholder) ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดมาประกอบการ
จัดทําแผนงาน/โครงการตามประเด็น ฯ ท่ีเลือก 

 สถาบันฯ กับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม
ตามประเด็นฯ ท่ีเลือก โดยเปนแผนระยะสั้นหรือระยะยาว ซึ่งตองระบุกิจกรรมการ
ดําเนินงาน โดยใหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder)ท่ีเกี่ยวของ (ในประเด็น ฯ ท่ีเลือก) เขามา
มีสวนรวม มีวัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการ
ดําเนินการ วิธีการวัดผล ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล และวิธีการติดตามประเมินผล 
งบประมาณ และผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 
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 ๑๘๔

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๓  สถาบันฯ และคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมี

สวนรวมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมีการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯรวมกัน  ตามวิธีการที่กําหนดไวในแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมฯพรอมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาเสนอ
ตอผูบริหารของสถาบันฯ อยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

๔  สถาบันฯ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯได
แลวเสร็จ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการ
ดําเนินการในปตอไป  พรอมท้ังนําเสนอตอผูบริหารของสถาบันฯ  และคณะทํางานภาค
ประชาชน 

 สถาบันฯ เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน   และ  ผูมีสวนได
เสีย (Stakeholder)ท่ีเกี่ยวของ ไดรับทราบ   โดยผานกระบวนการหรือกลไกที่สถาบันฯ จัดใหมีข้ึน
ไดอยางเปนรูปธรรม 

๕  สถาบันฯ นําขอมูลท่ีไดจากสรุปผลการดําเนินการฯ ในระดับคะแนนที่ ๔ ไปกําหนด
แนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
เหตุผล :  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ การพัฒนาระบบ
ราชการ มาตรา๓/๑ : การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น  การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผล
ของงาน   

การจัดสรรงบประมาณ  และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ี     ตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน  การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไป
ตามมาตรานี้  จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวน
ราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  :    สํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ 
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 ๑๘๕

แนวทางการประเมินผล :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  สถาบันฯ มีการวิเคราะห/ 

ทบทวนภารกิจหลักหรือ
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและ
เหมาะสมในการเป ด
โอกาสใหประชาชน   เขา
มามีสวนรวม  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันฯ มีกิจกรรม         การ
วิเคราะห/ทบทวนภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญและ
เหมาะสม ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ดังนี้ 

 รายงานสรุปผลการวิเคราะหหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็น
วาสถาบันฯ มีการวิเคราะห/ ทบทวนภารกิจหลักหรือ
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม 

  ส ถ า บั น ฯ  จั ด ใ ห มี
คณะทํางานภาคประชาชน 
โดยเปนคณะทํางานรวม
ระหวางภาครัฐและผูมี
สวนไดเสีย(Stakeholder)ท่ี
เกี่ยวของ 

 รายงานสรุปผลการวิเคราะหเพื่อกําหนดผูมีสวนไดเสีย 
( Stakeholder) ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง  ต ามภ า รกิ จหลั ก  หรื อ  
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม 

  คํ าสั่ งแต งตั้ งคณะทํ างานภาคประชาชน  ซึ่ งระบุ ช่ือ
คณะทํางานรวมระหวางสถาบันฯ และผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder) ท่ีเกี่ยวของ 

  สถาบันฯ กับคณะทํางาน
ภ า ค ป ร ะ ช า ช น มี 
การปรึกษาหารือ  เพื่ อ
เลือกประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ/ ผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ /  การ
พัฒนาบริการสาธารณะที่
เ ห็ น ว า เ ห ม า ะ ส ม 
ท่ีจะนํามาดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
โดยประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ/ ผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ /  การ
พัฒนาบริการสาธารณะที่
เลือกตองเปนประเด็นที่
เกี่ยวของกับภารกิจหลัก 
(Core Function)ของ

   เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมการปรึกษาหารือ
ระหวางสถาบันฯ  กับคณะทํางานภาคประชาชน  เพื่อ
กําหนดและเลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการ
ปฏิบัติราชการ /  การพัฒนาบริการสาธารณะที่ เห็นวา 
เหมาะสม   จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ .
๒๕๕๑ ดังนี้ 

        ภาพถายหรือเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการ
ปรึกษาหารือ 
 บันทึกการประชุม/รายงานการประชุมท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

-  ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ / ผลการปฏิบัติ
ราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะ ท่ีสถาบันฯ กับ
คณะทํางานภาคประชาชนเลือกเพื่อดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

-  ความสอดคลองของประเด็นที่เลือกกับภารกิจหลัก 
(Core Function) ของสถาบันฯ หรือเปนเรื่องท่ีสงผล
กระทบตอประชาชนโดยตรง 
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 ๑๘๖

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
สถาบันฯ หรือเปนเรื่องที่
ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
ประชาชนโดยตรงและ
ตองมีฉันทามติหรือมีการ
ยอมรับรวมกันในการ
เลือก   

-  การยอมรับ หรือการมีฉันทามติในประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการ
สาธารณะที่ เลือกดําเนินการ   ซึ่งควรระบุวิธีการ
ดําเนินงาน ผลแสดงการยอมรับ หรือผลการลงฉันทา
มติ 

๒ ขั้นตอนที่ ๒ : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  สถาบั นฯ  มี ช องทาง /

กระบวนการการรับฟง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ประชาชนและผูมีสวนได
เ สี ย ( Stakeholder) ท่ี
เกี่ ยวของ เพื่อนําความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ
ท่ีไดมาประกอบการจัดทํา
แผนงาน/โครงการตาม
ประเด็นฯ ท่ีเลือก 

 สถาบันฯ กับคณะทํางาน
ภาคประชาชนรวมกัน
จัดทําแผนงาน/โครงการ
แบบมี ส ว น ร ว ม ต า ม
ประเด็นฯ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงชองทาง/กระบวนการการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder) ท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
 ชองทางที่มีการรับฟง เชน 
-  ตัวอยางสถานที่จัดตั้งตูรับขอคิดเห็น ศูนยขอมูล/  
หองสมุด 

-  ตัวอยางหมายเลขโทรศัพทสายดวน (Call Center ) 
-  ตัวอยางเลขที่ตูปณ.เพื่อรับเรื่องจากประชาชน 
-   ตัวอยาง/ภาพถายกิจกรรมการจัดสัมมนา การจัดเวที
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   

-    ตัวอยางชื่อเว็บไซต / เว็บบอรด ซึ่งมีชองทางสื่อสาร
กับประชาชน  

-   ฯลฯ 
 กระบวนการ/วธิีการท่ีใชในการจัดรับฟงความคิดเห็น 
เชน 

 ท่ีเลือก โดยเปนแผนระยะ
สั้นหรือระยะยาว ซึ่งตอง
ร ะ บุ กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงาน โดยใหผูมีสวน
ได เ สี ย  ( Stakeholder) ท่ี
เกี่ยวของ (ในประเด็นฯที่
เลือก) เขามา มีสวนรวม  มี
วัตถุประสงค ระยะเวลา
ดํ าเนินการ  เป าหมาย /
ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการ
ดําเนินการ วิธีการวัดผล 

-   Focus Group 
-   สัมมนา 
-    ฯลฯ 

 เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันฯ มีระบบการ
นําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการจัดทํา
แผนงาน/โครงการตามประเด็นฯที่เลือก เชน 
 รายงานสรุปผลความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจาก
ชองทาง /  กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนจากชองทางตางๆ 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๑๘๗

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ระบบหรือวิธีการจัดเก็บ
ขอมูล และวิธีการติดตาม
ประเมินผล งบประมาณ 
และผูรับผิดชอบไวอยาง
ชัดเจน 

 บันทึกขอความ/ รายงานการประชุม ท่ีแสดง
ใหเห็นวามีการนําเสนอผลจากการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน และนําความ
คิดเห็นของประชาชน 

แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมตามประเด็นฯที่เลือก  
โดยเปนแผนระยะสั้นหรือระยะยาว ซึ่งควรระบุรายละเอียด
กิจกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 

 วัตถุประสงค 
 ไปกําหนดแผนงาน/โครงการตามประเด็นฯที่เลือก 
 รายละเอียดการดําเนินงาน/ข้ันตอน/วิธีการ 
 ระยะเวลาดําเนินการตามกิจกรรม/ข้ันตอน เชน ปฏิทิน
การดําเนินงาน(Gantt Chart) 
 เปาหมาย/ผลสําเร็จ  
 ตัวช้ีวัด  
 วิธีการวัดผล  
 ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล  
 วิธีการติดตามประเมินผล  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

๓ ขั้นตอนที ่๓ : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  สถาบันฯ และคณะทํางาน

ภาคประชาชนรวมกัน
ดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑  ได แล ว เสร็ จ
ค รบถ ว น  โด ยมี ก า ร
ติดตามความกาวหนาของ
การดําเนินการตามแผนฯ
ร วมกั นตามวิ ธี ก ารที่
กํ าหนดไวในแผนงาน/
โ ค ร ง ก า ร แ บ บ 
มีส วนร วมฯพร อมท้ั ง

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันฯ และคณะทํางานภาค
ประชาชนรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมี
สวนรวมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดแลวเสร็จ
ครบถวน ดังนี้ 
 รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมี
สวนรวมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  เชน 
-  รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนที่รายงานตอผูบริหารของสถาบันฯ อยาง
สม่ําเสมอ 

-  ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ท่ีแสดงถึง
ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนด
ตามแผน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๘๘

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ติ ดตามความก าวหน า
เสนอตอผู บริหารของ
สถาบันฯ อยางสม่ําเสมอ 
(รายเดือน/รายไตรมาส) 

-  วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมที่กําหนด
ในแผนงาน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ
กิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 
ภาพถาย  รายงานการประชุม  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/
บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน/
เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม 

หมายเหตุ :   การนําเสนอรายงานผลการติดตามความกาวหนาตอ
ผูบริหาร ใหดําเนินการตามแผนงาน/โครงการอยางนอยไตรมาสละ ๑ 
ครั้ง 

๔ ขั้นตอนที่ ๔ : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  สถาบันฯ จัดทํารายงาน

สรุปผลการดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวมฯ  ได
แ ล ว เ ส ร็ จ  โ ด ย ร ะบุ
ปจจัยสนับสนุน ปญหา 
อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ
ขอเสนอแนะสําหรับ
ก ารดํ า เนิ นก า ร ในป
ต อ ไ ป  พ ร อ ม ท้ั ง
นํ า เสนอตอผูบริหาร
ข อ ง ส ถ า บั น ฯ  แ ล ะ
ค ณ ะ ทํ า ง า น ภ า ค
ประชาชน 

 เอกสาร /หลักฐานที่แสดงถึงผลการดํา เนินการตาม
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯไดแลวเสร็จดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม ซึ่งควร
ประกอบดวย 
- คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน 
- ผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
- ระยะเวลาแลวเสร็จ 
- ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 
- อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
- ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันฯ นําเสนอรายงาน
สรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ แบบมี
สวนรวมฯ ตอผูบริหารของสถาบันฯ และคณะทํางาน
ภาคประชาชน เชน บันทึกขอความ/ หนังสือรายงานการ
ประชุม วาระการประชุม  

  สถาบันฯ เผยแพรรายงาน
สรุปผลการดําเนินการ
ดั งกล าวใหประชาชน 
แ ล ะ ผู มี ส ว น ไ ด เ สี ย 
( Stakeholder)    ท่ี
เกี่ยวของไดรับทราบ โดย
ผ านกระบวนการหรือ

 เ อ ก ส า ร /หลั ก ฐ า นที่ แ ส ด ง ว า ส ถ า บั น ฯ  จั ด ให มี 
การเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวให
ประชาชน และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder)ท่ีเกี่ยวของ
ไดรับทราบ โดยผานกระบวนการหรือกลไกที่สถาบันฯ จัด
ใหมีข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม เชน  

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๑๘๙

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
กลไกที่สถาบันฯ จัดใหมี
ข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม 

 
 
 
 

 ผังแสดงกลไก / ข้ันตอน / การรายงาน ถึงการเผยแพร 
รายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน และผู
มีสวนไดเสีย  (Stakeholder) ท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ 
 ภาพถาย/เอกสารประกอบการจัดประชาคม  การจัด
เสวนา  การจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนการเผยแพรรายงาน
สรุปผลการดําเนินการ 
 รายช่ือผู เขารวมรับฟงการเผยแพรรายงานสรุปผล  
การดําเนินการ 
 ชองทางการเผยแพร ไดแก ชองทางอิเล็กทรอนิกส  
ช่ือเว็บไซต หรือ การเชื่อมโยง (Link) และ ชองทางอื่นๆ 
เชน 
- วิทยุกระจายเสยีง 
- โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว จดหมายขาว  จุลสาร 

วารสาร การจัดนิทรรศการ ประกาศตาง ๆ เปนตน 
๕ ขั้นตอนที่ ๕ : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  สถาบันฯ นําขอมูลท่ีได

จ า ก ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดําเนินการฯ  ในระดับ
คะแนนที่ 4 ไปกําหนด
แนวทางหรือแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวม
สํ าหรับป งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันฯ มีการกําหนดแนวทาง
หรื อ แผนง าน / โคร งก ารแบบมี ส วนร ว มสํ าหรั บ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งควรแสดงใหเห็นถึง 
 ความสอดคลองของผลการดําเนินงานจากระดับคะแนน
ท่ี ๔ กับแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

หมายเหตุ :  ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๙๐

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ระดับความสําเรจ็ของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย :  

• แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ  หมายถึง  แนวทาง กลยุทธ หรือยุทธศาสตรของสถาบัน  ในการ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันตามสาขาวิชาชีพ  เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูคูองคกรตลอดไป  

• ลักษณะของบุคลากรท่ีตองการ มีดังตอไปนี้ 
  มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานที่กําหนด  
  ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล  
  มีความพึงพอใจในการทํางาน 

• การพัฒนาอาจารยประจําของสถาบันฯ พิจารณาจากการที่อาจารยประจําไดรับการสนับสนุน/มี
โอกาสที่เขารวมประชุมวิชาการ  หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ  เทียบกับบุคลากรของ
สถาบันฯ ท้ังหมด โดยนับรวมบุคลากรท่ีลาศึกษาตอดวย ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา  ไดแก 
๑. ผลงานทางวิช าการที่ ไ ดมีก า รศึกษาคนควาต ามกระบวนการ  ระ เบียบวิธีวิจัย ท่ี

เหมาะสมกับสาขาวิชา   
๒. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  
๓. งานที่ไดรับสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตรท้ังในและตางประเทศ 
๔. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอ

สาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานใน
สาขาวิชานั้น  

๕. สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจติรกรรม  
• การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพ ไดแก  
๑. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 
๒. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 
๓. การเขารับการฝกอบรมที่สถาบันจัดข้ึนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน   

• บุคลากรของสถาบันฯ หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสายสนับสนุน  
• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 

รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)        
• บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการสาย ข และ ค  พนักงานสถาบันฯ ดานสนับสนุน

วิชาการ และการบริหารจัดการ และธุรการ ซึ่งมีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   
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 ๑๙๑

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปนหมายแตละ

ระดับ   
 
โดยที่ :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน 
ระดับ ๒ มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใชครอบคลุมทุกหนวยงานของสถาบันฯ 
ระดับ ๓ มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ระดับ ๔ มีการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร 
ระดับ ๕ มีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 
แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑  มีแผนพัฒนาบุคลากรที่
ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ า กสภ า 
สถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 มีแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ 
 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับอนุมัติจาก 

          สภาสถาบัน 
๒  มี ก า ร นํ า แ ผ น พั ฒ น า

บุคลากรไปใชครอบคลุม
ทุกหนวยงานของ 

       สถาบันฯ 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันฯ
เหมือนขั้นตอนที่ ๑  พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง
การนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใชครอบคลุมทุกหนวยงานของ
สถาบันฯ  ดังนี้ 

 รายงานสรุปท่ีแสดงถึงการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใช
ครอบคลุมทุกหนวยงานของสถาบันฯ 

๓  มีการกํากับ ติดตามการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนพัฒนาบุคลากร 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันฯ 
เหมือนขั้นตอนที่ ๒  พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงการ
กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 
  หลักฐานการประชุมในการวางระบบการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันฯ มีแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 รายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
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 ๑๙๒

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๔  มีการประเมินสัมฤทธิผล

ของแผนพัฒนาบุคลากร 
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันฯ 
เหมือนขั้นตอนที่ ๓ พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงการ
ประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
  รายงานการประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันฯ  
 รายงานสรุปสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร 
 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก     ผู
มีอํานาจ 

๕  มีการนําผลการประเมิน
ไ ป ใ ช ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนพัฒนาบุคลากร 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันฯ
เหมือนขั้นตอนที่ ๔  พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง
การนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงถึงการนําผลการประเมิน
ไปใชปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจากผูมี
อํานาจ 

หมายเหตุ :  ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ     
     

๒. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ            สวน
ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
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 ๑๙๓

ประเด็นการประเมินผล : การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๓  
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากการที่สถาบันฯ ไดกําหนดและใหแนวทางวิธีการใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร มีกระบวนการสงเสริมให
ผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ี
ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได  
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตาม
เปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
รายละเอียดการดําเนินการตามขั้นตอน :  

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
๑ มีกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบันฯ 
๒ สถาบันฯ ไดดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันที่ ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

๓ สถาบันฯ มีระบบและกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใน
ดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

๔ มีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิผล 

๕ มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
การวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมท้ัง การทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพให
เหมาะสมทันสมัยยิ่งข้ึน 
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 ๑๙๔

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑  มีกรรมการดําเนินงานตาม
จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ
คณ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ข อ ง
สถาบันฯ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 คําสั่งแตงตั้งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยประจําของสถาบันฯ 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจากผูมีอํานาจ 
๒  สถาบันฯไดดํ า เนินการ

สงเสริมและกํากับดูแลให
อ า จ า ร ย ป ฏิ บั ติ ต า ม
จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ
คณาจารย  ตามประกาศ
คณะกรรมการขาราชการ
พ ล เ รื อ น ใ น ส ถ า บั น ฯ 
( ก . พ . อ . )  วั น ที่  ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันฯ เหมือน
ขั้นตอนที่ ๑  พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการสงเสริม
และกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบั ติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ดังนี้ 
 รายงานสรุปที่แสดงถึงการวางระบบการสงเสริมและกํากับ
ดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยตาม
ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันฯ มีผูรับผิดชอบระบบการ
สงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
 รายงานสรุปการประเมินระบบการสงเสริมและกํากับดูแลให
อาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยตามประกาศ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

๓  สถ าบั นฯ  มี ร ะบบและ
กลไกในการกํากับดูแลการ
ปฏิบั ติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยในดาน
ความสําเร็จและมาตรการ
ดําเนินการกับผูไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันฯ เหมือน
ขั้นตอนที่ ๒  พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการมีระบบ
และกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ดังนี้ 
  รายงานวิเคราะหความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
 รายงานสรุปที่แสดงถึงวิธีการ/แนวทางการไดรับอนุมัติจากสภา
คณาจารย/ที่ประชุมคณบดีในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  และใหรางวัลผูปฏิบั ติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๑๙๕

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๔  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ
คณ า จ า ร ย ว า ส า ม า ร ถ
นํ า ไ ป ใ ช ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิผล 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันฯ เหมือน
ขั้นตอนที่ ๓ พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการประเมิน
การดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถ
นําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล ดังนี้ 
  รายงานสรุปการประเมินการดําเนินงานและการนําผลการ
ประเมินไปใชอยางมีประสิทธิผล 
 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก             ผูมี
อํานาจ (ระดับอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย) 

๕  มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร กํ า กั บ
ติดตามประเมินผลไปใชใน
การสงเสริมการปฏิบัติตาม
จ ร ร ย า บ ร รณ แ ล ะ ก า ร
วางแผนปองกันการกระทํา
ผิดจรรยาบรรณ  รวมทั้ ง 
การทบทวนจรรยาบรรณ
วิ ช า ชี พ ใ ห เ ห ม า ะ ส ม
ทันสมัยยิ่งขึ้น 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันฯ เหมือน
ขั้นตอนที่ ๔  พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการนําผล
การกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ 
รวมทั้ง การทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัย
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงถึงการนําผลการกํากับ
ติดตามประเมินผลไปใชในการสง เสริมการปฏิบั ติตาม
จรรย าบรรณและการว า งแผนป อ งกันก ารกระทํ าผิ ด
จรรยาบรรณ 
 รายงานการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัย
ยิ่งขึ้น 

หมายเหตุ :  ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
         
๒.  การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  

รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปน

ระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ

ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ             สวนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๙๖

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารยสถาบันอุดมศึกษา   
น้ําหนัก : รอยละ ๒      จําแนกเปน  ๒ ตัวชี้วัดยอย ดังนี ้
ตัวชี้วัดที่ ๑๗.๑ รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
น้ําหนัก : รอยละ ๑ 
หนวยวัด  :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันฯ ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทากับจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• อาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา   ใหนับรวมอาจารยประจําท้ังหมด
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ท่ียังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบันฯ  โดย
จะนับรวมอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทา โดยจะตองไดรับวุฒิ จากสถาบันฯ ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  ท้ังนี้  ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษา
ตอดวย 

• ในกรณีวุฒิบัตรแพทยผูเชี่ยวชาญตามสาขาสามารถเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกได นอกนั้นการ
เทียบวุฒิใดๆใหเทากับวุฒิ ปริญญาเอกนั้น จะตองเปนการรับรองคุณวุฒิจาก สกอ. เทานั้น  

• ไมนับการเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกของหลักสูตร MFA (Master of Fine Arts) 

สูตรการคํานวณ : 

 
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 
X ๑๐๐ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก 

๑.   จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวยและใหนับ
วุฒิบัตรแพทยผูเชี่ยวชาญตามสาขาเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกไดตามที่ สกอ. รับรอง 

๒.  จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันฯ ตามที่ ก.พ. รับรอง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหนับรวมอาจารยปริญญาเอกที่ลาศึกษาตอดวย 

ท้ังนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง
รายงานขอมูลดังกลาวของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘, ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๑๙๗

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  

 ขอมูลบุคลากรของสถาบันฯ จําแนกตามหนวยงาน ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
• จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด  
• ระเบียนบุคลากรของสถาบันฯ ท่ีบันทึกขอมูลวุฒิการศึกษา  และสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาของอาจารย

ประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  
• แผนการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  
• คําสั่งอนุมัติเกี่ยวกับการศึกษาตอ/การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงนามโดยผูมีอํานาจ 
• จํานวนและรายชื่ออาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑   
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
 
๒. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก

ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ

จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน

ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ           สวน

ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๙๘

ตัวชี้วัดที่ ๑๗.๒ รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
น้ําหนัก : รอยละ ๑ 
หนวยวัด  :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันฯ ท่ีมีตําแหนงทางวิชาการกับจํานวนอาจารย
ประจําท้ังหมด จําแนกเปนรายคณะ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• อาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการใหนับรวมอาจารยประจําท้ังหมดที่มีตําแหนงทางวิชาการ
ในระดับผูชวยศาสตราจารย(ผศ.) รองศาสตราจารย(รศ.) และศาสตราจารย(ศ.) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ท่ียังคงมี
สถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบันฯ  

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกประเภท ไดแก อาจารยขาราชการและอาจารยพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้  ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
X ๑๐๐ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลบุคลากรของสถาบันฯ จําแนกตามคณะ ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
• จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

รายงานขอมูลดงักลาวของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘, ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด  
• ระเบียบบุคลากรของสถาบันฯ ท่ีบันทึกขอมูลวุฒิการศึกษา  และสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาของอาจารย

ประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  
• แผนการพัฒนาตําแหนงทาวิชาการของอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  
• คําสั่งอนุมัติเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการที่ลงนามโดยผูมีอํานาจ 
• จํานวนและรายชื่ออาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑   
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 ๑๙๙

แนวทางการประเมินผล 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

หมายเหตุ :  ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
 
๒. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ

ทุกครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ

จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน

ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ           สวน

ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร  การเงิน
อุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบณัฑิต 
น้ําหนัก : รอยละ ๓ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน
อุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต หมายถึง การดําเนินการรวมกันในการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวย ขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรของสถาบันฯ  ขอมูลดานการเงินอุดมศึกษา 
ขอมูลภาวการณมีงานทําของบัณฑิตของสถาบันฯ  โดยจัดสงขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายในเงื่อนเวลาที่กําหนด เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อมีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลผาน
ระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติงาน
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 ๒๐๐

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและศูนยปฏิบัติงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวม ๗๓ แหง ในอันที่จะ
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานขอมูลอุดมศึกษาดานตางๆ ดังกลาวใหเปนเอกภาพ รวมท้ังเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรการอุดมศึกษาของประเทศ  และเพื่อการเผยแพรขอมูล
การอุดมศึกษาตอสาธารณชนไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  

โดยพิจารณาประเด็นการประเมินผลความสําเร็จใน ๓ ประเด็น คือ 
๑)  คุณภาพของขอมูลที่มีความสมบูรณและตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง  
       น้ําหนัก : รอยละ ๒.๐ 

๑.๑)  จํานวนรายการขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษาและขอมูลภาวะการมี
งานทําของบัณฑิตท่ีสถาบันฯ สงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ัง ๕ ฐาน 

๑.๒) จํานวนรายการขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษาและขอมูลภาวะการ
มีงานทําของบัณฑิตท่ีตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ัง ๕ ฐาน 

๒)  ผลสําเร็จของการสงขอมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด    
น้ําหนัก : รอยละ ๐.๕  
๒.๑) สถาบันฯ จัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษาและขอมูล

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในระยะเวลาที่กําหนด ผานทางระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยพิจารณาจากวันที่ทําการ Upload ขอมูล 

๒.๒) สถาบันฯ จัดสงช่ือเว็บไซตของสถาบันฯ ท่ีเผยแพรรายงานขอมูล ดานนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา พรอมท้ังแจงรายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบการจัดทําขอมูล และชองทางการ
ติดตอสื่อสาร (โทรศัพท,  E-mail) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางไปรษณีย ภายในระยะเวลาที่
กําหนด โดยพิจารณาจากวันที่ลงทะเบียนรับเอกสาร 

๓)  ผลสําเร็จของการเผยแพรรายงานขอมูลที่มีความถูกตอง    
           น้ําหนัก : รอยละ ๐.๕  
           ๓.๑)  สถาบันฯ มีการเผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษาและ

ขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ท่ีมีจํานวนขอมูลครบถวนตรงตามขอมูลรายบุคคลที่จัดสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเผยแพรรายงานขอมูลผานทางเว็บไซตของสถาบันฯ สูสาธารณชน (สวนการ
เผยแพรขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตจะอยูในหนาเว็บไซตของระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต) 

           ๓.๒)  สถาบันฯ มีการเผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษาและ
ขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ท่ีมีรูปแบบตรงตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  
 
หมายเหตุ  กลุมสารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาตามภูมิภาค เพ่ือ
ชี้แจงระยะเวลาในการจัดสงขอมูล และรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนในประเด็นตางๆ ประมาณเดอืนมกราคม-
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ อีกคร้ังหนึ่ง 
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 ๒๐๑

 

เกณฑการใหคะแนน 
ระดับการใหคะแนน ประเด็นการให

คะแนน คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) คุณภาพของขอมูล
ท่ีมีความสมบูรณ  ๑
และตรงตามรูปแบบ
มาตรฐานกลาง๒ 

๒.๐๐ ขอมูลสมบูรณ
และตรงตาม
รูปแบบ

มาตรฐานกลาง 
๑ ฐาน 

ขอมูลสมบูรณ
และตรงตาม
รูปแบบ

มาตรฐานกลาง 
๒ ฐาน 

ขอมูลสมบูรณ
และตรงตาม
รูปแบบ

มาตรฐานกลาง 
๓ ฐาน 

ขอมูลสมบูรณ
และตรงตาม
รูปแบบ

มาตรฐานกลาง 
๔ ฐาน 

ขอมูลสมบูรณ
และตรงตาม
รูปแบบ

มาตรฐานกลาง
ท้ัง๕ ฐาน 

๒) ผลสําเร็จของการ
สงขอมูลท้ัง ๕ ฐาน 
และสงช่ือเว็บไซตท่ี
เ ผ ย แ พ ร ร า ย ง า น
ขอมูล พรอมรายชื่อ
ค ณ ะ ทํ า ง า น
ผูรับผิดชอบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

๐.๕๐ ภายใน
กําหนดเวลา 

๑ ฐาน 

ภายใน
กําหนดเวลา 
๒ ฐาน 

ภายใน
กําหนดเวลา 
๓ ฐาน 

ภายใน
กําหนดเวลา 
๔ ฐาน 

ภายใน
กําหนดเวลา 
ท้ัง ๕ ฐาน 

๓) ผลสําเร็จของการ
เผยแพรรายงานขอมูล
ท่ีมี ความครบถ วน
ตร ง กั น  ๓   และมี
รูปแบบถูกตองตามที่
กําหนด  โดยเผยแพร
ผ า น เ ว็ บ ไซต ข อ ง
สถาบันฯ 

๐.๕๐ จํานวนขอมูล
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด  
๑ ฐาน 

จํานวนขอมูล
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด  
๒ ฐาน 

จํานวนขอมูล
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด  
๓ ฐาน 

จํานวนขอมูล
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด  
๔ ฐาน 

จํานวนขอมูล
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด 
ท้ัง ๕ ฐาน 

รวมรอยละ ๓.๐๐ - - - - - 
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 ๒๐๒

หมายเหตุ 
๑. คุณภาพของขอมูลท่ีมีความสมบูรณ หมายถึง จํานวนขอมูลในรายการขอมูลแตละฐานตองมีความ

สมบูรณตามกรอบที่กําหนดของแตละฐานขอมูล 
๒. คุณภาพของขอมูลท่ีตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง  หมายถึง จํานวนขอมูลในรายการขอมูลแตละฐาน

ตองมีรูปแบบตรงตามมาตรฐานกลางตามกรอบที่กําหนดของแตละฐานขอมูล 
๓.  เผยแพรรายงานขอมูลท่ีมีความครบถวนตรงกัน  หมายถึง ขอมูลชุดท่ีเผยแพรเปนขอมูลชุดเดียวกันกับ

ขอมูลท่ีจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๔.  การใหคะแนนในประเด็นที่ ๑ ของแตละฐานขอมูล ขอมูลจะตองมีท้ังความสมบูรณของขอมูลและมี

รูปแบบขอมูลท่ีตรงตามมาตรฐานกลาง 
๕.  การใหคะแนนในประเด็นที่ ๓ ของแตละฐานขอมูล ขอมูลจะตองมีท้ังความครบถวนตรงกันของขอมูล

และมีรูปแบบรายงานตรงตามที่กําหนด 
    
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 
กลุมสารนิเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
โทร. ๐๒ ๖๑๐๕๒๐๐ ตอ ๕๒๖๐ - ๕๒๖๔  
อีเมล chestaff@mua.go.th , info@mua.go.th 
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 ๒๐๓

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

• เปรียบเทียบคาใชจายจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดท่ีเปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่ง
สถาบันฯ ใชเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนทั้งหมด รวมท้ัง การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการ
พัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคา
เสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  แสดงในรูปสัดสวน  

• บงบอกถึงสภาพความพอเพียงของเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรูดวย
ตนเองวาเหมาะสมพอเพียงหรือไม อยางไร ซึ่งยอมสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของ
ผลผลิตโดยตรง  

• คาใชจายท้ังหมด หมายถึง งบดําเนินการและงบลงทุนจากทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดท่ี
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. ๒๕๕๑ 

• งบลงทุน หมายถึง งบครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
สูตรการคํานวณ  : 
 (คาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพวิเตอร และศูนยสารสนเทศ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 (จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

X ๑๐๐ 
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 ๒๐๔

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 

 
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. ๒๕๕๑ 
๔. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
แนวทางการประเมินผล :   

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 แผนการใชงบประมาณแผนดินที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันฯ ใชเพื่อการพัฒนาระบบ

หองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด รวมท้ัง การ
จัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและ
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา 

 แผนการใชเงินรายไดท่ีเปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันฯ ใชเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด  
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด รวมทั้ง การจัดซื้อระบบ 
อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร          และคาเสื่อมราคา 

 งบดําเนินการและงบลงทุนทั้งหมด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 ๒๐๕

แนวทางการประเมินผล 
 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ผลการใชงบประมาณแผนดินที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันฯ ใชเพื่อการพัฒนาระบบ
หองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด รวมท้ัง การ
จัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและ
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา 

 ผลการใชเงินรายไดท่ีเปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันฯ ใชเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด  
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด รวมทั้ง การจัดซื้อระบบ 
อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา 

 หลักฐานประกอบคําอธิบายเกี่ยวกับสภาพความพอเพียงของเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการ
สอน การเรียนรูดวยตนเองวาเหมาะสมพอเพียง และสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของ
ผลผลิตโดยตรง  

 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบแผนและผลการใชคาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 
และศูนยสารสนเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
๒. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ

ทุกครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ

จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน

ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ           สวน

ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๐๖

ตัวชี้วัดเลือกเพ่ิมเติมมีจํานวน ๒ ตัวชี้วัด (เลือก ๑ ตัวชี้วัด)   
ประเด็นการประเมินผล :  การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๒๐  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย :  

๑.   สถาบันฯ มีแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร      
๒.  การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจาย

อยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันฯ   มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  

๓.   กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร   การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งข้ึน  
เหตุผล :  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
กําหนดไววา สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีพัฒนาความรูในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนา
ความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน   
เกณฑการใหคะแนน :  
   กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามเปนหมายแตละดับ       

โดยที ่: 

ขั้นตอน        รายละเอียดการดําเนินการ 
๑ ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๑  
๒ มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
๓ มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 
๔ มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 
๕ มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๒๐๗

เงื่อนไข 
๑. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๑ ใหสํานักงาน 

ก.พ.ร. พรอมกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน (วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑)  
๒. ในกรณีท่ีมีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานนอยกวารอยละ ๕๐  

คาคะแนนที่จะไดรับสูงสุดไมเกินระดับ ๒ 
๓. ในกรณีท่ีมีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานอยูระหวางรอยละ 

๕๐ – ๑๐๐ จะคิดคะแนนที่ไดโดยวิธีบัญญัติไตรยางศ 
 
หมายเหตุ  :   ๑. เปนตัวช้ีวัดเลือก ๑ ตัวระหวางตัวช้ีวัดท่ี ๒๐ หรือ ๒๑ แตละตัวช้ีวัดมีคาน้ําหนักรอยละ ๒ 
        ๒. ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 

แนวทางการประเมินผล : 
ประเด็นพิจารณา แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
ข้ันตอนที่  ๑  สถาบันฯ  มีการ
ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการ
ความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันฯ  ดังนี้ 
  รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงถึงการทบทวนและจัดทําแผนการ
จัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้ันตอนที่  ๒  สถาบันฯ  มีการ
ดําเนินการตามแผนและเกิดผล
สําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันฯ ตามขั้นตอนที่ ๑  
พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ ๒ ดังนี้ 
 รายงานสรุปที่แสดงวาสถาบันฯ  ดําเนินการจัดการความรูประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๑ เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอย
กวารอยละ ๕๐ 

ข้ันตอนที่  ๓  สถาบันฯ  มีการ
ดําเนินการตามแผนและเกิดผล
สําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน
ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันฯ เหมือนขั้นตอนที่ 
๒  พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ ๓ 
ดังนี้ 
  รายงานสรุปที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน
ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 

ข้ันตอนที่  ๔  สถาบันฯ  มีการ
ติดตามประเมินผลความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามแผน 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันฯเหมือนขั้นตอนที่ 
๓  พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ ๔ 
ดังนี้ 
 รายงานการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๐๘

ประเด็นพิจารณา แนวทางการประเมินผล 
ข้ันตอนที่ ๕ สถาบันฯ มีการนํา
ผลการประเมินไปปรับใชในการ
พัฒนากระบวนการจัดการความรู
ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงาน
ปกติ  และปรั บปรุ ง แผนการ
จัดการความรู 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันฯ เหมือนขั้นตอนที่ 
๔  พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ ๕ 
ดังนี้ 
 รายงานสรุปการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ 
  รายงานสรุปการปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

๒. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

ประเด็นการประเมินผล :  หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
หนวยวัด  :  รอยละ 
คําอธิบาย : 
 รอยละของหลักสูตรท่ีสถาบันฯ เปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) เมื่อเทียบจากหลักสูตรท้ังหมดที่สถาบันฯ เปดสอนในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการนับหลักสูตรท่ีไดรับมาตรฐานหลักสูตรใหนับสะสม และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชาท่ี
เปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา  
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๒๐๙

สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอนในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีไดมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศกึษาธิการ) 

 (จํานวนหลักสตูรท้ังหมดที่สถาบันฯ เปดสอน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑)     

X ๑๐๐ 

 
เกณฑการใหคะแนน  (รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของสถาบันฯ จําแนกตามคณะ/วิทยาเขต ไดแก  
• จํานวนหลักสูตรท้ังหมดที่สถาบันฯ เปดสอนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
• จํ านวนหลักสู ตร ท่ี เป ดสอนในป งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๕๑  ท่ี ได ม าตรฐานหลักสู ตรของ

กระทรวงศึกษาธิการท้ังหมด 
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• จํานวนหลักสูตรท่ีสถาบันฯ เปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) ใหนับสะสม และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชาท่ีเปดสอน มิใชนับ
ตามชื่อปริญญา  

 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :  ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
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 ๒๑๐

แนวทางการประเมินผล 
๒. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ

ทุกครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ

จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน

ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ          สวน

ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ ๒๒  ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
คําอธิบาย : 

• อาจารยประจําของสถาบันฯ มีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของ
นิสิตนักศึกษา และการจัดใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลาย
วิชาท้ังในและนอกคณะ   การเปดรายวิชาเลือกเสรีท่ีครอบคลุมองคความรูตางๆ  จํานวนหนวยกิตหรือจํานวน
ช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  และมีหองสมุด
และระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

• ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนตัวบงช้ีเชิงคุณภาพที่ตองอาศัยความ
ละเอียดในการพิจารณาและมีลักษณะแตกตางจากตัวบงช้ีอื่นๆ ท่ีกลาวมาแลว   อยางไรก็ตาม  ตัวบงช้ีนี้มี
ความสําคัญเนื่องจากเปนตวับงช้ีท่ีจะบอกใหทราบวาสถาบันการศึกษาไดจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๒๒ หรือไม   ซึ่งมาตรา ๒๒ กําหนดไววา "การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา 
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด" 
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 ๒๑๑

• การประเมินผลอาจพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดประสบการณหรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมง
การเรียนการสอน หรือจัดเก็บรองรอยหลักฐานจากการศึกษาขอมูลจากวิธีการอื่นๆ เชน การสังเกตการเรียนการ
สอน วิธีการตั้งปญหา  และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมายดวย 

ประเด็นในการพิจารณา ๗ ขอ 
๑) คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
๒) คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
๓) คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอดความรู 

เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน 
๔) คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
๕) คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิง

พัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล 

๖) คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
๗) คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 

 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
อาจารยประจํา       
สวนใหญ 
รอยละ ๗๕ 
ปฏิบัติได 

๑–๒ ประเด็น 

อาจารยประจํา       
สวนใหญ 
รอยละ ๗๕ 
ปฏิบัติได 

๓–๔ ประเด็น 

อาจารยประจํา       
สวนใหญ 
รอยละ ๗๕ 
ปฏิบัติได 
๕ ประเด็น 

อาจารยประจํา       
สวนใหญ 
รอยละ ๗๕ 
ปฏิบัติได 
๖ ประเด็น 

อาจารยประจํา       
สวนใหญ 
รอยละ ๗๕ 
ปฏิบัติไดท้ัง 
๗ ประเด็น 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลท่ีแสดงใหเห็นหลักฐานของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน จํานวน
หนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติท่ีแสดงถึงการใหนักศึกษาคนควาหาความรูตามความสนใจ การ
สอนแบบ Problem  Based Learning , Project-Based Learning  เปนตน  การทํา Senior project การสอนแบบ
สัมมนา และการที่มอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง รวมท้ังจํานวนชั่วโมงในภาคสนาม จํานวน
โปรแกรม/ รายวิชาท่ีเปนวิชาเลือกเสรี ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล  ผลการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน และมีการ
นําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  
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 ๒๑๒

นอกจากนั้นยังรวมถึงผลงานอาจารยท่ีเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน  จํานวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  จํานวนชั่วโมงที่เปด
ใหบริการใหนิสิตนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน เปนตน รวมถึง แผนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนเปนศูนยรวมและมีบทบาทในการเรียนรู 

สถาบันฯ ตองจัดทํารายงานวิจัยประเมินผลตามตัวช้ีวัดท่ี ๒๓ เพื่อเปนหลักฐานยืนยันในการประเมิน
ตนเองของสถาบัน 
 
 

แนวทางการประเมินผล : 
ประเด็นยอยท่ีใชในการ

พิจารณาตออาจารยสวนใหญ
รอยละ ๗๕ ปฏิบัติได 

ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๑ – ๒ ประเด็นยอย ๑ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ   
 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก ผูมี
อํานาจ 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 ทั้ง ๗ ประเด็นยอย  

หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลท่ีผูจัดเก็บขอมูลสงใหสํานักงานประกันฯ 
๒. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก

ครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ

จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 
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 ๒๑๓

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ          สวน
ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
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    ภาคผนวก ๑-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมและตัวอยางการเขียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ๑
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ภาคผนวก ๑-๒ 
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    ภาคผนวก ๑-๓ 

ตัวชี้วัดที่.........................................................................................................   
หนวยวัด : ………… 
น้ําหนัก  : รอยละ ……. 
คําอธิบาย :  
สูตรการคํานวณ :  
  
 

เกณฑการใหคะแนน๑ : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย  ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
•    เทากับ   ๑   คะแนน 
•    เทากับ   ๒   คะแนน 
•    เทากับ   ๓   คะแนน 
•    เทากับ   ๔   คะแนน 
•    เทากับ   ๕   คะแนน 

เงื่อนไข :  
(-ถามี-) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 

     
     
หมายเหตุ :  หนวยงานสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับขอมูลรายละเอียดแตละตัวช้ีวัด 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

๑.  
๒.  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : .................................  เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 
ผูจัดเก็บขอมูล    : .................................  เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 
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ภาคผนวก ๑-๔ 

หมายเหตุ :  ๑ รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  
แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด  

ขอใหหนวยงานกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

๑. ตัวช้ีวัด ระบุช่ือตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
๒. หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวช้ีวัด เชน รอยละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน 
๓. น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
๔. คําอธิบาย กรณีตัวช้ีวัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  

 ใชคําอธิบายตัวช้ีวัดตามรายละเอียดในคูมือการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ     สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 กรณีเปนตัวช้ีวัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวช้ีวัดเพื่อให  ผู

ประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึงแนว
ทางการวัดผลตัวช้ีวัด 

๕. สูตรการคํานวณ ระบุสูตรการคํานวณที่สอดคลองกับวิธีการวัดผลของตัวช้ีวัด 
๖. เกณฑการใหคะแนน ระบุ เกณฑการใหคะแนนของแตละ ตัว ช้ี วัด  ตามคํ ารับรอง  

การปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
๗. เงื่อนไข ระบุเงื่อนไขที่จําเปน  ซึ่งมีสวนสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จของ

ตัวช้ีวัด 
๘. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

 
ระบุขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของตัวช้ีวัด ซึ่งตองมีแนวทางการ
จัดเก็บขอมูลสอดคลองกับคําจํากัดความของตัวช้ีวัดที่ใช       ในการ
ประเมินผลปงบประมาณปจจุบัน 

๙. แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบุแหลงของขอมูลที่สวนราชการนํามาใชอางอิงในการประเมินผล 
รวมทั้งวิธีการจัดเก็บขอมูล 

๑๐. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด                       พรอม
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุช่ือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานให
ตัวช้ีวัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมทั้งเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา 

๑๑. ผูจัดเก็บขอมูล                             
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุช่ือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูล              การ
ดําเนินงานของตัวช้ีวัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา 
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    ภาคผนวก ๑-๕ 

 
ตัวอยางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด 

 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  ๑ ป  
หนวยวัด :  รอยละ 
น้ําหนัก    : รอยละ ๑.๖๓ 
คําอธิบาย :  

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษากับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยไมนับรวมผูท่ีศึกษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ท่ีไดงานทํา ภายในระยะเวลา    ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูมีงานทําอยูกอนแลว)   

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับ
ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา  ภายในระยะเวลา ๑ 
ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ   อยูกอนแลว)   

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวช้ีวัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งใน
เชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ ๘๐) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) ถาไดกลุมตัวอยางดังกลาว ใน
การคํานวณใหคิดรอยละตามสูตรตามนิยามโดยตรง หากอัตราการตอบกลับของผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่ํากวารอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการคิดคํานวณผล
การดําเนินงานของตัวช้ีวัดใหคิดจาก คาเฉลี่ยระหวาง “รอยละตามตัวช้ีวัดจากผูตอบแบบสอบถาม” กับ “รอยละ
ตามตัวช้ีวัดจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑” ไมใหนําขอมูลบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาคํานวณดวย  

• สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือน) ใหใส n/a ไวกอน 
เมื่อไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒  

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทาน ปริญญาบัตร และสงผลให
การรายงานผลการดําเนินงานไมแลวเสร็จตามกําหนดการรายงานผลไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. สถาบันอุดมศึกษาตอง
เปลี่ยนวิธีการสํารวจ มิฉะนั้นสถาบันอุดมศึกษาจะไมไดรับการประเมินผลคะแนนในตัวช้ีวัดนี้  
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
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ภาคผนวก ๑-๖ 

• วันที่สําเร็จการศึกษา  หมายถึง  วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
• แจงนับตามปงบประมาณ 

 

สูตรการคํานวณ : 
 

 (จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 (จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑)   
X ๑๐๐ 

 
 

เกณฑการใหคะแนน๑ : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๕  ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•   การไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป เทากับรอยละ  ๗๐ เทากับ   ๑   คะแนน 
•   การไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป เทากับรอยละ  ๗๕ เทากับ   ๒   คะแนน 
•   การไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป เทากับรอยละ  ๘๐ เทากับ   ๓   คะแนน 
•   การไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป เทากับรอยละ  ๘๕ เทากับ   ๔   คะแนน 
•   การไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป เทากับรอยละ  ๙๐ เทากับ   ๕   คะแนน 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต  
ปงบประมาณ พ.ศ.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวย

วัด 
๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน ๓,๔๑๕ ๓,๔๐๐ ๓,๖๐๐ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ียังไมได 
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน ๓๐๐ ๕๕๐ ๔๒๗ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอ คน ๒๐๐ ๑๕๐ ๑๘๙ 
จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน ๓,๙๑๕ ๔,๑๐๐ ๔,๒๑๖ 
จํานวนผูกรอกแบบสํารวจที่หักผูมีงานทําหรือมีกิจการของ
ตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 

คน ๓,๖๐๐ ๓,๔๗๕ ๓,๗๕๒ 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป 

รอยละ ๙๑.๙๕๔๐ ๘๔.๗๕๖๐ ๘๘.๙๙๔๓ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

              
    ภาคผนวก ๑-๗ 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

แหลงขอมูล :  
๑. รายงานผลการสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตซึ่งแตละคณะไดมีการสํารวจ ประมวลผล และ

จัดทํารายงานไว 
๒. รายงานผลการสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสถาบันไดประมวลผลจากขอมูลของแต    ละ

คณะและจัดทํารายงานไว 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
๑. ศึกษากระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลของมหาวิทยาลัย/สถาบัน  เชน 
 ๑.๑ มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตท่ีมีผูแทนจากแตละคณะ 

รวมท้ัง ผูเกี่ยวของในการสรางแบบสํารวจ  การพัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผลขอมูล  
รวมท้ัง การประชาสัมพันธใหบัณฑิตใหความสําคัญในการตอบแบบสํารวจขอมูล 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 ๑.๒ มีบันทึกการประชุมท่ีแสดงวามีคณะกรรมการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตเพื่อวางแผนการ

จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีไดมีคําอธิบายไว  ในแผนระบุตัวแปรที่ตองกําหนดในแบบสอบถาม และ
วิธีการบริหารจัดการการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล และการรายงาน โดยใชแบบสํารวจขอมูล
กลาง  โดยมอบความรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูล และประมวลผล รวมท้ังรายงานผลใหแต
ละคณะดําเนินการ 

๒. การสรางแบบสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตตามนิยามที่ไดมีคําอธิบายไว  เพื่อจัดเก็บขอมูล
หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลวในระยะเวลา ๑ ป 

๓. การพัฒนาโปรแกรมการบันทึกขอมูล และประมวลผลผานระบบเครือขายของแตละคณะ 
๔. การประชาสัมพันธใหผูสําเร็จการศึกษาใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจขอมูล 
๕. การตรวจสอบขอมูล เพื่อความครบถวนถูกตอง สามารถประมวลผลได 
๖. ประมวลผลและสรุปขอมูล  
๗. นําเสนอขอมูลบนเว็บไซต 

 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประมง  สุขสบาย  เบอรติดตอ : ๐-๒xxx-xxxx 
ผูจัดเก็บขอมูล   : นายเกษตร  ใจรัก  เบอรติดตอ : ๐-๒xxx-xxxx  

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              
    ภาคผนวก ๒-๑  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ๒



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

ภาคผนวก ๒ -๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              
    ภาคผนวก ๒-๓  

 
แนวทางการจัดทําคํารบัรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับคณะ/กอง 

 

               หนวยงานจัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   ของหนวยงาน   
ซึ่งประกอบดวย 

๑.  เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ของหนวยงาน ตามตัวอยางใน 
      หนา ๕ 
๒. รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   ของหนวยงาน 

                    ตามแบบฟอรมตัวอยางในหนา ๗  โดยจะตองเปนไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    ท้ัง 
                   ๔ มิติ และน้ําหนักรวมของแตละหนวยงาน จะเทากับ รอยละ ๑๐๐   จําแนกตามกลุมของหนวยงาน   และ 
                    ประกอบดวย ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธของสถาบันฯ ท่ีหนวยงานไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
                    ๒๕๕๑ เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในปนี้จะคัดเลือกตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ๆ  มาจัดทําขอตกลง และตัวช้ีวัดของ  
                    สํานักงบประมาณรวมทั้งตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ของสถาบันฯดวย ดังตารางสรุปกรอบการประเมินผลฯ 
                    หนา ๑๙-๒๕ 

๓. การจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน ป ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ รวมท้ังเปาหมายในป ๒๕๕๑    ขอให 
                     หนวยงานจัดทําขอมูลใหเปนไปตามคํานิยาม และเกณฑการใหคะแนน ในคูมือฉบับนี้ ยกเวน  ตัวช้ีวัด 
                     ตามภารกิจหลักของหนวยงานระดับคณะ/กอง ท่ีกําหนดตัวช้ีวัดของหนวยงานขึ้นใชวัดผลการ 
                    ดําเนินงานภายในหนวยงาน ใหจดัทํารายละเอียดตัวช้ีวัดประกอบเพิ่มเติมตามแบบฟอรมในภาคผนวก ๑ 

๔. การใหคาน้ําหนักและการตั้งเกณฑการใหคะแนน ขอใหเปนไปตามกรอบการประเมินผลฯ ท่ีระบุไวใน 
                     คูมือฉบับนี้ 

๕. หนวยงานระดับคณะ/กอง ควรจะมีการมอบหมายผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดโดยตรง เพือ่จะไดติดตามผลการ 
                     ดําเนินงานและเมื่อมีปญหาจะไดแกไขไดทันที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ    แสดงตัวชี้วัดที่จะนําไปใชในการจัดทํารายละเอยีดขอตกลงในคํารับรองฯ 

แผน- ผล การ
ปฏิบัติราชการ 
ประจําปของ
หนวยงาน 

คํารับรองการ 
ปฏิบัติราชการ 
ของสถาบันฯ 

ตัวช้ีวัดในแผนกลยุทธ/ 
ภารกิจหลักหนวยงาน 

 ตัวช้ีวัดตามเอกสาร 
งบประมาณรายจาย ประจําป 

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ 
ของสถาบันฯ 

 
รายละเอียดขอตกลง 
ในคํารับรองฯ 
ประจําป ของ
หนวยงานระดับ 
คณะ/กอง 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              
    ภาคผนวก ๓-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ๓



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

              
ภาคผนวก ๓-๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              
    ภาคผนวก ๓-๓ 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของหนวยงานระดับคณะ/กอง 

 
 หนวยงานระดับคณะ/กอง จะตองรายงานผลการปฏิบัติราชการ    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตาม
แบบฟอรม แผน – ผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑    ของหนวยงาน (F1-P-วผ-001 แกไข 
ครั้งท่ี 1) ในภาคผนวก ๓ หนา ๓-๕ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. ทุกสิ้นเดือน หนวยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ พรอมท้ังแสดงขอมูลดิบ ท่ี
ยังไมผานการคํานวณตามสูตร สําหรับตัวช้ีวัดท่ีมีสูตรการคํานวณ ตามแบบฟอรม F1-P-วผ-001 แกไข
ครั้งท่ี 1 

๒. กองแผนงาน โดยงานติดตามและประเมินผล จะนําขอมูลจากการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
ของหนวยงาน และขอมูลการรายงานผลตามตัวช้ีวัดในคํารับรองฯ ระดับสถาบันฯ ไปดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป ของหนวยงาน ในรอบ ๖ เดือน 
๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามแบบฟอรมในภาคผนวก ๓ หนา ๓-๖ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารและสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณา 

๓. เมื่อสิ้นปงบประมาณใหหนวยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป ณ สิ้นเดือน กันยายน โดย
หนวยงานเตรยีมเอกสารอางองิประกอบตัวช้ีวัดใหพรอม โดยจัดสงตัวอยางเอกสารอางอิงท่ีสมบูรณ 
ถูกตองมากที่สุด สําหรับตัวช้ีวัดท่ีมีการตกลงไว ใหกองแผนงาน สําหรับใชประกอบการตรวจประเมินฯ 
จากสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการของ
หนวยงานระดับคณะ/กอง 

๑. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบขอมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป ของหนวยงานระดับ
คณะ/กอง ใหตรงกับกรอบการประเมินผลของตัวช้ีวัดแตละตัว หากพบขอสงสัย ใหประสานกับ
ผูรับผิดชอบของหนวยงานระดับคณะ/กอง เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

๒. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ นําขอมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานระดับคณะ/กอง 
ไปประเมินผลฯ ในแบบฟอรมการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของแตละ
หนวยงาน โดยคํานวณคะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก ผลการประเมิน ของแตละตัวช้ีวัด ดังนี้ 
๒.๑ คํานวณคะแนนที่ได 

  (๑)   เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ พิจารณาลักษณะของตัวช้ีวัดแตละตัว วา มีลักษณะแบบใด เชน  
        เชิงปริมาณ เชิงปริมาณที่มากกวาหนึ่งตัว ตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) เชิงคุณภาพ 
        และวัดผลสําเร็จ/ไมสําเรจ็ (Pass/Fail)  
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

              
ภาคผนวก ๓-๔ 

 
(๒) เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  พิจารณาเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดแตละตัว 
(๓) เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  นําผลงานที่ปฏิบัติไดของแตละตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับเกณฑการให

คะแนน และคํานวณคะแนนที่ได ตามลักษณะของตัวช้ีวัด ดังตัวอยางวิธีการคํานวณผลการ
ประเมินในหนา....... 

๒.๒ คะแนนถวงน้ําหนัก  ใหนําคะแนนที่ไดของแตละตัวช้ีวัดคูณดวยน้ําหนักของแตละตัวช้ีวัด 
๒.๓ ผลการประเมิน  ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนเทียบกับคะแนนถวงน้ําหนัก โดย 
        (๑)  ตัวช้ีวัดในแตละมิติ ใหพิจารณาผลคะแนนที่ไดรับจากการดําเนินงานของตัวช้ีวัดยอย 
 (๒)  ผลรวมทุกมิติของหนวยงาน  ใหพิจารณา คะแนนถวงน้ําหนักในภาพรวมของหนวยงาน 
         ผลการประเมิน  กําหนดชวงคะแนน ดังนี้ 
         - สีเขียว         คะแนนเทากับ       ๔.๕๐ – ๕.๐๐ 
         - สีเขียวออน   คะแนนเทากับ       ๓.๕๐ – ๔.๔๙     
         - สีเหลือง   คะแนนเทากับ       ๒.๕๐ – ๓.๔๙ 
         - สีสม   คะแนนเทากับ       ๑.๕๐ – ๒.๔๙ 
         - สีแดง   คะแนนเทากับ       ๑.๐๐ – ๑.๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              
    ภาคผนวก ๓-๕ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

              
ภาคผนวก ๓-๖ 

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 

 
บรรณานุกรม 

 
 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรอง 
   การปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน).   คูมือการประเมินผล 
   การปฏิบตัิราชการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 

 
คณะผูจัดทํา 

 
 ที่ปรึกษา : 
   รองศาสตราจารยกิตติ    ตีรเศรษฐ  อธิการบดี 
   รองศาสตราจารยเสนห  เอกะวภิาต รองอธิการบดี 
 
 ผูเรียบเรียง/เขยีนคูมือ : 
   นางวันดี      บญุยิ่ง   ผูอํานวยการกองแผนงาน 
 
 ผูประสานงาน : 
           1. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
   1.1 น.ส.รัตนา  รัตนะ   หัวหนางานนโยบายและแผน 
   1.2 นายมาณ ู อ่ิมสําราญ  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
   1.3 น.ส.ดลฤดี เทพสาง   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
   1.4 น.ส.รุงนภา   คงถาวร   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
           2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 
   2.1 น.ส.เพียรประคอง  มารักษ  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
   2.2 นายสุทธิพงศ   นิพัทธนานนท  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
   2.3 น.ส.พนอทิพย  สวัสดิว์งษ  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
           3. ขอมูลตัวช้ีวดักลางทีใ่ชขอมูลกองแผนงาน 
   3.1 นางขนิษฐา สาคร   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
   3.2 นายจตพุร ศิริบรรณไพศาล  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
   3.3 นางวรรณา สอนพูล   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
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   นายสุเมท      แปงหอม  หัวหนางานธุรการ 
   นางจันทรศรี   สุขวิเศษ   ผูปฏิบัติงานบริหาร 
   นางมุกดา      แกวจรัส  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
   นายบุญยัง     คํานึง   พนักงานบรกิาร 
 
 
 




