
 
 

 
 

 
 

               
        

                                                        
 
 
 
 
 

                
            
 
 
 
 
 

                                                         สวนแผนงาน  
สํานักงานอธิการบดี 
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คํานํา 

 
 ตามที่สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง          เมื่อคราวประชุม   คร้ังที่ 
๒/๒๕๕๐   วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  ไดมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 
และไดมอบหมายใหผูบริหารทุกสวนงาน กํากับ ดูแล รับผิดชอบ ผลักดัน และนําแผนกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ โดยมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานตาง ๆ ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและเปน
รูปธรรมตอไปนั้น 
 สวนแผนงาน ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกลาว  จึงไดจัดทําคูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒  ของสถาบันฯ  เพื่อใชเปนแนวทาง
และกรอบในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน      และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ ที่
ผูบริหารสวนงานและสวน  นําไปใชในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวนเพื่อลงนามกับ
ทานอธิการบดี ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๒๒ ขอ (๑๔) และมาตรา ๓๔ ขอ (๓) รวมทั้งการกําหนดขั้นตอนในการแปลงแผนกลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลในแผนกลยุทธสถาบัน  โดยสถาบันฯ จะนําผลการประเมินไปใช
ประกอบการสรางแรงจูงใจใหกับสวนงานและบุคลากร ที่ไดมีสวนรวมในการผลักดันตัวช้ีวัดของสถาบันฯ 
ใหบรรลุตามเปาหมาย เปาประสงค และวิสัยทัศนของสถาบันฯ ซ่ึงเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงสรางคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ขั้นตอนในการจัดทําคํารับรอง
และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการคํานวณผลการประเมิน และแนวทางการประเมิน เปนตน 
 สวนแผนงาน หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน ไดใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ และผูที่เกี่ยวของตามสมควร 
 
 
 
 
                    สวนแผนงาน 
                            สํานักงานอธิการบดี 
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สารบัญ 
            หนา 

คํานํา 
บทที่ ๑  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติการประจําป 
  และคํารับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง      ๑ 
บทที่ ๒ การติดตามและประเมนิผล        ๑๑ 
บทที่ ๓ วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน      ๑๘ 
 มิติที่ ๑   มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการ      ๒๕ 
 มิติที่ ๒   มิติดานคุณภาพการใหบริการ                  ๑๑๐ 
 มิติที่ ๓   มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน                 ๑๑๕ 
 มิติที่ ๔   มิติดานการพฒันาสถาบัน                  ๑๓๗ 
 

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

ภาคผนวก ๒  :   
         ๒.๑  แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน              ๒-๓ 
 

ภาคผนวก ๓  :   
         ๓.๑  แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
                      ของสวนงาน/สวน                             ๓-๓ 
         ๓.๒  แนวทางการในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
                      ของสวนงาน/สวน                             ๓-๓ 
         ๓.๓  แบบฟอรมแผน-ผลการปฏิบัติการประจําป (F1-P-วผ-001 แกไขครั้งที่ ๔)            ๓-๕ 
 ๓.๔  แบบฟอรมรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
          การปฏิบัตงิาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒               ๓-๖ 
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 ๑ 

บทที่ ๑ 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามแผนการปฏิบัติการประจําป  และคํารับรองการปฏิบัติงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
๑. หลักการและทีม่า 

ในการบริหารยทุธศาสตร   มีองคประกอบที่เกี่ยวของ ๕ องคประกอบ  ซึ่ง ๑ ใน ๕  องคประกอบนั้น ไดให 
ความสําคัญกับการประเมินและตรวจสอบผลการดําเนินงาน เนื่องจากการประเมินผลเปนหนึ่งในหนาท่ีทางการจัดการที่
เปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคนที่จะใชในการบริหารองคกร และเปนเครื่องมือท่ีชวยในการตรวจสอบและติดตามการ
ดําเนินงานของแตละหนวยงานไดตลอดเวลา  การประเมินผลทําใหองคกรสามารถรูถึงสถานะของตนเองวา อยู ณ จุด
ไหน หรือสถานการณในขณะนั้นเปนอยางไร รูถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงวามีมากนอยเพียงใด และทําให
ผูรับผิดชอบมุงมั่นและใหความสําคัญที่จะทํากิจกรรมที่จะวดั/ประเมินผลมากขึ้น ตลอดจนทําใหผูบริหารสามารถ
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ      ภายในองคกร วาเปนไปตามนโยบายที่กําหนดหรือไม 
ประกอบกับสถาบัน  ไดมีการออกกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลายฉบับ คือ 
 ๑. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา ๒๒ ขอ
(๑๔) ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีของสภาสถาบันไว คือ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันและ
อธิการบดี และ มาตรา ๓๔ ขอ (๓) ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีของอธิการบดีไว คือ กํากับดูแล ตดิตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของหัวหนาสวนงานตาม มาตรา ๙ (๓) และ (๔) และขอ (๕) จัดทําแผนพัฒนาสถาบันและปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนงาน รวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถาบัน 
 ๒. แผนกลยุทธสถาบัน (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๙) สถาบันไดนําเสนอตอคณะกรรมการสภาสถาบันฯ และมีมติ
เห็นชอบ เมื่อวนัที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐   โดยขั้นตอนในการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏบัิติ ไดกําหนดให หัวหนา
สวนงานและสวน จะตองจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ทุกปงบประมาณ กับอธิการบดี ซึ่งเปนการถายทอดตัวช้ีวัดและ
เปาหมายของสถาบันฯ สูสวนงานตาง ๆ ภายในสถาบันฯ โดยสวนงานและสวนตาง ๆ จะตองถายทอดตัวช้ีวัดและ
เปาหมายของสวนงานและสวนสูหนวยงานและบุคคลตอไป รวมท้ังไดกําหนดใหมีระบบในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและตามคํารับรองการปฏิบัติงานของผูบริหารหนวยงานระดับสวนงานและสวนโดยสวนแผนงาน 
ไดใชระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีกําหนดใหทุกสวนงานและสวนจัดสงรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําป ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน เพื่อประเมินผลสวนงานและสวน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน  
เสนอคณะกรรมการผูบริหาร และสภาสถาบันฯ พิจารณาผลการดําเนินงานในระดับสวน สวนงานและสถาบันฯ  
 นอกจากนี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ตัวบงช้ีท่ี ๗.๙ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและ
เปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล ไดกําหนดเปนตัวบงช้ีในการประเมินการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย   
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 ๒ 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว ไดมีแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน สวนแผนงาน จึงจัดทําคูมือ
การประเมินผล สําหรับใชเปนกรอบในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานและรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํา
รับรองฯ ของสวนงานและสวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ึน  
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑   เพื่อใหหนวยงานระดับสวนงานและสวน สามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ไดอยางเหมาะสม 
          สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ  
          อยางมีคุณภาพ 

       ๒.๒  เพื่อใหหนวยงานระดับสวนงานและสวน มีการปฏิบัติงานที่มุงเนนประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ  
                 การใหบริการ และการพัฒนาหนวยงาน 

๒.๓  เพื่อใหผูรับการประเมินผล (คณะ/สํานัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สวน)  มีความเขาใจรายละเอียดการประเมินผล 
  การปฏิบัติงานตรงกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๒.๔  เพื่อใหผูรับการประเมินผล (คณะ/สํานัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สวน)  สามารถจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐาน 
         ของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

 
๓. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หนวยงานระดับสวนงานและสวน ตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อรับสิ่งจูงใจตามคํารับรอง 
การปฏิบัติงาน  ซึ่งอยูภายใตกรอบการประเมินผล ท้ัง ๔ มิติ คือ 
 มิติท่ี ๑ มิติดานประสิทธิผล 
  - แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป หรือแผนกลยุทธ  

  สถาบัน และตามภารกิจของสวนงานและสวนที่ไดกําหนดไว 
 มิติท่ี ๒ มิติดานคุณภาพ 

- แสดงการใหความสําคัญกับการใหบริการท่ีมีคุณภาพ  และการประกันคุณภาพ  
 มิติท่ี ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

- แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน  เชน   ประสิทธิภาพการใชพลังงาน การบริหารงบประมาณ 
  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ และการจัดทําตนทุนตอหนวย 

 มิติท่ี ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
- แสดงความสามารถในการบริหารการศึกษา  การเสริมสรางธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร 
  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  คุณภาพอาจารย การจัดการระบบฐานขอมูล 
  และสารสนเทศ  การพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนา   
  หลักสูตร และการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน 
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 ๓ 

๔. โครงสรางการประเมินผล 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานและสวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีรายละเอียดโครงสรางการ 

ประเมินผล ดังนี้ 
๔.๑   องคประกอบและบทบาทของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล 
   เปนคณะกรรมการซึ่งแตงตั้งโดยสถาบันฯ  ทําหนาท่ีเจรจาเพื่อตกลงผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน  ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน รวมท้ังทําหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงที่ไดทําไว ซึ่งประกอบดวย 
  ๑.  อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
  ๒. รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลสวนแผนงาน     
                     และสวนประกันคุณภาพและบริหารองคความรู   รองประธาน         
  ๓.  ผูชวยอธิการบดี กํากับดูแลสวนแผนงาน    กรรมการ 
  ๔.  ผูอํานวยการสวนแผนงาน              กรรมการและเลขานุการ (ดานแผน) 

๕.  ผูอํานวยการสวนประกันคุณภาพและบริหารองคความรู  กรรมการและเลขานุการ  
(ดานประกันคุณภาพ) 

    ๖.  หัวหนางานโยบายและแผน สวนแผนงาน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗. นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
     งานติดตามและประเมินผล สวนแผนงาน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
๔.๒  โครงสรางคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันฯ 

   คํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงานและสวน  ถือเปนคํารับรองของสวนงานฝายเดียว ไมใชสัญญา และใช 
สําหรับระยะเวลา ๑ ป (ปงบประมาณ)  โดยในคํารับรองฯ จะประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกบัยุทธศาสตร     ตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงาน  เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน โดยมีระดับการลงนามในคํารับรองฯ   ดังนี้ 
 

ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติงาน ขอตกลงที่ให 
หัวหนาหนวยงาน ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา คํารับรองการปฏิบัติงาน 

๑. ระดับคณะ/สํานกั/วิทยาลัย/วิทยาเขต   - แผนกลยุทธของสถาบัน 
    คณบดี/ผอ.สํานกั/รองอธิการบดี ลงนามกับ อธิการบดี - ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก เปาหมาย 
    (กํากับ ดูแลวิทยาเขต)     และเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
๒. ระดับสวน     สถาบันฯ และภารกิจหลักของหนวยงาน รวมถึงตัวชี้วัด 
    ๒.๑ หัวหนาสวน ลงนามกับ รองอธิการบดี/   ภาคบังคับ  
     ผูชวยอธิการบดี    
     (สําหรับสวนที่ไมมี

รองอธิการบดีกํากับ
ดูแล) 

  

    ๒.๒ รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี/      ลงนามกับ อธิการบดี  
             หน.สนอ    
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 ๔ 

  

• โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน ประกอบดวย หัวขอท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1) คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

- เปนคํารับรองฯ ระหวาง อธิการบดี กับ คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/รองอธิการบดี/ผูอํานวยการสวน 
2) ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติงาน 

- กําหนดระยะเวลาของคํารับรองฯ ซึ่งเริ่มและจบลงสอดคลองกับปงบประมาณ 
3) แผนปฏิบัติการประจําปของสวนงาน/สวน 
4) รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติงาน 

กรอบการประเมินผล ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก ผลงานในอดีต เปาหมายเกณฑการใหคะแนน 
5) รายละเอียดอื่น ๆ 

- รายละเอียดคําอธิบายตัวช้ีวัด นิยาม สูตรการคํานวณ และเงื่อนไขที่จําเปนประกอบตัวช้ีวัด 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕ 

 
ตัวอยาง   คํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 
 

 

 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 
1. คํารับรองระหวาง 
  
 
 
 
    
        
 
      
        
 
 
 
3. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  แผนยุทธศาสตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

กรอบการประเมินผล  ตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงาน  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียด
อื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี ้

 
 
 
 

    ช่ือ  รองศาสตราจารยกิตติ   ตีรเศรษฐ    
          ตําแหนง  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                         ผูรับคํารับรอง 

และ 
   ช่ือ  รองศาสตราจารยกอบชยั      เดชหาญ 
           ตําแหนง   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร                                                                                    ผูทําคํารบัรอง 

     คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

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

 ระยะเวลาของคาํรับรองการปฏิบัติงาน 
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 ๖ 

 
 
4. ขาพเจารองศาสตราจารยกิตติ   ตีรเศรษฐ  ในฐานะผูบังคับบัญชาของรองศาสตราจารยกอบชัย   เดชหาญ ได

พิจารณาและเหน็ชอบกับแผนยทุธศาสตรของคณะวิศวกรรมศาสตร กรอบการประเมินผล ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 
ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรอง
นี้   ซึ่งเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
5. และขาพเจายนิดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร ใหเปนไปตามคํา

รับรองที่จัดทําข้ึนนี้ 
 
6. ขาพเจารองศาสตราจารยกอบชัย   เดชหาญ  ตําแหนง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   ไดทําความเขาใจ    คํารับรอง

ตามขอ  3 แลวขอใหคํารับรองกับรองศาสตราจารยกิตติ    ตีรเศรษฐ  ตําแหนง  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาจะมุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวช้ีวัดแตละตัว ใน
ระดบัสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ตามที่ใหคํารับรองไว 

 
7. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติงานและเห็นพองกนัแลว จึงได 

ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  
 
 
 
 

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

 
ตัวอยาง   รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติงาน      

F19-P-วผ-001 
                                                                                                                                                                    แกไขครั้งที่ 1 

 
  ตัวชี้วัด หนวย ขอมูลพื้นฐาน 2550 น้ํา 

หนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

เปาประสงค  วัด 2547 2548 2549 เปา 
หมาย 

ผล 
งาน 

 1 2 3 4 5 

มิติที่ 1 มิตดิานประสิทธิผล              
- ผลสําเร็จตามแผนปฏบิัติการ 1. ระดับความสําเร็จของ ระดับ      15      
 รอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนกั             
   การบรรลุเปาหมายตาม             
 แผนปฏิบัติการ/แผน             
 ยุทธศาสตรของสถาบนั             
 อุดมศึกษาและตามภารกิจ             
 หลักของหนวยงาน             
              
              

ประเด็นยุทธศาสตรที ่1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของประเทศและสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ  

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู 1. 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 1.1.1 ปริญญาตร ี             
คลองกับความตองการของ 1.1.2 บัณฑิตศึกษา             
ประเทศ และเปนที่ยอมรับ 1..1.2.1 ปริญญาโท             
ในระดับนานาชาต ิ 1.1.2.2 ปริญญาเอก             
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 ๘ 

 
๕. ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

กําหนดการ กิจกรรม 
ก.ย. ๕๑ -  ทุกสวนงาน/สวนในสถาบันฯ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๒ ที่สอดคลอง 

     กับแผนกลยุทธสถาบันฯ และภารกิจหนวยงาน 

๑๕ ตค. ๕๑ -  ทุกสวนงาน/สวน จัดสงแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๒ ใหสวนแผนงานตรวจสอบ 
ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน -  ทุกสวนงาน/สวน รายงานผลการปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๒ ใหสวนแผนงาน 
ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน มค., -  สวนแผนงาน  จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติการในภาพรวม สงใหสํานัก 
เมย., กค.,  และ ตค. ๕๒    งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปนรายไตรมาส 

มค. ๕๒ -  อธิการบดี ลงนามในคํารับรองฯ กับ นายกสภาสถาบัน 
๑๙  ธค. ๕๑ -  สวนแผนงาน จัดประชุมช้ีแจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ 

    ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
ธค. ๕๑ -  สวนงาน/สวน ดําเนินการจัดทํารายละเอียดขอตกลงในคํารับรองฯ ของสวนงาน/สวน 

    ซึ่งประกอบดวย  ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน ผลงานในอดีต น้ําหนัก เปาหมาย   
    เกณฑการใหคะแนน ตามแบบฟอรมรายละเอียดขอตกลงฯ 
 - สวนงาน/สวน จัดสงรางเอกสารรายละเอียดขอตกลงคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/ 

  สวน    
   ใหสวนแผนงาน จํานวน ๒ ชุด พรอม File ขอมูล ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ 

๑๙-๒๒ มค. ๕๒ -  เจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด น้ําหนัก คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน  
    ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

๒๖ มค.๕๒ - สวนงาน/สวน จัดสงคํารับรองการปฏิบัติงานและรายละเอียดขอตกลงฯ พรอมทั้ง 
   รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) สําหรับตัวช้ีวัดที่สวนงาน/สวน กําหนดขึ้น ให 
   สวนแผนงาน จํานวน ๓ ชุด พรอม File ขอมูล 

๓ กพ. ๕๒ -  สถาบันฯ จัดใหมีการลงนามคํารับรองฯ ของสวนงาน/สวน  
    (วันที่มีการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ) 
 -  สถาบันฯ กําหนดใหทุกสวนงาน/สวน รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ตามหลัก 
     เกณฑเดิม คือ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน  

พค., สค., ธค. ๕๒ -   สวนแผนงาน    ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน รอบ ๖ เดือน 
     ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน   พรอมจัดทําคะแนนสรุปภาพรวมของสวนงาน/สวน   นําเสนอ 
     คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ และสภาสถาบันฯ 
 -  สถาบันฯ กําหนดใหนําผลคะแนนของสวนงาน/สวน ไปเช่ือมโยงกับแรงจูงใจ  (การจัดสรร 
    เงินเลื่อนขั้นประจําป เปนตน) 
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 ๙ 

 
๖.  กลไกและวธิีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ของสวนงาน และสวน 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       ประกาศให 
                                    ประชาชนทราบ 
  
                                   
 
 
 

สวนงาน/สวน ภายในสถาบันฯ 
ทบทวนบทบาทภาระหนาที่ที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป
และแผนกลยุทธของสถาบันฯ 

สวนงาน/สวน จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําป ของสวนงาน/สวน 
สงให  สวนแผนงาน 

สวนงาน/สวน จัดทําคํารับรอง  
การปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๒  
และลงนามคํารับรองฯ กับ อธิการบดี 

- สวนแผนงานและสวนงาน/สวน 
  จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรสถาบันฯ 
  และสวนงาน/สวน ที่สอดคลองกัน 
- เจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด 
   น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑ 
   การใหคะแนน 

สวนงาน/สวน ดําเนินการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติงาน และสงขอมูล 
รายงานผลการดําเนินงาน ให 
สวนแผนงาน ทุกสิ้นเดือน 

สวนแผนงานดําเนินการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 
รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน 

นําเสนอผลการประเมินฯ ตอ 
ตอคณะกรรมการผูบริหารฯ 
และสภาสถาบันฯ เพื่อรับรอง
พิจารณาใหขอเสนอแนะ 

นําผลการประเมินฯ ไปใชเปนเกณฑ 
ในการจัดสรร สิ่งจูงใจใหสวนงาน/
สวน ตามระดับของผลงาน 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๐ 

 
     ๗.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน และ สวน 
 

 
 
 
 
                 

 
  
                        
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนงาน/สวนจัดสงคํารับรอง 
การปฏิบัติงาน รายละเอียด
ตัวชี้วัดใหสวนแผนงาน 
 

         ภายในวันที ่
        ๒๖ มค.๕๒ 

ภายในวันที ่
     ๓ กพ. ๕๒ 

  หัวหนาสวนงาน/สวน 
  ลงนามใน 
  คํารับรองการปฏิบัติงาน 
  กับอธิการบดี 

   ทุกสิ้นเดือน 

สวนงาน/สวนรายงานผล 
การปฏิบัติงาน ของ 
หนวยงาน ใหสวนแผนงาน 
พรอมปญหา-อุปสรรค (ถามี) 

สวนแผนงาน รายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน ตอผูบริหาร 
และสงใหสํานักงบประมาณ 
 

สวนแผนงาน รายงานสรุปผล 
การปฏิบัติงานประจําป 
รอบ ๑๒ เดือน ของสวนงาน/
สวน 
 

สวนแผนงาน แจงผลการ    
ประเมินฯ ใหสวนงาน/
สวน ทราบ และนําไป
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ตอไป 
 

คณะกรรมการผูบริหารฯ 
และสภาสถาบันฯ  
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
สวนงาน/สวน 
 

สวนแผนงาน นําเสนอ 
ผลการปฏิบัติงาน  
ตามคํารับรองฯ 
และแผนกลยุทธ  
ตอคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ/สภาสถาบันฯ 

นําผลการประเมิน 
ไปเชื่อมโยงกับ 
เงินรางวัล/แรงจูงใจ 
และนําไปทบทวน 
แผนในปตอไป 

        ทุกวันที่ ๑๕ 
    ของเดือนถัดไป 
     เมื่อสิ้นไตรมาส 

  ภายในเดือน 
   ตค.-พย.๕๒ 

 ภายในเดือน 
    ธค.๕๒ 

    ภายในเดือน 
       มค. ๕๓ 

สวนแผนงาน รายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจําป ของสวนงาน/สวน 
(รอบ ๖ เดือน และ ๙ เดือน) 
เสนอคณะกรรมการ 
ผูบริหารฯ/สภาสถาบันฯ 

แจงผลการประเมิน 
หนวยงาน รอบ ๖ เดือน และ 
๙ เดือน  เพื่อใหสวนงาน/
สวน เรงรัดการดําเนินงานให
เปนไปตามเปาหมาย 

       ภายในวันที่ ๓๐  
       เม.ย. ๕๒  และ 
         ๓๑ กค. ๕๒ 

     ภายในวันที ่
  ๓๑ พค.๕๒  และ  
    ๓๑ สค. ๕๒ 

    ภายในเดือน 
     มค.-กพ. ๕๓ 
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 ๑๑ 

บทที่ ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

 

๑.  วัตถุประสงคในการติดตามและประเมินผล 
๑. เพื่อทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวนตาง ๆ ภายในสถาบันฯ 
๒. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย 
๓. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวนและในภาพรวมทั้งสถาบันฯ 

 

๒.  วิธีการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล     ใชวิธีศึกษาขอมูลจากเอกสารรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจําป       ท่ีทุก 
สวนงาน/สวน    รายงานทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน      และแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   
รอบ ๖  เดือน  ๙  เดือน  และ ๑๒  เดือน 
 

๓.  การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
๑ วิเคราะห ตรวจสอบผลการดําเนินงานจากรายงานผลการปฏิบัติการประจําปและรายงานผลตามคํารับรองฯ 

รอบ ๖ เดือน  ๙ เดือน  และ ๑๒ เดือน  โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเกณฑการใหคะแนนที่
กําหนด   เพื่อพิจารณาความแตกตางระหวางผลการดําเนินงาน   และคาเปาหมายวา   แตกตางมากหรือนอย 

๒. สรุปปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  และสวนงาน/สวนใด ไมรายงาน หรอืรายงานแตไมชัดเจน 
๓. ประสานกับสวนงาน/สวนในกรณีท่ีมีความสงสัยในเรื่องขอมูลท่ีรายงาน 
๔. สงใหสวนงาน/สวนตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินฯ รอบ ๑๒ เดือน หากสวนงาน/สวนใดพบวา 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 
 

ดังนั้น หากสวนงาน/สวนใด มีผลระดับคะแนนที่ไดรับเทากับ 5 แสดงวา มีผลงานดีมาก คะแนนรวมที่ไดรับ 
ยิ่งสูงยิ่งด ี
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 ๑๒ 

     ๔.๒  ลักษณะของตัวช้ีวัด/ชนิดของตัวช้ีวดัท่ีนํามาประเมินผล 
 ๑)  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เชน จํานวน รอยละ  แนวทางในการประเมินจะมีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนที่เหมาะสม 
โดยอาจใชผลการดําเนินงาน ๓ ปท่ีผานมาของสวนงาน/สวนเปนฐานในการเจรจาเกณฑการใหคะแนนตัวช้ีวัด หรือ อาจใหเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพของชาติ หรือเกณฑมาตรฐานสากล ตามที่เห็นสมควร 
 ๒)  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่มากกวาหนึ่งตัว เชน ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยในตัวช้ีวัดท่ีตองแจกแจงเปนตัวช้ีวัดยอย
หลายตัวช้ีวัด  แนวทางการประเมินจะมีการกําหนดคาน้ําหนัก คาเปาหมาย และผลคะแนนที่ไดตามเกณฑท่ีมีการเจรจาตกลงกัน ท้ังในแต
ละตัวช้ีวัดยอยในภาพรวมของสวนงาน/สวน  แลวแตกรณี 
 ๓) ตัวช้ีวัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone)  แนวทางในการประเมินจะกําหนดระดับคะแนนในแต
ละข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการประเมินจะเปนไปตามผลการดําเนินงานที่ครบถวนและสมบูรณในขั้นตอนนั้น เชน  

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

 ๔) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เชน ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ แนวทางในการประเมินจะมีคําอธิบาย
ผลงานในแตละระดับใหชัดเจน เกณฑการใหคะแนนจะมีคําอธิบายผลงานในการประเมินผลในทุกขั้นตอนของผลการ
ดําเนินงาน 

๕) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail)  เชน ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล  แนวทางใน
การประเมินจะมีการอธิบายผลสําเร็จในการดําเนินงานที่เกิดข้ึน 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 : รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจํา การเทียบบัญญัติไตรยางศ กรณีท่ีอาจารยไดรับทุนวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา 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



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๕ 

แบบที่ ๓ : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) 
 ประเมินผลความสําเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานที่กําหนด 
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 สําเร็จอยูที่ระดับ
คะแนน ๕ 

 
ตัวอยาง ๒ :  การประเมินตัวชี้วัดผลไมสาํเร็จ 
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
          สถาบัน ข ไมไดรับการจัดอันดับ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากลของ
สถาบันอุดมศึกษา   ข ถือ วา ไมสําเร็จ   อยูที่ระดับคะแนน ๑ 
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 ๑๘ 

บทที่ ๓ 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงานและสวน 

 
          สวนงานและสวน มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔ มิติ   ซึ่งมีน้ําหนักรวม รอยละ ๑๐๐  โดยมีรายละเอียด
พอสังเขป ดังนี้ 
         มิติท่ี ๑   มิติดานประสิทธิผล  กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๕๕ 
         มิติท่ี ๒   มิติดานคุณภาพ  กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๑๒       
         มิติท่ี ๓   มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๑๐ 
         มิติท่ี ๔   มิติดานการพัฒนาสถาบัน  กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๒๓    
        ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ ของสวนงาน/สวน ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๒ เพื่อประโยชนดังตอไปนี้ 

๑ เปนการเปดโอกาสใหสวนงาน/สวน      ไดประกาศตอสาธารณชนวา จะมุงมั่นในการดําเนินงานและพัฒนา
สวนงาน/สวนใหบรรลุเปาหมายในแผนกลยุทธของสถาบันฯ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙) 

๒ เปนการเปดโอกาสใหสวนงาน/สวน     ไดพัฒนาสวนงาน/สวนตามพันธกิจของสวนงาน/สวน  เพื่อนําไปสู
สวนงาน/สวนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังในดานวิชาการ บริหารจัดการ และเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ตอไป 

       สถาบันฯ  ไดจัดกลุมหนวยงานเปน ๒ กลุม คือ 
๑. สวนงาน/สวนที่ดําเนินงานตามพันธกิจหลัก ๔  ดานของสถาบันฯ  ไดแก  สวนงานวิชาการ 
๒. สวนงาน/สวนที่สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก ๔ ดาน ของสถาบันฯ ไดแก สวนงานอื่น / สวน หรือ

หนวยงานที่เทียบเทาสวน ในสํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภาสถาบัน 
       ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสวนงานและสวน ไดกําหนดน้ําหนักของตัวช้ีวัดในแตละมิติ โดยอิงกับกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ และกําหนดน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยใน
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ ของมิติท่ี ๑ ของสวนงาน/สวนใหทุกตัวช้ีวัดมีความสําคัญเทากัน โดยน้ําหนักของตัวช้ีวัดจะมีน้ําหนัก
เทากันและถาสวนงาน/สวนใด มีการเลือกตัวช้ีวัดในมิติท่ี ๒-๔ ไมเปนไปตามกรอบของการประเมินผลในการกําหนด
น้ําหนักของตัวช้ีวัดของสวนงาน/สวนจะกําหนดใหทุกตัวช้ีวัดมีความสําคัญเทากันและมีน้ําหนักเทากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๙ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

มิติท่ี ๑ มิติดานประสิทธิผล        ๕๕ ๕๕ 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏบิัติการ 
หรือแผนกลยุทธและ   
ตามภารกิจ                          

๑. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติการ หรือแผนกลยุทธของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน 
(ทั้งงบประมาณแผนดิน และเงินรายได) ประกอบดวย ๒ ตัวช้ีวัด 
๑.๑ คุณภาพของแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและเงิน
รายได)   ของสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑.๒ การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ (แผน
งบประมาณแผนดินและเงินรายได) และตามภารกิจหลักของสวนงาน/
สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒๕ 
 
 
 
 
๕ 
 
 

๒๐ 

๕๓ 
 
 
 
 
๕ 
 
 

๔๘ 
  (๑) เปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป   หรือแผนกลยุทธสถาบันฯ 
  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ 

• การกําหนดน้ําหนัก 
ของตัวช้ีวัดยอยของ 1.2 
ใหมีความสําคัญเทากัน 

  ๑. ๒.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา)       
  ๑.๒.๒ จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม (ทุกระดับการศึกษา) 
  ๑.๒.๓ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตาม

หลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด 
  ๑.๒.๔ จํานวนโครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือกับ

ตางประเทศ 

  

  ๑.๒.๕ รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด   
  ๑.๒.๖ จํานวนการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา

หลักสูตร 
  

  ๑.๒.๗ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   
  ๑.๒.๘ รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด   
  ๑.๒.๙ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม

นักศึกษา 
 
 
 
 
 

  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๐ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒   
  ๑.๒.๑๐ รอยละโครงการวิจัยตออาจารยประจํา/ป 

  ๑.๒.๑๑ จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ๑.๒.๑๒ จํานวนโครงการวิจัยใหม 

  

  ๑.๒.๑๓ จํานวนโครงการวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินงาน   

  ๑.๒.๑๔ รอยละของโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

  

  ๑.๒.๑๕ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย   

  ๑.๒.๑๖ จํานวนสิทธิบัตรที่ถูกนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย • การกําหนดน้ําหนัก 
  ๑.๒.๑๗ จํานวนลิขสิทธ์ิท่ีถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย ของตัวช้ีวัดยอยของ 1.2    

  ๑.๒.๑๘ จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปแกไขปญหาสังคม ใหมีความสําคัญเทากัน 

  ๑.๒.๑๙ รอยละของจํานวนแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายนอกตอแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด 

  

  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓   
  ๑.๒.๒๐ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
  ๑.๒.๒๑ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบ

ฐานขอมูลองคความรู 
  

  ๑.๒.๒๒* รอยละความสําเร็จในการเขาถึงขอมูล   
  ๑.๒.๒๓** รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน   
  ๑.๒.๒๔*** 

 
รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
ระบบสวัสดิการ 

  

  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔   
  ๑.๒.๒๕ จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา (ครั้ง) 

  ๑.๒.๒๖ จํานวนผูรับบริการ (คน) 

  ๑.๒.๒๗ จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร 

  ๑.๒.๒๘ 
 

ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน 
ไมนอยกวารอยละ........ 

  

 หมายเหตุ ๑. *       เปนตวัชี้วดัเฉพาะสํานักบริการคอมพิวเตอร 
                 ๒. **    เปนตัวชี้วัดเฉพาะสวนการคลัง สวนพัสดุ สวนอาคารสถานที่ และสวนแผนงาน 
                 ๓.***    เปนตวัชี้วดัเฉพาะสวนบริหารทรพัยากรบุคคล 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๑ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

  ๑.๒.๒๙ รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนด   
  ๑.๒.๓๐ จํานวนงานเผยแพรความรูบริการวิชาการ (คร้ัง)   
  ๑.๒.๓๑ จํานวนครั้งที่จัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางวิชาการ   
  ๑.๒.๓๒* ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน (จาก สกอ.ขอ ๕.๑) • การกําหนดน้ําหนัก 
  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ ของตัวช้ีวัดยอยของ 1.2    
  ๑.๒.๓๓ จํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหมีความสําคัญเทากัน 
  ๑.๒.๓๔ จํานวนผูเขารวมโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม   
  ๑.๒.๓๕ ร อยละของผู เ ข า ร วมโครงการมี ความรู ค ว าม เข า ใจใน

ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
  

  ๑.๒.๓๖ รอยละของโครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนด   
 (๒)  เปาหมายตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน   
        (ตัวช้ีวัดที่หนวยงานกําหนดเพิ่มจาก (๑) ซึ่งเปนการวัดผลผลิตของสวนงาน/สวน 

และไมซ้ํากับตัวชี้วัด ๑.๒(๑), ๒ และในมิติที่ ๒-๔) 
  

• ผลสําเร็จตาม 
พันธกิจหลัก 

๒. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  ในการ 
บรรลุมาตรฐานคณุภาพ สมศ. ของสถาบันฯ  

๒๘ - (**) 

  ๒.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ 

 
 

 ๒.๑.๑           รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ 
อิสระภายในระยะเวลา ๑ ป (จาก สกอ.ขอ ๒.๙) 

  ๒.๑.๒          รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่ 
สําเร็จการศึกษา 

  ๒.๑.๓       รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบ 
ประกอบวิชาชีพจากจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

  ๒.๑.๔             จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือ
ดานอื่นที่ เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

  ๒.๑.๕ ***   รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ 
เผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธ ปริญญาโทหรือเอก 

๙.๘ 
๑.๖๓ 

 
๑.๖๓ 

 
๑.๖๔ 

 
๒.๔๕ 

 
 
 

๒.๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ๑ *        เปนตัวชี้วัดเฉพาะสํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
             ๒ (** )  หนวยสนับสนุนบางหนวยอาจมีภารกิจหลักที่ดําเนินงานในบางพันธกิจของสถาบัน ซึ่งในการกําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัดยอยใน 
                           ขอ ๒ ใหเฉลี่ยคาน้ําหนักกับตัวชี้วัดที่ ๑.๒ (๑) และ (๒) 
            ๓ ***     เปนตัวชี้วัดเฉพาะสวนงานวิชาการที่มีการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา                                      
  
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๒ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

  ๒.๒ มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค ๙.๘  
  ๒.๒.๑ รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรค    ที่ตพีิมพ เผยแพร หรือ

นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจํา และนักวิจยัประจํา (จาก สกอ. ขอ ๔.๔) 

๑.๖๓  

  ๒.๒.๒ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา   
(จาก สกอ. ขอ ๔.๓) 

๑.๖๓  

  ๒.๒.๓ รอยละของอาจารยประจํา และนักวจิัยประจําที่ไดรับทุนทาํ 
วิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา และนักวิจัยประจาํ 

๑.๖๔  

  ๒.๒.๔ รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน
refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  ตออาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา  
(จาก สกอ. ขอ ๔.๕) 

๒.๔๕  

  ๒.๒.๕ จํานวนผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน 
สิทธิบัตรหรืออนสิุทธิบัตร (จาก สกอ. ขอ ๔.๔) 

๒.๔๕  

  ๒.๓ มาตรฐานดานการบริการวิชาการ ๕.๖  
  ๒.๓.๑ รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบรกิารวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ               
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารย
ประจํา และนักวิจยัประจํา (จาก สกอ. ขอ ๕.๓) 

๒.๘๐  

  ๒.๓.๒ รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ               
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน     เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

๒.๘๐  

  ๒.๔ มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม ๒.๘  
  ๒.๔.๑ รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง

เสริมเอกลักษณ ศลิปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือ 
กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

๐.๙๔  

  ๒.๔.๒ รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศลิปะ และวัฒนธรรม 

๐.๙๓  

  ๒.๔.๓ รอยละของคาใชจายและมลูคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวฒันธรรมตองบดาํเนินการ 

๐.๙๓  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
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 ๒๓ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

 ๓. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  ๒ ๒ (ตัวชี้วัด
เพิ่มเติม พิเศษ 

มิติท่ี ๒ มิติดานคุณภาพ *   ๑๒ ๑๒ 

• คุณภาพการใหบริการ ๔. ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันฯ 
๔.๑   ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตที่ม ี
           ตอบัณฑิต  (จาก สกอ. ขอ ๒.๑๑) 

๔.๒  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  (จาก สกอ. ขอ ๕.๔) 

๕ 
๒.๕ 

 
๒.๕ 

๕ 
- 
 
๕ 

 ๕. ระดับคุณภาพของหนวยงานจากผลการประเมินภายใน ของ สกอ./
สจล. 

๓ ๓ 

• การประกันคุณภาพ 
 

๖. 
 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง   (จาก สกอ. ขอ ๙.๓) 

๔ ๔ 

มิติท่ี ๓  มิติดานประสิทธิภาพ        
ของการปฏิบัติงาน * 

  ๑๐ ๑๐ 

• ประสิทธิภาพของการใช 
    พลังงาน 

๗. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ของสถาบันฯ 

๕ ๒ 

• การบริหารงบประมาณ ๘. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน ๕ ๒ 

• การรักษามาตรฐาน 
    ระยะเวลาการใหบริการ    

๙.* ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

- ๓ 

• การจัดทําตนทุน 
    ตอหนวย 

๑๐.** มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ 
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
(จากสกอ.ขอ ๘.๑) 

- ๓ 

 
หมายเหตุ  ๑.  มิตทิี่ ๒, ๓   การกําหนดน้ําหนกัของแตละสวนงาน/สวน จะขึ้นอยูกับจาํนวนตัวชี้วัดที่สวนงาน/สวนตองรับผิดชอบในการ 
                                           ขับเคลื่อนใหบรรลุผลสําเร็จ   กรณทีี่สวนงาน/สวนรับผิดชอบตัวชีว้ัดไมครบทุกตัว จะใหกําหนดน้ําหนกัตัวชีว้ดั 
                                           เทากนั โดยน้ําหนักรวมในแตละมิติจะตองเทากับเกณฑที่กาํหนด 
                 ๒.  *     เปนตัวชี้วัดเฉพาะสวนงานที่มีการใหบริการ 
                 ๓.  **    เปนตัวชี้วดัเฉพาะสวนการคลัง 
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 ๒๔ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน*   ๒๓ ๒๓ 
• การบริหารการศึกษา ๑๑*** ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภาสถาบันฯ ๓ ๓ 
  ๑๑.๑     สภาสถาบันฯ หรือคณะกรรมการสวนงานใชหลัก 

              ธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน 
              สถาบนัใหแขงขันไดในระดับสากล (จาก สกอ.ขอ ๗.๑) 

๑.๕ ๑.๕ 

  ๑๑.๒ ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบันฯ (จาก สกอ.ขอ ๗.๒) ๑.๕ ๑.๕ 
• การเสริมสรางธรรมาภิบาล ๑๒. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนาสถาบันฯ (จาก สกอ.ขอ ๗.๖) 
๒ ๔ 

• การบริหารการศึกษา ๑๓.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรพัยากรบุคคลเพือ่พัฒนา และ
ธํารงรักษาไวใหบคุลากรมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
(จากสกอ.ขอ ๗.๔) 

๒ ๔ 

• การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชพีคณาจารย 

๑๔. มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพของ
คณาจารย (จาก สกอ.ขอ ๒.๗) 

๒ - 

• การบริหารการศึกษา ๑๕. คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารยสถาบันฯ (จากสกอ.ขอ ๒.๕ และ ๒.๖) 

๑๕.๑    รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษา 
             ระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเทา 
๑๕.๒   รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวชิาการ 

๒ 
๑ 
 
๑ 

- 
- 
 
- 

• การจัดการสารสนเทศ ๑๖. ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและ
การวิจัย (จาก สกอ.ขอ ๗.๕) 

๒ ๔ 

• การบริหารการศึกษา ๑๗.** คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร  และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

๒ - 

 ๑๘. มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู (จาก สกอ.ขอ ๗.๓) ๒ ๔ 

 ๑๙. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา (จาก สกอ.ขอ ๗.๘) 

๒ ๔ 

• หลักสูตรและการเรียนการสอน ๒๐.* มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (จาก สกอ.ขอ ๒.๑) ๒ - 

 ๒๑. มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (จาก สกอ.ขอ ๒.๒) ๒ - 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

หมายเหตุ  ๑.        มิติท่ี ๔  การกําหนดน้ําหนักของแตละสวนงาน/สวน จะขึ้นอยูกับจํานวนตัวช้ีวัดที่สวนงาน/สวนตองรับผิดชอบในการขับเคลื่อนใหบรรลุผลสําเร็จกรณีท่ี 
                           สวนงาน/สวน รับผิดชอบตัวช้ีวัดไมครบทุกตัว  จะใหกําหนดน้ําหนักตัวช้ีวัดเทากัน โดยน้ําหนักรวมในแตละมิติจะตองเทากับเกณฑท่ีกําหนด 
             ๒. *      เปนตัวช้ีวัดในกลุม 2 เฉพาะสํานักบริหารวิชาการ เทานั้น 
             ๓. **    เปนตัวช้ีวัดในกลุม 2เฉพาะสวนงาน/สวนท่ีมีหนาที่บริการหองสมุด  คอมพิวเตอร  และศูนยสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเทานั้น 
            ๔.  ***  เปนตัวช้ีวัดที่ยกเวน หนวยงานระดับสวนไมตองนําไปจัดทําคํารับรองฯ 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๕ 

มิติที่ ๑  มิติดานประสิทธิผล 
 

ประเด็นการประเมินผล    :   ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑  :   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ 
                              หรือแผนกลยุทธของสถาบันฯ และตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน 
หนวยวัด    :  ระดับ 
น้ําหนัก :       รอยละ ๒๕/๕๓ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของสวนงาน/สวน ในการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป     ท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได     ของ
สวนงาน/สวน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการของสวนงาน/สวน พิจารณาจากการประเมินคุณภาพ  และการบรรลุ
เปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของสวนงาน/สวน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีสะทอนอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของสวนงาน/สวน 

• แผนปฏิบัติการประจําป จะตองมีเปาหมายที่ครอบคลุมการดําเนินการที่ใชงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายไดของสวนงาน/สวน 

• สวนงาน/สวนจัดทําแผนปฏิบัติการ(แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ หรือทบทวนความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการประจําป ของสวนงาน/สวนดังกลาว เพื่อใหมีตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรของสวนงาน/สวนที่ครบถวน สมบูรณ ไดมาตรฐานของ
สถาบันฯ ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและอัตลักษณรวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ของสถาบัน (Standards-based higher education)  และเสนอคณะกรรมการสวนงาน/สวนพิจารณากอนสง
แผนปฏิบัติการประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบแลว     ไปยัง  สวนแผนงานพรอมหลักฐานแสดงคุณภาพของแผน  

• การประเมินคุณภาพของแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของสวนงาน/สวน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ พิจารณาจากคุณภาพของแผนที่ดี ไดแก แผนปฏิบัติการท่ีตรงกับความ
ตองการจําเปนและสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนมีความสอดคลองกับอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้ง
วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน มีความสอดคลองกับมาตรฐานสําหรับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผน มีระบบและเปนรูปธรรม มีตัวบงช้ีและ
เกณฑการประเมินผลที่เหมาะสมชัดเจน มีทรัพยากรสนับสนุนในการดําเนินการตามแผนอยางเพียงพอ  มีการ
ถายทอดแผนสูหนวยงานปฏิบัติ  และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการคณะ 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๖ 

• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจาเฉพาะตัวช้ีวัดสําคัญในตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒   ท่ีสถาบันฯ เลือก
หรือเสนอในการบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ใน
ประเด็นความเหมาะสมของตัวช้ีวัด การกระจายคาน้ําหนัก การกําหนดคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
ของตัวช้ีวัด 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  :   คุณภาพของแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของสวนงาน/สวน 
                            ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 
น้ําหนัก         :  รอยละ ๕ 
หนวยวัด        :  ระดับ 
คําอธิบาย : คุณภาพของแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของสวนงาน/สวน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ พิจารณาจากเกณฑคุณภาพในการจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําปของสวนงาน/สวน ท่ี
มีการดําเนินการ  รวมท้ังคุณลักษณะของแผนปฏิบัติการประจําปครบตาม ๘ ประเด็น ประกอบดวย 

๑) ตรงความตองการจําเปนและสอดคลองกบัแผนกลยุทธ 
๒) สอดคลองกับอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน 
๓) มีสวนรวมในการจัดทําแผน    
๔) เปนระบบครบวงจรของแผนและเปนรูปธรรม ไดแก วิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาประสงค 
     แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด และมีการรายงานผลการติดตามประเมินผลตามระยะเวลาที่กําหนด 
๕) มีทรัพยากรเพียงพอ    
๖) การถายทอดแผน (ตัวช้ีวัดและเปาหมาย) ของสถาบันสูสวนงาน/สวน และระดับบุคคล 
๗) ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสวนงาน/สวน หรอืผูบรหิารสูงสุดของสวนงาน/สวน 
๘) สงแผนปฏิบัติการประจําปภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
คุณภาพของ

แผนปฏิบัติการ 

สวนงาน/สวน 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เปนไปตามเกณฑ 
นอยกวาหรือเทากับ 
๔ ประเด็นที่กําหนด 

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติการ 

สวนงาน/สวน 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เปนไปตามเกณฑ ๕ 
ประเด็นที่กําหนด 

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติการ 

สวนงาน/สวน    
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เปนไปตามเกณฑ ๖ 
ประเด็นที่กําหนด 

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติการ 

สวนงาน/สวน    
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เปนไปตามเกณฑ ๗ 
ประเด็นที่กําหนด 

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติการ 
สวนงาน/สวน    

ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เปนไปตามเกณฑ ทั้ง 
๘ ประเด็นที่กําหนด 

หมายเหตุ  :    สวนงาน/สวนตองสงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (ทั้งแผนงบประมาณและ 
                         งบประมาณรายได) และเอกสารหลักฐานตางๆที่แสดงถึงคุณภาพของแผนตามเกณฑที่กําหนด ให 
                         สวนแผนงาน เพื่อใหคณะกรรมการฯ  วิเคราะหและประเมินคุณภาพ  ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ :    การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ 
 รายได) ของสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒   

น้ําหนัก          :   รอยละ ๒๐/๔๘ 
หนวยวัด        :   ระดับ 
คําอธิบาย :  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ  (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) 
ของสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ พิจารณาจากรอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติการของตัวช้ีวัดท้ังหมดที่เลือกจากแผนปฏิบัติการของสวนงาน/สวน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒  โดยตองไมซ้ํากับตัวช้ีวัดอื่น ๆ ในคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวนในมิติ ๑(ขอ๒) ๒, ๓ 
และ ๔ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒   

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการพิจารณาจากการบรรลุเปาหมายตามแผนทั้งในมิติของปริมาณและ
คุณภาพของทุกตัวช้ีวัดท่ีสวนงาน/สวนไดระบุไวในแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ของสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  

• การกําหนดเปาหมายความสําเร็จใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสวนงาน/สวนหรือผูบริหาร
สูงสุดของสวนงาน/สวน  โดยเกณฑการใหคะแนนใหวางคารอยละของความสําเร็จตามเปาหมายตามตาราง
และสูตรการคํานวณ  

• สวนงานระบุตัวช้ีวัดยอยทุกตัวโดยตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ ตาม (๑) หนา ๒๙-๓๐ ไมตองจัดทํารายละเอียด
ประกอบ แตสําหรับตัวช้ีวัดท่ีสวนงาน/สวนกําหนดขึ้นเองตาม (๒) หนา ๓๖ ใหจัดทํารายละเอียดตาม
แบบฟอรม KPI Template ภาคผนวกที่ ๑  และสงไปยังสวนแผนงาน  ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ เพื่อ
เปนหลักฐานประกอบการประเมินความสําเร็จของตัวช้ีวัด  (ตามแบบฟอรมการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด  KPI 
Template ในภาคผนวก ๑)  

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  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๘ 

 

 

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
แผนปฏิบัติการของหนวยงานเทากับ 
     

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

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

W หมายถึง น้ําหนักของตัวช้ีวัดจากแผนปฏิบัติการของสวนงาน/สวน (แผนงบประมาณแผนดินและ

งบประมาณรายได) และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมาย

ตามที่กําหนดไวของแผนปฏิบัติการ(แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) 
ของสวนงาน/สวน 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติการ(แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) หนวยงาน ;  ๑, ๒, ๓,…, i  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๙ 

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 ๑.๒ ไดใชวิธีการถายทอดตัวช้ีวัดในแผนกลยทุธสถาบันฯ (พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๙) เฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ไปสูหนวยงานตามพันธกิจหลักของสวนงาน/สวน โดยกําหนดน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยใหมีความสําคัญเทากัน 
และตัวช้ีวัดยอยตองไมซ้ํากับตัวช้ีวัดในมิติอื่น  ในคํารับรองฯ ของสถาบันฯ  

 
 

ตารางสรุปตัวชี้วัดยอย ในตัวชีว้ัดที่ ๑.๒   การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ หรือแผนกลยุทธของสถาบันฯ  
                และตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน 

 

ประเด็นการ 
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

 (๑) เปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป หรือแผนกลยุทธของสถาบันฯ 
ประเด็นยุทธศาสตร ๑.๒.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา) 

ท่ี ๑   ๑.๒.๒ จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม (ทุกระดับการศึกษา) 
พัฒนาการผลิตบัณฑิต ๑.๒.๓ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด 
ที่มีคุณภาพสอดคลอง ๑.๒.๔ จํานวนโครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือกับตางประเทศ 
กับความตองการของ ๑.๒.๕ รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด 
ประเทศและสามารถ ๑.๒.๖ จํานวนการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตร 
แขงขันไดในระดับ ๑.๒.๗ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน 
นานาชาติ ๑.๒.๘ รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด 
 ๑.๒.๙ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมนักศึกษา 
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 ๓๐ 

ประเด็นการ 
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร ๑.๒.๑๐ รอยละโครงการวิจัยตออาจารยประจํา/ป 

ท่ี ๒ ๑.๒.๑๑ จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ 
พัฒนางานวิจัยและ                 นานาชาติ 
นวัตกรรมเพื่อสราง ๑.๒.๑๒ จํานวนโครงการวิจัยใหม 
ความเปนเลิศในระดับ ๑.๒.๑๓ จํานวนโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินงาน 
นานาชาติ ๑.๒.๑๔ รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 ๑.๒.๑๕ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย 

 ๑.๒.๑๖ จํานวนสิทธิบัตรที่ถูกนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย 

 ๑.๒.๑๗ จํานวนลิขสิทธิ์ที่ถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย 

 ๑.๒.๑๘ จํานวนงานวิจัยที่นําไปแกไขปญหาสังคม 

 ๑.๒.๑๙ รอยละของจํานวนแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตอแหลงเงินทุน 
                สนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด 

ประเด็นยุทธศาสตร ๑.๒.๒๐ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ท่ี ๓ ๑.๒.๒๑ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบฐานขอมูลองคความรู 
พัฒนาคุณภาพการ ๑.๒.๒๒ รอยละความสําเร็จในการเขาถึงขอมูล 
บริหารจัดการเพื่อเสริม ๑.๒.๒๓ รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน 
สรางประสิทธิภาพของ ๑.๒.๒๔ รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบสวัสดิการ 
องคกร  

ประเด็นยุทธศาสตร ๑.๒.๒๕ จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา (ครั้ง) 

ท่ี ๔   ๑.๒.๒๖ จํานวนผูรับบริการ (คน) 
พัฒนาการใหบริการ ๑.๒.๒๗ จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร 
วิชาการหลายรูปแบบ ๑.๒.๒๘ ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ........ 
สูสังคม ๑.๒.๒๙ รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ๑.๒.๓๐ จํานวนงานเผยแพรความรูบริการวิชาการ (ครั้ง) 
 ๑.๒.๓๑ จํานวนครั้งที่จัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางวิชาการ 
 ๑.๒.๓๒ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร ๑.๒.๓๓ จํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ท่ี ๕ ๑.๒.๓๔ จํานวนผูเขารวมโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 
ทะนุบํารุงศิลปะและ ๑.๒.๓๕ รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  
วัฒนธรรมรวมทั้ง ๑.๒.๓๖ รอยละของโครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนด           
ภูมิปญญาใหเกิด  
ประโยชนตอประเทศ  
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 ๓๑ 

 
ประเด็นการ 
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

 (๒) เปาหมายตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน 
        (ตัวช้ีวัดยอย จะกําหนดวัดผลการดําเนินงานตามผลผลิตที่สําคัญของสวนงาน/สวนที่ไมซ้ํากับ

ตัวช้ีวัด ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธสถาบันฯ ซึ่งสวนใหญจะเปนสวนงาน/สวนที่รับผิดชอบ
สนับสนุนการดําเนินงานผลผลิตหลักของสถาบันฯ โดยกําหนดใหสวนงาน/สวนดังกลาว เลือก
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของผลผลิตสวนงาน/สวนไมใชวัดกิจกรรมหรือขั้นตอนการทํางาน ซึ่ง
ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ กําหนดใหสวนงาน/สวนจัดทํารายละเอียดประกอบตัวช้ีวัด สําหรับใช
ในการประเมินผลดวย) 

 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
   และสามารถแขงขันไดในระดบันานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑     :     จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 
หนวยวัด               :      คน 
ชนิดของตัวชี้วัด    :      ผลผลิต 
คําอธิบาย :    
 -  เปนการนับจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในทุกระดับการศึกษา และทุกหลักสูตร ประจําปงบประมาณ  

   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 -  ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ 
                   ทุกหลักสูตร ท่ีจบในปการศึกษา ๒๕๕๑ 
สูตรการคํานวณ  :     - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

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

เปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๒๗ ดังนี้ 
 

๑  เทากับ  ๑  คะแนน 

๒     จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑที่สวนงานกําหนด เทากับ  ๒  คะแนน 

๓     ผลสําเร็จตามเปาหมาย ของแตละสวนงาน เทากับ  ๓  คะแนน 

๔    ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕  เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :   จํานวนผูสําเร็จการศกึษาทั้งหมด ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๑  จําแนกตามระดับ 
                                      การศึกษา และประเภทหลักสูตร  
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 ๓๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒     :     จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม 
หนวยวัด                :     คน 
ชนิดของตัวชี้วัด     :      ผลผลิต 
คําอธิบาย :    

- เปนการนับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม ในทุกระดับการศึกษา และทุกหลักสูตร ประจําปงบประมาณ  
๒๕๕๒ 

- นักศึกษาที่รับเขาใหม  หมายถึง  จํานวนนักศึกษาที่สถาบันฯ รับเขามาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก และทุกหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ โดยรวมนกัศึกษาใหม ระดับ
บัณฑิตศึกษา ท่ีรับเขามาศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๑ (ถามี) และยกเวนไมรวมจํานวนนักศึกษาที่มีการ
โอนยายระหวางคณะ/สาขาวิชา และนักศึกษาทดลองเรียน 

 
สูตรการคํานวณ  :     - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

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

เปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๒๗ ดังนี้ 
 

๑          เทากับ  ๑  คะแนน 

๒        จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมทั้งหมด ปการศึกษา ๒๕๕๒ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓         ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมาย เทากับ  ๓  คะแนน 

๔        ของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕  เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :   จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒  จําแนกตามระดับการศึกษา 
                                          และประเภทหลักสูตร  
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓    :     รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาทีก่ําหนด 
หนวยวัด               :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด    :      ผลผลิต 
คําอธิบาย :    

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ท่ีจบตามระยะเวลาของหลักสูตรใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ กับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
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 ๓๓ 

- ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจบตามระยะเวลาของหลักสูตร ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ หมายถึง 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา ๒๕๕๑ ทุกหลักสูตร ท่ีจบตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนดไว หรือกอนระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด เชน หลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไว 
๔ ป นาย ก ไดเขาเปนนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๖ และจบการศึกษาในภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๔๙  ซึ่ง ถือวา นาย ก คือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจบตามระยะเวลาของ
หลักสูตร 

- ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา ๒๕๕๑ ทุกหลักสูตร ท้ังท่ีจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและไมจบ
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

 

สูตรการคํานวณ : 

    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา ๒๕๕๑ 
ที่จบตามระยะเวลาของหลักสูตร 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด รุนปการศึกษา ๒๕๕๑ 

x ๑๐๐ 

 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน เทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด โดยนําคาเปาหมาย

วางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๒๗ ดังนี้ 
 

๑          รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี เทากับ  ๑  คะแนน 

๒          จบการศึกษาตามหลักสูตร ปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓          ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมาย เทากับ  ๓  คะแนน 

๔         ของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๑ 
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังหมด ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๓๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๔  :     จํานวนโครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือกับตางประเทศ 
หนวยวัด             :     โครงการ 
ชนิดของตัวชี้วัด :     กระบวนการ 
คําอธิบาย :    

- เปนการนับจํานวนโครงการผลิตบัณฑิตท่ีหนวยงานมีความรวมมือกับตางประเทศ ในปงบประมาณ 
๒๕๕๒ 

- โครงการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรวมมือกับตางประเทศ หมายถึง หลักสูตรหรือสาขาวิชา หรือโครงการท่ี
หนวยงานไดมีการทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/หนวยงานตางประเทศ ท่ีจะรวมกันผลิตบัณฑิต โดยมี
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกัน    การใหนักศึกษาตองไปเรียน/ฝกงาน  ในตางประเทศ การจัดการ
เรียนการสอนผานระบบการสอนทางไกล เปนตน  ซึ่งรวมถึงโครงการที่ไดมีการดําเนินงานในที่ผานมา
และตอเนื่องมาในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ดวย 

สูตรการคํานวณ :  - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน เทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด โดยนําคาเปาหมาย

วางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๒๗ ดังนี้ 
๑  เทากับ  ๑  คะแนน 

๒    จํานวนโครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือกับตางประเทศ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓    ในปงบประมาณ ๒๕๕๒     ตามเกณฑที่สวนงานกําหนด เทากับ  ๓  คะแนน 

๔     ผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕     ๒๕๕๒ เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนโครงการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรวมมือกับตางประเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
๒. เอกสารการทําความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ และเอกสารที่แสดงการมีกิจกรรม ในปงบประมาณ 

๒๕๕๒ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๕     :     รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด 
หนวยวัด                :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด     :      ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย :    

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่เปนชาวตางประเทศกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ท้ังเปนคนไทย 
และชาวตางประเทศ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ในรูปรอยละ 

- นักศึกษาตางประเทศ หมายถึง บุคคลที่ถือกําเนิดภายนอกประเทศไทย และไมมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตามที่กฎหมายกําหนด  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๕ 

สูตรการคํานวณ :  - 
 

     

จํานวนนักศึกษาที่เปนชาวตางประเทศ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
x ๑๐๐ 

 

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

หนา ๒๗ ดังนี้ 
 

๑   เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมาย เทากับ  ๓  คะแนน 
๔         ของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ท่ีเปนชาวตางประเทศ ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
๒. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ (ท้ังเปนคนไทย และชาวตางประเทศ) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๖    :      จํานวนการรวมมือกบัภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตร 
หนวยวัด              :      หลักสูตร 
ชนิดของตัวชี้วัด   :      กระบวนการ 
คําอธิบาย :    

- เปนการนับจํานวนหลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
- หลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม หมายถึง หลักสูตรท่ีหนวยงานไดมีการทําความรวมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ท่ีจะรวมกันผลิตบัณฑิต โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกัน การใหนักศึกษาได
ฝกงานในสถานประกอบการ และรวมถึงหลักสูตรสหกิจศึกษา โดยรวมหลักสูตรท่ีมีความรวมมือในปท่ี
ผานมาและยังคงตอเนื่องมาในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ดวย 

 
สูตรการคํานวณ :  - 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๓๖ 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน เทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด โดยนําคาเปาหมาย

วางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๒๗ ดังนี้ 
 

๑     จํานวนการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา เทากับ  ๑  คะแนน 

๒     หลักสูตร ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ตามเกณฑสวนงาน เทากับ  ๒  คะแนน 

๓     กําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน เทากับ  ๓  คะแนน 

๔     ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนหลักสูตรท่ีรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม  ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
๒. เอกสารความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม และเอกสารแสดงกิจกรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๗      :     รอยละของระดับคะแนนการประเมนิการเรียนการสอน 
หนวยวัด                 :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั     :      กระบวนการ 
คําอธิบาย :    

- เปนการวัดผลจากคะแนนเฉลี่ยของการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาที่มีตออาจารยประจําวิชา 
ท่ีสังกัดแตละสวนงานวิชาการ ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ในรูปแบบรอยละ และเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมินการเรียนการสอน โดยกําหนดใหคะแนนเฉลี่ยระดับ ๕ เทากับ ๑๐๐ ซึ่งนักศึกษาจะ
ประเมินการเรียนการสอน ใน ๑๓ หัวขอ ดังนี้ 
๑. มีการแจงใหนักศึกษาทราบกฎเกณฑและรายละเอียดของการเรยีนการสอน 
๒. ตรงตอเวลาในการสอน 
๓. เขาสอนครบตามที่กําหนด 
๔. ใชสื่อการสอนที่ชวยใหเขาใจดีข้ึน 
๕. มีความรูความสามารถในการสอนใหนักศึกษาเขาใจในเนื้อหาวิชา ไดดี 
๖. มอบหมายงานใหนักศึกษาทําในปริมาณที่เหมาะสม 
๗. การตรวจงานและชี้แจงขอบกพรองของนักศึกษาในงานที่ใหทํา 
๘. เปดโอกาสใหนักศึกษาคิดวิเคราะหแกไขปญหาและสรางสรรค 
๙. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามในเวลาเรียน 
๑๐. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามนอกเวลาเรียน 
๑๑. สอนเนื้อหาครบตามที่กําหนดไวในแผนการสอน 
๑๒. โดยภาพรวมนักศึกษาไดรับความรูเพิ่มข้ึนจากวิชาเรียนนี้ 
๑๓. มีการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดูแลระเบียบวินัยและทําตนใหเปนตัวอยางที่ดี 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๗ 

สูตรการคํานวณ : 

    

คะแนนเฉลี่ยที่สวนงานวิชาการไดจากการประเมินการเรียนการสอน ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 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 ๒๕๕๒ จําแนกตามสวนงานวิชาการ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๘     :     รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด 
หนวยวัด                :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั    :      ผลผลติ 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในปงบประมาณ 
๒๕๕๒ กับหลักสูตรท่ีเปดสอนทั้งหมด ในรูปรอยละ 

สูตรการคํานวณ : 

    

จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปดสอน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒  

 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
x ๑๐๐ 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด 

หนา ๒๗ ดังนี้ 
๑          รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          ปงบประมาณ ๒๕๕๒  ตามเกณฑที่สวนงานกําหนด เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          ผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔          ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
- จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ในปงบประมาณ  ๒๕๕๒ จําแนกตามระดับการศึกษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๓๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๙     :     รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีตอกิจกรรมนักศึกษา 
หนวยวัด                :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั    :      ผลผลติ 
คําอธิบาย :  

- เปนการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

- กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ไดแก โครงงานรับนองประชุมเชียร โครงงานกีฬาเฟรชชี่ 
โครงงานแคแสด โครงงานคายคุณธรรม-จริยธรรม โครงงานถวายสัตยปฏิญาณตน เปนตน 

 

สูตรการคํานวณ : 
คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  

    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 ๒๕๕๒ 
 
 
 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๒  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความเปนเลิศในระดบัชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑๐   :     รอยละโครงการวิจัยตออาจารยประจํา 
หนวยวัด                :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั    :     ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัยตออาจารยประจํา ในรูปรอยละ ท้ังนี้การเปนอาจารยประจํา และ
นักวิจัยประจําใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๙ 

- โครงการวิจัย หมายถึง โครงการที่จัดทําข้ึนเพื่อการศึกษา คนควา ตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชา และไดรับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากแหลงงบประมาณแผนดิน เงินรายได
สถาบันฯ และจากแหลงทุนภายนอก ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ พนักงานสถาบัน รวมท้ัง
อาจารยท่ีมีสัญญาจางกับสถาบัน ท้ังปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา ๙ เดือน และปฏิบัติงาน
จริงในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

- นักวิจัย หมายถึง ขาราชการที่เปนเจาหนาท่ีวิจัยและนักวิจัย หรือเปนพนักงานสถาบัน หรือบุคลากรที่มี
สัญญาจางกับสถาบันทั้งปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา ๙ เดือน โดยมีภาระหนาท่ีในการวิจัย 

 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน 

 ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
 
    

จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
(ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ) 

X ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
      ท่ีกําหนด หนา ๒๗  ดังนี้ 
 

๑            รอยละโครงการวิจัยตออาจารยประจํา เทากับ  ๑  คะแนน 

๒            ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓            ตามเปาหมายของแตละสวนงาน เทากับ  ๓  คะแนน 

๔            ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนรายชื่อโครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุน จากทุกแหลงเงิน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ตามคําอธิบาย ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑๑   :     จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ 
                                    หรือนานาชาติ 
หนวยวัด               :     เร่ืองหรือชิ้นงาน 
ชนิดของตัวชี้วดั   :     ผลผลิต 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

- งานวิจัย หรือนวัตกรรม หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษา คนควาตามกระบวนการระเบียบวิธี
วิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา  

- งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา หรือแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี อันเปนท่ียอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดง
ความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความ
เปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้ง
สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 

 
สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
      ท่ีกําหนด หนา ๒๗  ดังนี้ 

 

๑       จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ     เทากับ  ๑  คะแนน 

๒       รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑสวนงาน  เทากับ  ๒  คะแนน 

๓       กําหนดผลสําเร็จ ตามเปาหมายของแตละสวนงาน เทากับ  ๓  คะแนน 

๔       ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕   เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- จํานวนรายชื่องานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่ง
ประกอบดวย ช่ือผลงาน เจาของผลงาน รางวัลและป พ.ศ. ท่ีไดรับ 

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๔๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑๒  :    จํานวนโครงการวิจัยใหม 
หนวยวัด                :   โครงการ 
ชนิดของตัวชี้วดั    :    ผลผลิต 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนโครงการวิจัยใหม ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
- โครงการวิจัยใหม หมายถึง โครงการวิจยัท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ เปนครั้งแรก ในปงบประมาณ 

๒๕๕๒ จากทุกแหลงเงิน ซึ่งรวมโครงการวิจัยตอเนื่องที่ไดรับงบประมาณปแรก ในปงบประมาณ 
๒๕๕๒ ดวย 

สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

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

ท่ีกําหนด หนา ๒๗  ดังนี้ 
 

๑  เทากับ  ๑  คะแนน 

๒         จํานวนโครงการวิจัยใหม ในปงบประมาณ ๒๕๕๒     เทากับ  ๒  คะแนน 

๓         ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จ ตามเปาหมาย เทากับ  ๓  คะแนน 

๔        ของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕  เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
- จํานวนโครงการวิจัยใหม ในปงบประมาณ ๒๕๕๒  จากทุกแหลงเงิน 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑๓  :   จํานวนโครงการวิจัยทีอ่ยูระหวางดําเนินงาน 
หนวยวัด               :   โครงการ 
 
ชนิดของตัวชี้วดั   :    ผลผลิต 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนโครงการวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
- โครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินงาน  หมายถึง โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณ จากทุกแหลงเงิน  ให

ดําเนินการวิจัยปแรก หรือปท่ี ๒ ข้ึนอยูกับจํานวนปท่ีกําหนดไวในโครงการ ในปงบประมาณที่ผาน ๆ มา 
และยังคงไดรับงบประมาณสนับสนุน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ในลักษณะที่เปนโครงการตอเนื่อง เชน 
โครงการ A เปนโครงการที่กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย ๓ ป โดยปท่ี ๑ ไดรับงบประมาณป 
๒๕๔๘ ปท่ี ๒ ไดรับงบประมาณป ๒๕๔๙ และปท่ี ๓ ไดรับงบประมาณป ๒๕๕๐ เปนตน 

สูตรการคํานวณ :    - 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔๒ 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวที่เกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ  

ที่กําหนด หนา ๒๗   ดังนี้ 
๑  เทากับ  ๑  คะแนน 
๒            จํานวนโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินงาน   เทากับ  ๒  คะแนน 
๓            ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จ ตามเปาหมาย เทากับ  ๓  คะแนน 
๔           ของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
- จํานวนโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑๔   :   รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หนวยวัด                :   รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั    :    ผลผลิต 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด กับจํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด ที่
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

- โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง โครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุนงบประมาณแผนดิน
ประจําป ๒๕๕๒  และสามารถดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในโครงการ 

สูตรการคํานวณ :     
จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณแผนดิน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 ที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
    

จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณแผนดินทั้งหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

X ๑๐๐ 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน  โดยนําคาเปาหมายวางไวที่เกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 

ที่กําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ 

        รอยละของโครงการที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา 
        ที่กําหนด ตามเกณฑที่แตละสวนงานกําหนด  
        ผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน    
       ในปงบประมาณ ๒๕๕๒  
        เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลท่ีตองรายงาน  :    
๑. จํานวนรายชื่อโครงการวิจัยที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
๒. จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณแผนดินทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๔๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑๕    :     จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย 
หนวยวัด                 :      เร่ืองหรือชิ้นงาน 
ชนิดของตัวชี้วดั     :      ผลผลติ 
คําอธิบาย :  

- เปนการพิจารณาจํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่เนนการนําผลท่ีไดรับไปใชประโยชนในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมและอื่น ๆ ท่ีเปนการคาในเชิงพาณิชย กอใหเกิดรายไดแกหนวยงาน หรือเปนการรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรมในการทําผลงานวิจัยและพัฒนา โดยรวมผลงานวิจัยท่ีมีการดําเนินงานดังกลาว ในปท่ี
ผานมาและตอเนื่องมาในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ดวย 

- ผลงานวิจัยและพัฒนา หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควา ตามกระบวนการระเบียบวิธี
วิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา และรวมถึงงานสรางสรรค (ผลงานทางวิชาการที่ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) 
ท่ีมีการศึกษา  คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดง
ความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรู หรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความ
เปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น หรือ
สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม  

- การนําไปใชประโยชน หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวา ไดมีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชในภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ในลักษณะงานการคา หรือการรวมกับภาคอุตสาหกรรมในการทํา 
ผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อจะนําผลไปใชประโยชน 

 

สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  :    

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

ท่ีกําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 
 

๑               จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย  เทากับ  ๑  คะแนน 

๒               ตามเกณฑแตละสวนงานกําหนดผลสําเร็จ  เทากับ  ๒  คะแนน 

๓               ตามเปาหมายของแตละสวนงาน  เทากับ  ๓  คะแนน 

๔              ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕  เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
- จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย ปงบประมาณ ๒๕๕๒  ซึ่งประกอบดวย ช่ือผลงาน เจาของ

ผลงาน หนวยงานที่นําผลงานไปใชหรือรวมทําวิจัย 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑๖  :     จํานวนสิทธิบัตรที่ถูกนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย 
หนวยวัด               :     เร่ืองหรือชิ้นงาน 
ชนิดของตัวชี้วดั   :      ผลผลติ 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนสิทธิบัตรท่ีมีการนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
- สิทธิบัตร  ตามความหมายในพจนานุกรมฯ หมายถึง  หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ

หรือการออกแบบผลิตภัณฑตามที่กําหนดโดยกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร (patent) 
- การไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวา ไดมีการนําสิทธิบัตรไปใชหรืออางอิงใน

เชิงพาณิชย 
สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

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

ท่ีกําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 
๑        จํานวนสิทธิบัตรที่ถูกนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย เทากับ  ๑  คะแนน 
๒        ตามเกณฑที่แตละสวนงานกําหนดผลสําเร็จ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓        ตามเปาหมายของแตละสวนงาน  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔        ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
- จํานวนสิทธิบัตรที่ถูกนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย ปงบประมาณ ๒๕๕๒  ซึ่งประกอบดวย ช่ือผลงาน 

เจาของ   หนวยงาน หรือผูนําไปใชอางอิง  

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑๗    :    จํานวนลิขสิทธิที่ถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย 
หนวยวัด                 :     เร่ือง 
ชนิดของตัวชี้วดั     :     ผลผลติ 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนลิขสิทธิท่ีถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
- ลิขสิทธิ  ตามความหมายในพจนานุกรมฯ หมายถึง สิทธิทางวรรณกรรม ศิลปกรรม และประดิษฐกรรม 

ซึ่งผูเปนตนคิดไดรับการคุมครองตามกฎหมาย ; (กฎ) สิทธิแตผูเดียวท่ีกฎหมายรับรองใหผูสรางสรรค
กระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนไดทําข้ึน อันไดแก สิทธิท่ีจะทําซ้ํา ดัดแปลง หรือนําออกโฆษณาไมวา
ในรูปลักษณะอยางใดหรือวิธีใด รวมท้ังอนุญาตใหผูอื่นนํางานนั้นไปทําเชนวานั้นดวย. (Copyright) 

- การไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวา ไดมีการนําลิขสิทธิไปใชหรืออางอิงใน
เชิงพาณิชย 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๔๕ 

สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

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

ท่ีกําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 
๑           จํานวนลิขสิทธิที่ถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย เทากับ  ๑  คะแนน 
๒           ตามเกณฑที่แตละสวนงานกําหนดผลสําเร็จ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓           ตามเปาหมายของแตละสวนงาน  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔           ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
- จํานวนลิขสิทธิที่ถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย ปงบประมาณ ๒๕๕๒  ซึ่งประกอบดวย ช่ือผลงาน เจาของ   

หนวยงาน หรือผูนําไปใช  

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑๘     :     จํานวนงานวิจัยที่นาํไปแกไขปญหาสังคม 
หนวยวัด                  :     เร่ือง/ชิ้นงาน 
ชนิดของตัวชี้วดั      :      ผลผลิต 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนงานวิจัยท่ีนําไปแกไขปญหาสังคม ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
- งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควา ตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสม

กับสาขาวิชา และรวมถึงงานสรางสรรค (ผลงานทางวิชาการที่ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา 
คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทาง
วิชาการเสริมสรางองคความรู หรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตน
ความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น หรือสิ่งประดิษฐ หรืองาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 

- การนําไปแกไขปญหาสังคมและไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนํา
ผลงานวิจัยท่ีไดรับไปชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพัฒนา
ผลผลิตทางดานอุตสาหกรรมและไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย 

 
สูตรการคํานวณ :    - 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔๖ 

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

    ท่ีกําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 
 

๑  เทากับ  ๑  คะแนน 

๒ จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชแกไขปญหาสังคม และไปใช/อางอิงเชิงพาณิชย เทากับ  ๒  คะแนน 

๓          ตามเกณฑท่ีแตละสวนงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมาย เทากับ  ๓ คะแนน 

๔          ของแตละสวนงาน  ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔ คะแนน 

๕  เทากับ  ๕ คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
- จํานวนงานวิจัยที่นําไปแกไขปญหาสังคม ในปงบประมาณ ๒๕๕๒  ซึ่งประกอบดวย ช่ืองานวิจัย  เจาของ

ผลงาน หนวยงาน หรือสถานที่ หรือชุมชน และอื่น ๆ ท่ีไดรับการชวยเหลือแกไขปญหา 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑๙   :     รอยละของจํานวนแหลงเงินทุนสนบัสนุนงานวิจัยจากภายนอกตอแหลงเงินทุนสนับสนุน 
                                    งานวิจัยทั้งหมด 
หนวยวัด               :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั   :     ปจจัยนาํเขา 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงเงินทุนภายนอกตอจํานวนแหลง
เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๒  ในรูปรอยละ 

- แหลงเงินทุนภายใน ไดแก แหลงทุนจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดสถาบันฯ 
- 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  
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 ๔๗ 

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

                      ท่ีกําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 
 

๑ เทากับ  ๑  คะแนน 

๒ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ 

       รอยละของจํานวนแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย 
       จากภายนอกตอแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย 
       ทั้งหมด ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จ   
        ตามเปาหมายของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ 
        ๒๕๕๒ 
        

เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
-  จํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย จากแหลงทุนภายใน และภายนอกของสวนงาน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๓  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒๐    :    ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
หนวยวัด                  :    ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั      :     กระบวนการ 
คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ     หมายถึง    ความสําเร็จที่หนวยงาน
นําเกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบแนวทางใน
การประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของหนวยงาน เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบันฯ สูระดับมาตรฐานสากล 

• 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 
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 ๔๘ 

เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

    
ข้ันตอนที ่

๕ 
 ดําเนินการไดแลวเสร็จครบถวนตามแผนปรับปรุงองคกร  
ในขั้นตอนที่ ๔ และมีรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 

ระดับ ๕ 
(ข้ันตอนที่ ๑+๒+

๓+๔+๕) 

   
ข้ันตอนที ่

๔ 

 จัดทํารายงานผลการจัดทําแผนปรับปรุงองคกรที่สอดคลองกับการ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ ๓  
อยางนอย ๒ แผน ไดแลวเสร็จ โดยจัดสงไปยังสวนประกันฯ  ภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ระดับ ๔ 
(ข้ันตอนที่ ๑+๒+

๓+๔) 

  
ข้ันตอนที ่

๓ 
 จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และจัดลําดบั
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ ๓ 
(ข้ันตอนที่ ๑+๒+

๓) 

 
ข้ันตอนที ่

๒ 
 จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐตาม
แนวทางและแบบฟอรมที่สวนประกันฯ กาํหนด ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ ๒ 
(ข้ันตอนที่ ๑+๒) 

ข้ันตอนที ่
๑ 

 จัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสาํคัญขององคกรตามแนวทางและแบบฟอรมที่สวนประกันฯกาํหนดได
แลวเสร็จครบถวน 

ระดับ ๑ 
(ข้ันตอนที่ ๑) 

 
เงื่อนไข :  

๑) ความครบถวนของรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ในขั้นตอนที่ ๑ หมายถึง ความครบถวน
ของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรมท่ีสวนประกันฯ กําหนดโดยพิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอท่ี
หนวยงาน สามารถตอบคําถามไดอยางครบถวนสมบูรณ ดังนี้ 
 

คะแนนที่ไดรับ ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 
จํานวนขอ 

ท่ีตอบคําถาม 
๓ ๖ ๙  ๑๒ ๑๕ 

 

๒) ความครบถวนของรายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ในขั้นตอนที่ ๒ หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรม ท่ีสวนประกันฯ กําหนด โดย
พิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอท่ีหนวยงาน สามารถตอบคําถามไดอยางครบถวนสมบูรณ ดังนี้ 
 

คะแนนที่ไดรับ ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 
จํานวนขอ 

ท่ีตอบคําถาม 
๓๐ ๔๕ ๖๐ ๗๕  ๙๐ 
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 ๔๙ 

         ๓)  การจัดทําแผนปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ ๔ จะคิดคะแนนจากจํานวนแผนที่จัดทําแลวเสร็จและ
จัดสงไปยังสวนประกันฯ  ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังนี้ 
 

คะแนนที่ไดรับ ๐.๕ ๑.๐ 
จํานวนแผนปรบัปรุงท่ีจัดทําแลวเสรจ็    ๑  ๒ 

 

                        ๔)  แผนปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ ๔ หากเปนแผนระยะยาว ผลการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒  ตองเปนกิจกรรมที่มีผลผลิต/ผลลัพธท่ีบงช้ีถึงความกาวหนาท่ีสําคัญของแผน หากแผนปรับปรุงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดเฉพาะกิจกรรมที่มิใชสาระสําคัญของความกาวหนาของแผน หรือกําหนดกิจกรรม
ท่ีไมมีความชัดเจนหรือไมสอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงขององคกรตามที่จัดทําไว
ในขั้นตอนที่ ๓ จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดลง ๐.๒๕ คะแนน 

๕)   การวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร พิจารณาจากรอยละความสําเร็จของ
ความคืบหนาของกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไดเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติท้ังหมดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีไดกําหนดไวในรายละเอียดของแผนปรับปรุง โดยพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของ
ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปรับปรุงท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามตารางและสูตรการคํานวณ
ดังตอไปนี้  

 

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. ๒๕๕๒ 

 

เกณฑการใหคะแนนในขั้นตอนที่ ๕  
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

๐.๒ คะแนน ๐.๔ คะแนน ๐.๖ คะแนน ๐.๘ คะแนน ๑.๐ คะแนน 
๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
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 ๕๐ 

เหตุผล :  

• เพื่อใหสวนงาน/สวน มีกรอบแนวทางในการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของสวน
งาน/สวน ท่ีไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของหนวยงานภาครัฐใหอยูใน
ระดับและเกณฑท่ีสามารถยอมรับได  ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐) 
 

แนวทางการประเมินผล 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๑ ขั้นตอนที่ ๑ :  
จัดทํารายงานผลการจัดทํา
ลักษณะสําคัญขององคกร 
ตามแนวทางและแบบฟอรมที่
สวนประกันฯ กําหนดไดแลว
เสร็จครบถวน  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 
๑ ดังนี้ 
 เอกสารสรุปลักษณะสําคัญขององคกร ตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีขอมูลครบถวน
ตามแนวทางและแบบฟอรมที่สวนประกันฯ กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๒ ขั้นตอนที่ ๒ :  
จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการขององคกร ตาม
เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ พรอมทั้งมีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการ
ดําเนินงานในขั้นตอนที่ ๒ ดังนี้ 
 รายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ที่มีขอมูลครบถวนตามแนวทางและ
แบบฟอรมที่สวนประกันฯ 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. ๒๕๕๒     ที่
ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร โดยแผนฯ ที่เสนอตองมี
ความสอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสใน
การปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ ๓  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕๑ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
 แผนปรับปรุงองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่
เสนอเพื่อประเมินผล ซึ่งควรระบุรายละเอียด เชน  
- รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ผลผลิต/ผลลัพธ และเปาหมาย           ในการดําเนินการ
ของแตละแผน  

- ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง
ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดไว 
ตามแผนดําเนินการ ของทุกแผนปรับปรุงที่เสนอเพื่อ
ประเมินผล 

 สําเนาหนังสือนําสงแผนปรับปรุงองคกรที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ/หรือ สําเนาหนังสือตอบรับ
ที่ระบุวันที่ลงรับของสวนประกันฯ 

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. 
๒๕๕๒ ที่ระบุ 
- จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ สถานที่จัดกิจกรรมวันที่

แลวเสร็จ  
- จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จหรือผลความ

คืบหนาของการดําเนินการตามแผนปรับปรุง
เปรียบเทียบกับกิจกรรมทั้งหมดที่กําหนดไวตามแผน
ปรับปรุง  

- รายงานสรุปประเมินผล ผลผลิต/ผลลัพธที่ได 
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวตามแผนปรับปรุงฯ 

- ภาพถาย เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม หรือหลักฐาน
อื่น ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการจัดกิจกรรมไดครบถวนตาม
แผนปรับปรุงที่กําหนดไวจริง 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๒ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

หมายเหตุ : 
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหหนวยงาน
สรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวช้ีวัดมาดวย 
สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสวนประกันฯ ขอใหจัดเตรียมไว ณ หนวยงาน เพื่อพรอมให
ผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
 สวนประกันฯ   สํานักงานอธิการบดี   โทร. 3296 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒๑    :     รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบฐานขอมูลองคความรู 
หนวยวัด                  ;    รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั      :     ผลผลติ 
คําอธิบาย :  

- เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการระบบฐานขอมูลองคความรู ในปงบประมาณ ๒๕๕๒โดยมี
การสํารวจและเก็บขอมูลจัดทําผลการสํารวจความพึงพอใจใหชัดเจน และแยกระดับความพึงพอใจเปน ๕ 
ระดับ คือ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง ดี ดีมาก ซึ่งเทียบคะแนนเฉลี่ยท่ีไดรับเปนรอยละ ดังนี้ 

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

 -     ระบบฐานขอมูลองคความรู หมายถึง ขอมูลท่ีสวนงาน/สวนไดเผยแพรผาน Website ของสวนงาน/สวน 
สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน/สวน 
๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 

                      ท่ีกําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 

๒ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ 

          รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
          ตอระบบฐานขอมูลองคความรู ตามเกณฑ 
          ที่สวนงาน/สวนกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของ 
          แตละสวนงาน/สวน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
 -    ขอมูลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการระบบฐานขอมูลองคความรู ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒๒   :    รอยละความสําเร็จในการเขาถึงขอมูล 
หนวยวัด                  :    รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั      :     ผลผลติ 
คําอธิบาย : 

- เปนการพิจารณาความสําเร็จในการขยาย/ติดตั้ง เครือขายไรสายใหครอบคลุมพื้นที่ภายในสถาบันฯ ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและทุกสถานที่
ภายในสถาบันฯ ในรูปรอยละ  

สูตรการคํานวณ : 
ผลสําเร็จในการติดตั้งเครือขายไรสายที่ดําเนินการจริง 

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
 
    

ผลสําเร็จในการติดตั้งเครือขายไรสายที่กําหนดไวในแผนฯ  
ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

X  ๑๐๐  

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 

๑ เทากับ  ๑  คะแนน 

๒ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ 

        
     รอยละความสําเร็จในการ เขาถึงขอมูลตามเกณฑ 
     ที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของ 
     แตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
         เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- ผลสําเร็จในการติดตั้งเครือขายไรสายที่ดําเนินการจริง ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
- ผลสําเร็จในการติดตั้งเครือขายไรสายที่กําหนดไวในแผนฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒๓    :   รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน 
หนวยวัด                  :    รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั       :    กระบวนการ 
คําอธิบาย : 

- เปนการพิจารณาความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสินของสถาบันฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๒
ไดแก หลักเกณฑในการหารายไดเพิ่มจากทรัพยสินและการทําธุรกรรม หลักเกณฑในการจัดสรรเงิน
งบประมาณแผนดิน การพัฒนาประสิทธิภาพดานรายจาย การวิเคราะหจุดคุมทุน เปนตน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๔ 

สูตรการคํานวณ : 
ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน ที่ดําเนินการไดจริง 

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
 
    

ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน ที่กําหนดไวในแผนฯ  
ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

X  ๑๐๐  

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 

 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 

๒ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ 

     รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหาร 
     ทรัพยสิน ตามเกณฑที่สวนงานกําหนด ผลสําเร็จ 
     ตามเปาหมายของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ 
     ๒๕๕๒ 
         เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน ท่ีดําเนินการไดจริง ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
- ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน ท่ีกําหนดไวในแผนฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒๔    :    รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบสวัสดิการ 
หนวยวัด                  :    รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั      :     ผลผลติ 
คําอธิบาย : 

- พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสถาบันฯ ท่ีมีตอระบบสวัสดิการของบุคลากรที่สถาบันฯ จัด
ใหบริการ ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

- บุคลากรสถาบันฯ หมายถึง บุคลากรทุกประเภททั้งท่ีเปนขาราชการ พนักงานสถาบันฯ ลูกจางประจํา ลูกจาง
ช่ัวคราว ท่ีสังกัดสถาบันฯ 

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

 

สูตรการคํานวณ : - 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕๕ 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 

                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 

๑  เทากับ  ๑  คะแนน 

๒        รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓        สวัสดิการ ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จตาม เทากับ  ๓  คะแนน 

๔        เปาหมายของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบสวัสดิการ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 
 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๔ พัฒนาการใหบริการวิชาการหลายรูปแบบสูสังคม 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒๕      :      จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา 
หนวยวัด                    :      คร้ัง 
ชนิดของตัวชี้วดั        :      ผลผลิต 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ท่ีจัดในรูปของการฝกอบรมและ
สัมมนา ท่ีตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่หนวยงาน ไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ 
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 : - 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๖ 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน/สวน 

                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 

๑ เทากับ  ๑  คะแนน 

๒ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ 

          
        จํานวนการจัดอบรม และสัมมนาตามเกณฑ 
        ที่สวนงาน/สวนกําหนด ตามผลสําเร็จตามเปาหมาย 
       ของแตละสวนงาน/สวน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
  เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานขอมูลการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุม ในแผนงานบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ ๒๕๕๒  

ตามแบบฟอรมท่ีสวนแผนงาน กําหนด 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒๖   :     จํานวนผูรับบริการ 
หนวยวัด                :      คน 
ชนิดของตัวชี้วดั    :      ผลผลติ 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนผูเขารับบริการวิชาการ ในกิจกรรม/โครงการ ท่ีสวนงาน/สวนดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี
๑.๒.๒๕ ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

- ผูเขารับบริการวิชาการ หมายถึง จํานวนบุคคล ประชาชน เกษตรกร ฯลฯ ท่ีไดสมัครขอเขารับบริการวิชาการ
ในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่สวนงาน/สวนภายในสถาบันฯ จัดข้ึน 

- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สวนงาน/สวน 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 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕๗ 

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน/สวน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 

๑ เทากับ  ๑  คะแนน 

๒ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ 

         
     จํานวนผูรับบริการ ตามเกณฑที่สวนงาน/สวนกําหนด 
     ผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน/สวน 
     ในปงบประมาณ ๒๕๕๒   

เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานขอมูลการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุม ในแผนงานบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ ๒๕๕๒  

ตามแบบฟอรมท่ีสวนแผนงาน กําหนด 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒๗   :    จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร 
หนวยวัด                 :    คร้ัง 
ชนิดของตัวชี้วดั     :    ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนครั้งท่ีบุคลากรของสวนงาน ไดรับเชิญเปนวิทยากรภายนอกสถาบันฯ  ในปงบประมาณ 
๒๕๕๒  โดยมีหนังสือเชิญจากหนวยงานภายนอก  (ซึ่งสามารถนับซ้ําได) 

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๒๗  ดังนี้ 

๑ เทากับ  ๑  คะแนน 

๒ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ 

         
      จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร   ตามเกณฑ 
      ที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของ 
      แตละสวนงาน  ในปงบประมาณ ๒๕๕๒      

เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
       - รายช่ือบุคลากรที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร  เรื่องท่ีบรรยาย หนวยงานที่เชิญ ระยะเวลา ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
       -  หนังสือ/เอกสารที่หนวยงานภายนอก เชิญบุคลากรเปนวิทยากร (ใหเตรียมเอกสาร) ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒๘   :      ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ….. 
หนวยวัด                 :      รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั     :      ผลผลติ 
คําอธิบาย   : 

- เปนการประเมินวาผูรับบริการท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการ ท่ีสวนงาน/สวนดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๒๕ 
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนไดมาก-นอย แคไหน       โดยกําหนดใหวัดเปน ๕ ระดับ  คือ มาก
ท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด  และเทียบระดับ ๕ เทากับ รอยละ ๑๐๐ 

- ผูเขารับบริการวิชาการ หมายถึง จํานวนบุคคล ประชาชน เกษตรกร ฯลฯ ท่ีไดสมัครขอเขารับบริการวิชาการ
ในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่สวนงาน/สวนภายในสถาบันฯ จัดข้ึน 

- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สวนงาน/สวน 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 : - 
 
 

 

คะแนนเฉลี่ยที่ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชนของทุกกิจกรรม/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 ๒๕๕๒ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕๙ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒๙   :      รอยละของงานบรกิารวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่ําหนด 
หนวยวัด                 :      รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั     :      ผลผลติ 
คําอธิบาย   : 

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนงานบริการวิชาการ (ตามตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๒๕) ท่ีดําเนินการแลวเสร็จไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ในรปูรอยละ  

- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สวนงาน/สวน 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 ๒๕๕๒ 

 จํานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
 

 

 
X ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน  :     ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-   รอยละ ๗ ตอ ๑ คะแนน 
๑  งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไมนอยกวา รอยละ ๔๒ เทากับ  ๑  คะแนน 

๒ งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ไมนอยกวา รอยละ ๔๙ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓ งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ไมนอยกวา รอยละ ๕๖ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไมนอยกวา รอยละ ๖๓ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไมนอยกวา รอยละ ๗๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- เอกสารแผนการจัดงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒                                  ตามแบบฟอรม 
- เอกสารการรายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒         ท่ีกําหนด 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓๐   :      จํานวนงานเผยแพรความรูบริการวิชาการ 
หนวยวัด                :      คร้ัง 
ชนิดของตัวชี้วดั    :      ผลผลติ 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนครั้งในการเผยแพรความรูบริการวิชาการ ของสวนงาน/สวน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
- งานเผยแพรความรูบริการวิชาการ หมายถึง การเผยแพรความรูบริการวิชาการในรูปแบบของเอกสาร และหรือ

วารสารทางวิชาการ ท่ีสวนงาน/สวนภายในสถาบันไดจัดใหมี เพื่อนําความรูจากผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตีพิมพในรูปแบบของบทความ สําหรับเผยแพรความรูใหกับบุคคลทั่วไป และหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวของ 

 

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน/สวน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 
 

๑ เทากับ  ๑  คะแนน 

๒ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ 

        จํานวนงานเผยแพรความรูบริการวิชาการ   
        ตามเกณฑที่สวนงาน/สวนกําหนดผลสําเร็จตาม 
        เปาหมายของแตละสวนงาน/สวน  ในปงบประมาณ 
        ๒๕๕๒ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- สรุปรายชื่อเอกสาร และหรือวารสาร วันเดือนป ท่ีพิมพสําหรับเผยแพร  ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓๑   :       จํานวนครั้งที่จัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางวิชาการ 
หนวยวัด                :       คร้ัง 
ชนิดของตัวชี้วดั    :        ผลผลิต 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนครั้งท่ีสวนงาน/สวนจัดนิทรรศการ สําหรับเผยแพรความรูทางวิชาการ ซึ่งรวมทั้งท่ีจัด
ภายในสถาบันฯ และเขารวมกับหนวยงานภายนอกดวย ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 

สูตรการคํานวณ : - 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๑ 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน/สวน 

               ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 
 

๑ เทากับ  ๑  คะแนน 

๒ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ 

        
     จํานวนครั้งที่จัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางวิชาการ  
     ตามเกณฑที่สวนงาน/สวนกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมาย 
     ของแตละสวนงาน/สวน  ในปงบประมาณ ๒๕๕๒  

เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- สรุปชื่องานนิทรรศการ สถานที่จัด วันเดือนปท่ีจัด ในปงบประมาณ ๒๕๕๒  

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓๒   :     ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 
หนวยวัด                 :     ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั     :     กระบวนการ 
คําอธิบาย   : 

- เปนการพิจารณาความสําเร็จในการดําเนินการปรับปรุงระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมท่ี
เปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการใหชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานใน
การใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะวิชา หนวยงาน มีการติดตาม กํากับ สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายของสถาบัน 

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑการใหคะแนน  :    
 กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงาน ๗ ขอ ดังนี้ 
 ๑. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม 
 ๒. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
 ๓. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
 ๔. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
  ๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
  ๖. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือ 

     การวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๗. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวาง 
       การบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๒ 

 

 
๑ ความสําเร็จในการดําเนินงาน  ครบ ๒  ข้ันตอนแรก เทากับ  ๑  คะแนน 

๒ ความสําเร็จในการดําเนินงาน  ครบ ๓   ข้ันตอนแรก เทากับ  ๒  คะแนน 

๓ ความสําเร็จในการดําเนินงาน  ครบ  ๔   ข้ันตอนแรก      เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ ความสําเร็จในการดําเนินงาน  ครบ ๕-๖  ข้ันตอนแรก เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ ความสําเร็จในการดําเนินงาน  ครบ ๗  ข้ันตอน เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน :  (หนวยงานจัดเตรียมไวท่ีสวนงาน) 
 ๑. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม และหลักฐานการดําเนินงาน 
                     ตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
 ๒. โครงการการบริหารงานบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ 
                      แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
 ๓. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบริการทางวิชาการแกสังคม เชน คําสั่งแตงตั้งหรือ 
                      มอบหมายผูรับผิดชอบ หลักฐานดําเนินการกําหนดสัดสวนมาตรฐานภาระงานดานการบริการทาง 
                     วิชาการแกคณาจารยและบุคลากร 
 ๔. ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการทางวิชาการ 
 ๕. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการทางวิชาการแกสังคม 
 ๖. แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และการทาํนุบํารุง 
                   ศิลปวัฒนธรรม 
 ๗. จํานวนโครงการหรอืกิจกรรม ท่ีมีการนําความรูประสบการณจากการบริการทางวิชาการแกสังคมมาใช 
                   ในการเรียนการสอน การวิจยั และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๘. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเชื่อมโยงการบรกิารทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
                    การวิจยั และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก :    สํานักสงเสริมและบริหารวิชาการฯ 
              
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5      ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓๓   :     จํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 
หนวยวัด                 :     โครงการ/กิจกรรม 
ชนิดของตัวชี้วดั      :     ผลผลติ 
คําอธิบาย    : 

- เปนการนับจํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสรางจิตสํานึกทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหแกนักศึกษาและ
บุคลากร ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ของสวนงาน/สวน ท่ีไดจัดข้ึน 

- ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย กิจกรรม
ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหารพื้นบาน ยารักษา
โรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือ
การตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ี
หนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ
กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบานในงาน
สัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปน
เสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ข้ึนในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท้ังของ
ทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาล
ตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธา ความเชื่อ และ
คานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอย
กระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 
๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง กิจกรรมไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนการ
สรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมใน
ยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมี
การทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย 
หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนักในเรื่องระบบ



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๔ 

คุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คาย
พัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของไทย
และพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนท่ีจัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือ
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนังตะลุง และ
การเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือบุคลากร ไป
รวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น 
เปนตน 
๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตางๆ 
ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและ
การเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจ
ท่ีชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการ
แสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึน
โดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรี
สากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการ
แสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 
สูตรการคํานวณ  :  - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน/สวน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 

๑      จํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม เทากับ  ๑  คะแนน 
๒      ตามเกณฑที่สวนงาน/สวน กําหนดผลสําเร็จ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓      ตามเปาหมายของแตละสวนงาน/สวน   เทากับ  ๓  คะแนน 
๔      ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานขอมูลโครงการสรางจิตสํานึกทางดานศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  ซึ่ง

ประกอบดวย ช่ือโครงการ วัตถุประสงค จํานวนผูเขารวม (ตามแผนและที่เกิดข้ึนจริง) วันเดือนปท่ีจัดสถานที่ 
ผูรับผิดชอบ ตามแบบฟอรมท่ีสวนแผนงานกําหนด 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓๔    :     จํานวนผูเขารวมโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 
หนวยวัด                  :      คน 
ชนิดของตัวชี้วดั      :      ผลผลิต 
คําอธิบาย  :       

- เปนการนับจํานวนผูเขารวมโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ของสวนงาน
และสวนจัดข้ึน 

- ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย กิจกรรม
ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหารพื้นบาน ยารักษา
โรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือ
การตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ี
หนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ
กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบานในงาน
สัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปน
เสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ข้ึนในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท้ังของ
ทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาล
ตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธา ความเชื่อ และ
คานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอย
กระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 
๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง กิจกรรมไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนการ
สรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมใน
ยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมี
การทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย 
หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนักในเรื่องระบบ
คุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คาย
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 ๖๖ 

พัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของไทย
และพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนท่ีจัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือ
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนังตะลุง และ
การเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือบุคลากร ไป
รวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น 
เปนตน 
๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตาง ๆ 
ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและ
การเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจ
ท่ีชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการ
แสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึน
โดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรี
สากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการ
แสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 
 

สูตรการคํานวณ  :  - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน/สวน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
                      ท่ีกําหนดหนา ๒๗   ดังนี้ 

๑      จํานวนผูเขารวมโครงการทางดานศิลปะ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒      และวัฒนธรรม ตามเกณฑที่สวนงาน/สวนกําหนด เทากับ  ๒  คะแนน 
๓      ผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน/สวน  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔      ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานขอมูลโครงการสรางจิตสํานึกทางดานศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  ซึ่ง

ประกอบดวย ช่ือโครงการ วัตถุประสงค จํานวนผูเขารวม (ตามแผนและที่เกิดข้ึนจริง) วันเดือนปท่ีจัดสถานที่ 
ผูรับผิดชอบ ตามแบบฟอรมท่ีสวนแผนงานกําหนด 
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 ๖๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓๕    :     รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
หนวยวัด                  :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั      :      ผลผลิต 
คําอธิบาย  :       

- เปนการประเมินวาผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม ท่ีสวนงาน/สวนจัดข้ึนตามตัวช้ีวัด
ท่ี ๑.๒.๓๓ โดยประเมินผลกอน-หลัง เขารวมกิจกรรม ซึ่งวัดเปน ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
และนอยท่ีสุด และเทียบระดับ ๕ เทากับ ๑๐๐ ในรูปรอยละ 

- มีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมที่ผูเขารวมโครงการ
ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมในโครงการที่หนวยงานจัดข้ึน โดยการใหผูเขารวมโครงการไดกรอกขอมูลใน
แบบประเมินผล 

- ลักษณะโครงการ 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย กิจกรรม
ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหารพื้นบาน ยารักษา
โรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือ
การตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ี
หนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ
กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบานในงาน
สัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปน
เสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ข้ึนในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท้ังของ
ทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาล
ตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธา ความเชื่อ และ
คานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอย
กระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 
๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง กิจกรรมไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนการ
สรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
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 ๖๘ 

๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมใน
ยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมี
การทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย 
หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนักในเรื่องระบบ
คุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คาย
พัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของไทย
และพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนที่จัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือ
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนังตะลุง และ
การเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือบุคลากร ไป
รวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น 
เปนตน 
๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตางๆ 
ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและ
การเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจ
ท่ีชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการ
แสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึน
โดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรี
สากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการ
แสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 
 
สูตรการคํานวณ  :  - 

 จํานวนผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวนผูเขารวมโครงการทางดานศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด  
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
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 ๖๙ 

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 ๒๕๕๒ 
- จํานวนผูเขารวมโครงการทางดานศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓๖    :      รอยละของโครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
หนวยวัด                 :      รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั     :       ผลผลิต 
คําอธิบาย  :       

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีดําเนินการเสร็จไดตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ในรูปรอยละ 

- ลักษณะโครงการ 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย กิจกรรม
ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหารพื้นบาน ยารักษา
โรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือ
การตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ี
หนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ
กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบานในงาน
สัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปน
เสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ข้ึนในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท้ังของ
ทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาล
ตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธา ความเชื่อ และ
คานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอย
กระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 
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 ๗๐ 

๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง กิจกรรมไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนการ
สรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมใน
ยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมี
การทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย 
หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนักในเรื่องระบบ
คุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คาย
พัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของไทย
และพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนท่ีจัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือ
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนังตะลุง และ
การเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือบุคลากร ไป
รวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น 
เปนตน 
๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตางๆ 
ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและ
การเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจ
ท่ีชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการ
แสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึน
โดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรี
สากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการ
แสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๗๑ 

สูตรการคํานวณ  :  - 
 จํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่สําเร็จตามเวลาที่กําหนดในแผน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวน โครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด 
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 

 
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 ๒๕๕๒ 
- รายงานขอมูลโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 
(2) เปาหมายตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒    กําหนดใหสวนงาน/สวน จัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดท่ีวัดเปาหมายตามภารกิจ 
หลักของสวนงาน/สวน ซึ่งตัวช้ีวัดดังกลาว จะตองไมซ้ํากับตัวช้ีวัดอื่นในตัวช้ีวัดยอย ตามขอ ๑.๒ , ๒ และ ๔-๒๓ ท่ี
ปรากฏในคูมือเลมนี้ เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  และใชเปนกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสวนงาน/สวน 
 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสาํเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๒  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.   ของสถาบันฯ 
น้ําหนัก        :    รอยละ ๒๘ 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของหนวยงานในการบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  

• พิจารณาจากประเด็นการประเมินผล ไดแก  การมีมาตรฐานคุณภาพ สมศ.ดานบัณฑิต  ดานการวิจัย
และงานสรางสรรค  ดานการบริการวิชาการ  และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   การกําหนดน้ําหนักแตละ
ประเด็นการประเมินผลใหเปนไปตามมติท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติไว 

• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจาเฉพาะน้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการให
คะแนนของตัวช้ีวัดในแตละมาตรฐาน โดยเฉพาะจากขอมูลยอนหลัง ๓ ป และมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  
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 ๗๒ 

• ตัวช้ีวัดการมีมาตรฐานคุณภาพ สมศ.ดานบัณฑิต  ดานการวิจัยและงานสรางสรรค    ดานการบริการ
วิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   น้ําหนักในแตละมาตรฐานใหเปนไปตามที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
ไวเมื่อปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

• 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 
 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ

สถาบันฯ และผลรวมน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ีเกิดข้ึนจริงกับ

เกณฑการใหคะแนน  
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันฯ  ;  ๑, 

๒,…, i  
 

 
 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับสวนงาน/สวน 
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 ๗๓ 

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 ๒ ตัวใด ไมสามารถนําไปใชในการประเมินผลของหนวยงานได  ใหกําหนดคาน้ําหนัก
ตัวช้ีวัดยอยนั้นเปน ๐ (ศูนย)  โดยใหนําน้ําหนักในตัวช้ีวัดดังกลาวไปกระจายลงในตัวช้ีวัดอื่นๆ ท่ีอยูในมาตรฐานเดียวกัน  
เชน ประเด็นการประเมินผลท่ี ๒.๑  หนวยงานใดที่ไมไดเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ใหกําหนดคาน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยท่ี 
๒.๑.๕ รอยละของบทความวิทยานิพนธ ฯ         เปน ๐ (ศูนย)  แลวกระจายน้ําหนักของตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑.๕ ลงไปในตัวช้ีวัดท่ี 
๒.๑.๑ ถึง ๒.๑.๔ โดยใหมีน้ําหนักเฉลี่ยเทาๆ กัน  เปนตน 
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 ๗๔ 

ตารางสรุปตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ของสถาบันฯ 
 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

๒.๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป  
๒.๑.๒ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
๒.๑.๓  รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
๒.๑.๔ จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

๒.๑  มาตรฐาน 
ดานคุณภาพ
บัณฑิต 
    * ตัวชี้วัดเฉพาะ
สวนงานวิชาการที่มี
การผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา  

๒.๑.๕* รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
๒.๒.๑  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
๒.๒.๒  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 
๒.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
๒.๒.๔  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

๒.๒  มาตรฐาน
ดานการวิจัยและ
งานสรางสรรค 
 

๒.๒.๕  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

๒.๓  มาตรฐาน
ดานการบริการ 

๒.๓.๑  รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

วิชาการ ๒.๓.๒  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
๒.๔.๑  รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  
๒.๔.๒  รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
๒.๔.๓  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ  
 

๒.๔  มาตรฐาน
ดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่  ๒.๑.๑   :    รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป 
หนวยวัด               :     รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด         :      ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ
หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษากับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยไมนับรวมผูท่ีศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ัง
ภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ท่ีไดงานทํา ภายในระยะเวลา    ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูมีงานทําอยูกอนแลว)   

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา  ภายในระยะเวลา ๑ ปนับ
จากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ   อยูกอนแลว)   

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวช้ีวัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิง
ปริมาณ (อยางนอยรอยละ ๘๐) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) ถาไดกลุมตัวอยางดังกลาว ในการ
คํานวณใหคิดรอยละตามสูตรตามนิยามโดยตรง หากอัตราการตอบกลับของผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ต่ํากวารอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการคิดคํานวณผลการ
ดําเนินงานของตัวช้ีวัดใหคิดจาก คาเฉลี่ยระหวาง “รอยละตามตัวช้ีวัดจากผูตอบแบบสอบถาม” กับ “รอยละตามตัวช้ีวัด
จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒” ไมใหนําขอมูลบัณฑิตท่ีจบการศึกษา
นอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาคํานวณดวย  

• กรณีท่ีไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๒ (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือน) ใหใส n/a ไวกอน เมื่อไดขอมูลแลวให
รายงาน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒  
 

สูตรการคํานวณ 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒                         

(ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว) 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒   
(ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว) 

 
X 

 
๑๐๐ 
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 ๗๖ 

ตัวอยางการคํานวณตามตัวชี้วัด ๒.๑.๑  
 สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาค
นอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ (ปการศึกษา ๒๕๕๐) จํานวน N คน  จากการติดตามผลการมีงานทํา
ของบัณฑิตรุนนี้โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ  และมีการติดตามทวงถามแบบสอบถาม ๒ ครั้ง  
ปรากฎวามีผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน n คน ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถามจากผูสําเร็จ
การศึกษา 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 คนโดยมีผูตอบแบบ
สํารวจ จํานวน ๑,๓๕๐ คน ซึ่งเปนผูท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน ๙๘๐ คน เปนผูมีงานทําอยูกอนแลว 
๒๐๐ คน และมีผูศึกษาตอจํานวน ๗๐ คน ยังไมมีงานทํา ๑๐๐ คน 
วิธีทํา        คํานวณหารอยละของผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระดังนี ้
        ๑. รอยละของการตอบแบบสํารวจในกรณีนี้เทากับ ๑,๓๕๐                           =  ๙๕.๐๗% > ๘๐% 
 

                            ในการคํานวณนี้ใหใชสูตรในกรณีท่ี ๑ 
 
                      ๒. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

                    =                               ๙๘๐ 

 

                                  =                         ๙๘๐                                     =    ๙๐.๗๔ % 

      

 

 

 

N  

(n – a – b) 

๑,๔๒๐ x ๑๐๐  

(๑,๓๕๐ – ๗๐ – ๒๐๐) 
x ๑๐๐  

  ๑,๐๕๐  
x ๑๐๐  
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 ๗๗ 

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 ซึ่งพบวาเปนผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
จํานวน ๙๘๐ คน  มีผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลว ๒๐ คน  ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ ๖๕ คน และผูสําเร็จ
การศึกษาที่ยังไมมีงานทํา 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 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
                ๑. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จการศึกษา
ท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 ๒. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทํา หรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ ไมนับรวมผูศึกษาตอ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. จํานวนบัณฑิตท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีศึกษาตอ 
๔. ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท้ังในระดับสถาบันและระดับคณะที่มีการสํารวจและรวบรวมไว ซึ่ง

อาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันฯ จัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทานปริญญา
บัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                ๕. แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสามารถเสนอขอมูลภาวะการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระ หรือ
การศึกษาตอของบัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวช้ีวัด ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 
                ๖. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
หมายเหตุ :  

      ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลจากการสํารวจภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ที่สวนแผนงาน ดําเนินการ 

N 

 + 
(N – a – b) (n – a – b) 

=  ๕๐c ๑ ๑ 

   ๑,๔๒๐  
x ๑๐๐  

(๑,๔๒๐ – ๖๕ – ๒๐) 
+ 

(๑,๐๖๕ – ๖๕ – ๒๐) 

๑,๓๓๕ + 
๙๘๐ 
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 ๗๘ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่  ๒.๑.๒   :  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
หนวยวัด               :  รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด            :    ผลผลิต 
คําอธิบาย  : 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ
หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษากับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีไดงานทําท้ังหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแกภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคนอกเวลา) ท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับ
สาขาที่สําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ไดงานทําทั้งหมด โดยใหนับ
เฉพาะบัณฑิตที่ไมมีงานทํากอนเขาศึกษาตอ และไมนับรวมผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวช้ีวัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ัง
ภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒                 ท่ีมีความเปนตัวแทนของผู
สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอย รอยละ ๘๐) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) ถาไดกลุม
ตัวอยางดังกลาว ในการคํานวณผลการดําเนินงาน  

• หากอัตราการตอบกลับของผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่ํากวา            รอยละ 
๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการคิดคํานวณผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดใหคิด
จาก คาเฉลี่ยระหวาง “รอยละตามตัวช้ีวัดจากผูตอบแบบสอบถาม” กับ             “รอยละตามตัวช้ีวัดจากจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒”  

• การคิดคํานวณรอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา พิจารณาจาก   ๑) บัณฑิตได
งานทําตรงตามวิชาชีพ หรือ    ๒) บัณฑิตไดนําความรูท่ีไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบอาชีพไม
นอยกวา รอยละ ๗๕  

• ไมใหนําขอมูลบัณฑิตท่ีจบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒           (ปการศึกษา 
๒๕๕๑) มาคํานวณดวย  

• สถาบันฯ ตองสงแบบสอบถามใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษากลุมเปาหมายทุกคนตอบพรอมท้ังมีการ
ติดตามแบบสอบถามไมนอยกวา ๒ ครั้ง 

• กรณีท่ีไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒     
(วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือน)      ใหใส n/a   ไวกอน เมื่อไดขอมูลแลวใหรายงาน 
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒  
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 ๗๙ 

สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับ 
สาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒) 

 (จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีไดงานทํา) 

x ๑๐๐ 

 
ตัวอยางการคํานวณตามตัวชี้วัด ๒.๑.๒  โดยใชสถานการณในการคํานวณตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑  
           
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 
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 ๘๐ 

ตัวอยางท่ี ๒ มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ จํานวน ๑,๔๒๐ คนโดยมีผูตอบ
แบบสํารวจ จํานวน ๑,๐๖๕ คน ซึ่งเปนผูท่ีมีงานทําจํานวน ๙๘๐ คน ในจํานวนนี้มีผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอน
แลว 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 %               
  

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
  ๑. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จการศึกษา

ท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ๒. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทําภายใน ๑ 
ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ๓. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทําตรงหรือ
สอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 
   ๔. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่มีงานทําอยูกอน
แลว 
                ๕. ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท้ังในระดับสถาบันและระดับคณะจําแนกตามสาขาวิชา ท่ี
สําเร็จ และลักษณะงานที่ทําท่ีมีการสํารวจและรวบรวมไว ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร  หรือวันรับพระราชทานปริญญา
บัตร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  

         ๖.  แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสามารถเสนอขอมูลสาขาวิชาท่ีสําเร็จและลักษณะงานที่ทําของ
บัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวช้ีวัด  ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 

        ๗. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกบัการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
 

    หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ี 
                         สวนแผนงานดําเนินการ 
 
 

  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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 ๘๑ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๓  :  รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพตอจํานวน 
                                ผูเขาสอบทั้งหมด 
หนวยวัด             :  รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด        :   ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพกับบัณฑิตท่ีเขาสอบ      ใบประกอบ
วิชาชีพท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• บัณฑิตท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่สอบใบประกอบ
วิชาชีพ เชน แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร  นิติศาสตร เปนตน  
โดยใหนับไดท้ังบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

• บัณฑิตท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่สอบ
ใบประกอบวิชาชีพและสามารถสอบผานและไดรับใบประกอบวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ตามเกณฑท่ีสภา/สมาคมวิชาชีพท่ี
ไดรับการยอมรับวามีมาตรฐานเปนผูกําหนด 

• แจงนับเฉพาะบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒)  

 (จํานวนบัณฑิตท้ังหมดที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒) 
x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 
              ๑.  จํานวนบัณฑิตภาคปกติ   ภาคพิเศษ   หรือภาคนอกเวลาที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดที่เขาสอบ 
                    ใบประกอบวิชาชีพ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ๒.  จํานวนบัณฑิตท้ังหมดที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
              ๓.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
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 ๘๒ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่  ๒.๑.๔   :     จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกยีรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ 

    คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคณุภาพบัณฑิตใน 
    ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

หนวยวัด               :     คน 
ชนิดตัวชี้วัด         :     ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  
ตองเปนรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของตางหนวยงาน เชน หนวยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง กรม หรือภูมิภาค 
หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือองคกรวิชาชีพในระดับชาติ หรือหนวยงานหรือองคกรวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสราง
ช่ือเสียงใหกับบุคลากรและหนวยงาน สามารถนับรวมรางวัลผลงานวิทยานิพนธไดดวย   

• การนับรางวัลของนักศึกษาหรือศิษยเกา สามารถนับไดท้ังรางวัลของนักศึกษาภาคปกติ และรางวัล
ของนักศึกษาภาคนอกเวลา และหากผูไดรับรางวัลนั้นเปนศิษยเกาหลายสถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัล
นั้นได แตไมนับซํ้าหากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหลายครั้งหรือหลายรางวัลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

• ในกรณีท่ีนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ เปนทีม เชน ไดรางวัลชนะเลิศการแขงขันหุนยนตในระดับนานาชาติ เปนตน สถาบันอุดมศึกษาสามารถแจง
นับทุกคนในทีมนั้นได  
 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

๑.  แบบสํารวจนักศึกษาหรือศิษยเกาเกี่ยวกับการไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณฯ ในปงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๕๒ 

๒.   ผลการสํารวจนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ  ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
            ๓. รายชื่อนักศึกษา ศิษยเกา และชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให และเดือนและปท่ีไดรับ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมท้ังคําประกาศเกียรติคุณฯ 
           ๔.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๘๓ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๕   :   รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ 

   นานาชาติตอจํานวนวิทยานพินธปริญญาโทหรือเอก 
หนวยวัด               :  รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด          :   กระบวนการ 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท หรือ เอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ  

• บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
หมายถึง   บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก (โดยจะตองเปนบทความ 
ไมใชบทคัดยอ)  ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ   ท้ัง
วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ผูประเมินอิสระ ประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และการเผยแพรท่ีเทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร  อนุ
สิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับ
การตีพิมพ             (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)  รวมทั้งบทความจาก
วิทยานิพนธท่ีไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

• บทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือก
ตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)    สําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพรวม
เลมรวมกับบทความอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาใหถือเปนหนังสือหรือวารสารระดับนานาชาติ หากหนังสือนั้น
อยูในฐานขอมูลสากล 

• ผูประเมินอิสระหรือวิทยสหาย (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิท่ีประเมินบทความของผูท่ีไดรับ
การตีพิมพในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 

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

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารวิชาการที่คณะบรรณาธิการ 
ตองเปนชาวตางประเทศ อยางนอย ๑ คน และวารสารวิชาการตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 

• วารสารวิชาการระดับชาติ   ไดแก วารสารวิชาการที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ  จาก
สถาบันตางๆ และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีช่ือเสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการ
จะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ ๒๕ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๘๔ 

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/นานาชาติ
หรือไมนั้น ตองเปนวารสารวิชาการท่ี สกอ. หรือ สกว. รับรองเทานั้น  มหาวิทยาลัยท่ีวางแผนที่จะเปดใหมี
วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติเปนของตนเองจะตองไดรับการรับรองจาก สกอ. หรือ สกว. ดวย 

• การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ จะไมนับซํ้าแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม 
 
สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีไดตีพิมพเผยแพร (ไมนับซ้ํา)  

 จํานวนวิทยานพินธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

x ๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
         ๑.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท/เอก) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
         ๒.  จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกของผูสําเร็จระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  และระบุถึง 

 ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
 ช่ือบทความ  
 ช่ือผูเขียน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๘๕ 

          ๓.  จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ท้ังหมด 
          ๔.  หลักฐานรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอก ท่ีไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพ  
          ๕.  เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
 
หมายเหตุ :  
              ๑.  ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร รวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
              ๒.  การเผยแพรผลงาน ๑ เรื่อง ท่ีเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับเพียง ๑ ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการเผยแพรท่ี
มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
              ๓.  การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซ่ึงเมื่อนับการตอบรับในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จะนํามาแจงนับซํ้าในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมได 
 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค     
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑  :    รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ 
                                   หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
หนวยวัด              :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด           :     ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ท้ังนี้การเปนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ท้ังวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไม
อยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และเทียบเทา
วารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการ
ตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สกว.ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)   
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 ๘๖ 

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดง
ความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบ  
ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมท้ัง สิ่งประดิษฐหรืองาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม    

• การนําไปใชประโยชน  หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชในการ
พัฒนาตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะของการทําวิจัยหรือการสรางสรรคผลงานชิ้นนั้น ๆ     

• อาจารยและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน) และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของสถาบันฯ ท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมต่ํากวา ๙ เดือน) 
ไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ 
หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอ เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings)  

• ผูประเมินอิสระหรือวิทยสหาย (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิท่ีประเมินบทความของผูท่ีไดรับ
การตีพิมพในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล
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 วารสารวิชาการท่ีคณะบรรณาธิการ 
ตองเปนชาวตางประเทศ อยางนอย ๑ คน และวารสารวิชาการตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 

• วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการท่ีตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ  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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 ๘๗ 

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.  ใหการรับรอง
ดวย 

• การพิจารณาวาวารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เปนวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
หรือไมนั้น ตองเปนวารสารวิชาการท่ี สกอ. หรือ สกว. รับรองเทานั้น  มหาวิทยาลัยท่ีวางแผนที่จะเปดใหมี
วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติเปนของตนเองจะตองไดรับการรับรองจาก สกอ. หรือ สกว. ดวย 

• การแจงนับงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  จะไมนับซํ้า ถึงแมวางานวิจัยและงานสรางสรรคนั้น จะมีการตีพิมพเผยแพร
หลายครั้ง/หลายฉบับ หรือนําไปใชประโยชนหลายครั้งก็ตาม 
 
สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนงานวิจยัและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการตีพิมพ 
เผยแพร หรอืนาํไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ (โดยไมนับซ้ํา) 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 
           ๑.  จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมนับรวมอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 
          ๒.  จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
           ๓.  จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําท่ีมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 
ใหระบุช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค  สาขาที่ศึกษา พรอมระบุ แหลงของเงินทุนที่ใหดวย  
         ๔.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
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 ๘๘ 

หมายเหตุ 
            ๑.  ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร และใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
            ๒.  การเผยแพรผลงาน ๑ เรื่อง ท่ีเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับเพียง ๑ ครั้ง โดยนําเสนอผลการเผยแพรท่ีมี
คุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
          ๓.  การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซ่ึงเมื่อนับการตอบรับในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จะนํามาแจงนับซํ้าในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมได 
               ๔.   การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหจําแนกตาม
ประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตาง  ๆโดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

• ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 

• ช่ือบทความ และเลขหนา  

• ช่ือผูเขียน 
 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๒  :  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 

   และนักวิจัยประจํา 
หนวยวัด              :  บาท 
ชนิดตัวชี้วัด           :    ปจจัยนําเขา 

คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสถาบันฯ     ไดรับในปงบประมาณ   พ.ศ. 
๒๕๕๒  ท้ังจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปสัดสวน 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ท้ังวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไม
อยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และเทียบเทา
วารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการ
ตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สกว. ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดง
ความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบ  
ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น   รวมท้ังสิ่งประดิษฐหรืองาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๘๙ 

• เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆที่
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในกรณีท่ีเปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจาํนวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ    

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน หมายถึง เงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อ
การสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค  ใหกับอาจารยและนักวิจัย โดยใหนับเฉพาะจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติใหมี
การเบิกจาย ไมใชตัวเลขงบประมาณที่จัดสรร  

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน หมายถึง เงินที่ไดรับจัดสรรจาก
หนวยงานภายนอก เชน 
                      ๑)    แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 
 ๒)   แหลงทุนตางประเทศ  
 ๓)   จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ท่ีไมใชแหลงทุนวิจัย 
 ๔)   จากภาคเอกชน 
 ในกรณีทําวิจัยรวมกันหลายคนโดยที่คณะวิจัยอยูตางมหาวิทยาลัย/สถาบัน ใหหารเฉลี่ยจํานวนเงินทุนที่
ไดรับ  สวนกรณีเปนงานวิจัยและงานสรางสรรคมีระยะเวลาในการวิจัยมากกวา ๑ ป  ใหคิดเฉลี่ยเปนรายป 

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ไมต่ํากวา ๙ เดือน)  ไม
รวมผูลาศึกษาตอ 

• การแจงนับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ในกรณีท่ีเปน
งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีระยะเวลาดําเนินการไมเกิน ๑ ป ใหนับจํานวนเงินที่ไดรับการอนุมัติในปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๒  ในกรณีท่ีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีระยะเวลาในการวิจัยมากกวา ๑ ป  ใหคิดเฉลี่ยเปนรายปหรือคิด
จากงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติในแตละป ในกรณีทําวิจัยรวมกันหลายคนโดยที่คณะวิจัยอยูตางหนวยงาน ใหหาร
เฉลี่ยจํานวนเงินทุนที่ไดรับ   
 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ 
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒   (จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ

ใหมีการเบิกจาย ไมใชตัวเลขงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 

 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 

 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๙๐ 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
          ๑.  จํานวนอาจารยและนกัวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมนับรวมอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
          ๒.  จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ใหระบุช่ืองานวิจยั งานสรางสรรค สาขาที่วิจัย และแหลงของเงินทุนที่
ไดรับ  
          ๓.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
 
หมายเหตุ  :  

๑. รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจัดสรร
จากงบประมาณของสถาบันฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนในแตละ
รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค  และแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคในภาพรวม 

๒. รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับจาก
งบอุดหนุนจากรายไดของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนในแตละ
รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค  และแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคในภาพรวม 

๓. รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีไดรับจากภายนอก ซึ่งเปนเงิน
สนับสนุนในการทําวิจัยจากองคกรภายในและภายนอกประเทศ ท้ังนี้  ตองเปนหนวยงานภายนอกที่ไม
เกี่ยวของกับสถาบันฯ จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนในแตละรายชื่องานวิจัยและและงานสรางสรรค  และแสดง
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคในภาพรวม 

 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๒.๒.๓  :   รอยละของอาจารยประจําและนักวิจยัประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ 

  ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
หนวยวัด               :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด          :   ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ท้ังจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยให
นําเสนอในรูปรอยละ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ท้ังวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไม
อยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และเทียบเทา



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๙๑ 

วารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการ
ตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สกว. ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทางศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือ
ผลงานแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนท่ียอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการ
แสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปน
ตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น    

• เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆที่
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  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 อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน) และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารย
และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมต่ํากวา ๙ 
เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ   

• การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคที่เปนโครงการ
มากกวา ๑ ปงบประมาณใหนับไดทุกปตามสภาพจริงโดยไมนับซํ้า แมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําทานนั้นจะ
ไดรับทุนมากกวา ๑ ทุนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบนั ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 

x ๑๐๐ 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๙๒ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
          ๑.  จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
          ๒.  จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําไดรับทุนทําวิจัยท้ังภายในและภายนอกสถาบันในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  ใหระบุช่ืองานวิจัย สาขาที่วิจัย และแหลงของเงินทุนที่ไดรับ  
          ๓.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
 

หมายเหตุ :   
          ๑.  รายชื่อผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในสถาบันฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให
ระบุช่ืออาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุช่ืออาจารยประจําทุกคนในคณะ แหลงทุนภายใน
สถาบันฯ  และจํานวนเงินทุนที่ไดรับ 
          ๒. รายช่ือผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายนอกสถาบันฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให
ระบุช่ืออาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุช่ืออาจารยประจําทุกคนในคณะ แหลงทุน
ภายนอกสถาบันฯ  และจํานวนเงินทุนที่ไดรับ 
            ๓.  รายช่ือผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เงินทุนที่ใชของอาจารยเพื่อทําวิจัย   ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหระบุช่ือ
อาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น    หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุช่ืออาจารยประจําทุกคนในคณะ และจํานวนเงินทุนใช        
          ๔. รายงานสรุปจํานวนอาจารยท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในและภายนอก หรือทุนสวนตัว                   ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๒    มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๒.๒.๔   :   รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล 

   ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
หนวย                     :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด           :    ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  แสดงในรูปรอยละ 

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

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล  ไดแก วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล
วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ 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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 ๙๓ 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารวิชาการท่ีคณะบรรณาธิการ 
ตองเปนชาวตางประเทศ อยางนอย ๑ คน  และวารสารวิชาการตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 

• วารสารวิชาการระดับชาติ  ไดแก วารสารวิชาการท่ีตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ จาก
สถาบันตางๆ และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีช่ือสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวารสาร 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. ให
การรับรองดวย 

• การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
นั้น ใหนับเพียงครั้งเดียว ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม   

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอดวย ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (รวมผูลาศึกษาตอ) 

 
x 

 
๑๐๐ 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๙๔ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

 

หมายเหตุ : 
          ๑.  จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ทั้งนี้สามารถนับผลงานของนักวิจัย
ประจําและผลงานของอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย  ใหจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับตาง  ๆโดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

• ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 

• ช่ือบทความ และเลขหนา 
• ช่ือผูเขียน 

๒.  จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําท่ีเปนเจาของบทความวิจัยไดรับการอางอิง (citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒   
 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๒.๒.๕  :    จํานวนผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธบัิตรหรืออนุสิทธิบัตร 
หนวยวัด               :     เร่ือง/ชิ้นงาน 
ชนิดตัวชี้วัด             :      ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• เปนการนับจํานวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหนับเฉพาะที่รับการจดทะเบียน  ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ แลวเทานั้น โดยไมนับรวมกรณีอยูในระหวางยื่นจดทะเบียน และไมนับรวมการจดลิขสิทธิ์และ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

• จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการ  จดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยสามารถนับไดท้ังการจดทะเบียนในประเทศและ
ตางประเทศ ท้ังนี้ไมนับการจดลิขสิทธิ์ 
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 ๙๕ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
          ๑.  รายการผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  ท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร       ท้ังในประเทศ
หรือตางประเทศ  
          ๒.  รายงานประจําป หรือวารสารของคณะ หรือสถาบันฯ  
          ๓.  เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
 

หมายเหตุ :    
          ๑.  จํานวนและรายการไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยระบุ ช่ือผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  จําแนกใน
ประเทศหรือตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒   
          ๒  จํานวนและรายการไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร โดยระบุ ช่ือผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  จําแนกใน
ประเทศหรือตางประเทศ ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 
 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๒.๓.๑  :     รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา 

 และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและ 
 นักวิจัยประจํา 

หนวยวัด               :    รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด          :     ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําแสดงในรูปรอยละ 

• โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันไดจัดข้ึน
เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน 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 
๖)  บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๗)  บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจดัการ 
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 ๙๖ 

๘)  บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๙)  บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
๑๐) บริการอื่น ๆ ท้ังนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรท่ีไมไดอยูในแผนของสถาบัน ถามีการขอความ

รวมมือจาก สวนราชการ จังหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นใหชวยบริการวิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปน
ผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความรวมมือที่ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (คณบดีหรือผูท่ีคณบดี
มอบหมาย) เปนหลักฐานประกอบ 

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารย
และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมต่ํากวา ๙ 
เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• การแจงนับ 
  -   กรณี ๑ โครงการหรือกิจกรรมจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน 
  -  กรณีบริการวิชาการ ๑  โครงการหรือกิจกรรม มีหลายสถาบันรวมมือกัน ใหแตละสถาบันนับแยกได 
  -  กรณีบริการวิชาการที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบัน         สงคณาจารยไป

ชวย  ใหนับเปนผลงานได 
 

สูตรการคํานวณ :  

 จํานวนโครงการหรอืกิจกรรมที่สถาบันไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการทางวิชาการ และวิชาชีพแกสังคมและ
ชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 

 
x 

 
๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 
          ๑.  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมนับรวมอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
         ๒. รายงานการประชุม 
         ๓.  แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
         ๔.  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
         ๕.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๙๗ 

หมายเหตุ :    
          ๑.  รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการวิชาการแก
สังคมและชุมชน ท่ีระบุในแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
          ๒.  ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการท่ี
ใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒  ใหระบุ จํานวนหรือลักษณะกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม โครงการ  หรือในกรณีท่ีเปนโครงการที่ทําซ้ํา
หลายครั้งแตกลุมเปาหมายเปลี่ยนไปใหระบุความแตกตางของกลุมเปาหมายใหชัดเจน หรือ ถาในโครงการมีหลาย
กิจกรรม จะนับเปนกิจกรรมใหระบุความแตกตางของแตละกิจกรรมและกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อประกอบการแจง
นับตามคําอธิบาย 
          ๓.  จํานวนกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการวิชาการแก
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๒.๓.๒  :    รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน 
                                     กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
หนวยวัด               :    รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด          :    ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย 

• เปรียบเทียบจํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษาใหหนวยงานภายนอกสถาบันฯ  เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ (รวมภูมิภาค) หรือระดับนานาชาติ  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กับอาจารยประจํา  แสดงในรูปรอยละ 

• กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินผล
งานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ กรรมการการประชุมวิชาการที่มีลักษณะการจัดเปน
ประจําระดับชาติหรือนานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐ รวมท้ังการเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนตน  

• กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ ท่ีปรึกษาระดับสูงของประเทศที่
ไดรับคัดเลือกหรือไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพ
ภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  สามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย  

• การเปนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  จะแจงนับ
เฉพาะเมื่อเปนที่ปรึกษาหรือเปนกรรมการวิทยานิพนธในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนปแรกหรือครั้งแรกเทานั้น  จะไม
นับการที่เปนที่ปรึกษาของนักศึกษาที่แจงนับไปแลว ในปกอนๆ  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๙๘ 

• ใหนับเฉพาะอาจารยประจําท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการ ซึ่งไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (ไมต่ํากวาระดับคณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย)  

• ไมนับซํ้าแมวาอาจารยทานนั้นจะเปนกรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ 
หลายตําแหนง/หลายครั้ง ก็ตาม 

สูตรการคํานวณ 

 จํานวนอาจารยประจําท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานพินธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการและเปนกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ไมนับซ้ํา) 

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (รวมผูลาศึกษาตอ) 

 
x 

 
๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 
          ๑.  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  นับรวมอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
          ๒.  ขอมูลอาจารยประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
         ๓.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
 
หมายเหตุ :   
          ๑.  ฐานขอมูลบุคลากร/ งานบริการวิชาการ/ งานสารบรรณ ในการมีหนังสือเชิญ/ หนังสือตอบรับของอาจารย
ประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
          ๒.  รายงานสรุปจํานวนและรายชื่อของอาจารยประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ 
กรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ใหระบุรายช่ือของ
อาจารยประจํา พรอมรายละเอียดของการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เชน เปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา  
กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ  ในเรื่องอะไร ใหแกหนวยงานชื่ออะไรหรือการเปนกรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  ใหระบุช่ือนักศึกษา ระดับที่ศึกษา  ช่ือหัวขอวิทยานิพนธ  สถาบันที่ศึกษา  เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๙๙ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๒.๔.๑  :   รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ 

  วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
หนวยวัด              :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด         :   ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรมรวมถึง
ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ท้ังนี้ในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการสราง
บัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยตรง กับจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  แสดงในรูปรอยละ 

• ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแก 
๑)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และภูมิ

ปญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความ
เขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษา
โรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  บานเรือนหรือการตกแตง
อาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ีหนวยงานจัดข้ึนเอง
โดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน 
การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ  เชน   การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ   การรณรงคให
บุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ  ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปน
ตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตางๆ ข้ึนในหนวยงาน เชน กลุม
ดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

๒)  โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ทั้งของทองถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือ
เทศกาลตาง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อ และ
คานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วัน
สงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 

๓) โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับ
ไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก  ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา 
การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส  วันฮารีรายอ  การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสราง
บรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
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๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 
จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื ่อนไขตางๆ ที่เรื ่องนั ้นตั ้งอยู ในยุคปจจุบัน ดังนั ้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณี
ไทย หรือที่เกี ่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคา
และคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะ
ชีวิต การเขาคายหรือ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

๕ )   โครงการหร ือก ิจกรรมการแสดงศ ิลปว ัฒนธรรมไทย  เช น  ดนตร ีไทย  และพื ้นบ าน 
ศิลปการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง 
ๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ 
หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และ
การละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษาหรือบุคลากร ไปรวม
กิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเปนตน  

๖)   การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรม
ของชาติตางๆ ซึ ่งมีความสําคัญตอการอยู ร วมกันอยางสันติ ดังนั ้นการจัดใหนักศึกษา  เยาวชน ประชาชน  มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยาง
มีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก   
ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ท่ีสื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปการแสดง 
ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย 
ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ ่งอาจเปนกิจกรรมที ่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง  หรือการใหบริการแก
หนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชนชาติตางๆ การ
แสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม
ประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

• กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 

• จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สถานอุดมศึกษาจัดข้ึนเพื่อ
พัฒนานักศึกษาทั้งดานการเรียนรู การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวม ท้ัง กิจกรรมอื่น 
ๆ ท่ีจัดใหนักศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ของ
นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

x ๑๐๐ 
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 ๑๐๑ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
          ๑.   จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติของสถาบันฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
          ๒.  จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม ของสถาบันฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
          ๓.  จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม ของสถาบันฯ โดยผานทางกระบวนการผลิตบัณฑิต  ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
              ๔.   จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ของ
สถาบันฯ โดยผานทางงานวิจัยและบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
         ๕. รายงานสรุปจํานวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม ของสถาบันฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
         ๖.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกบัการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๒.๔.๒    :    รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  

    ศิลปะ และวัฒนธรรม 
หนวยวัด                 :    รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด            :     ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• โครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมอาจกระทําโดยผาน
กระบวนการผลิตบัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม  การบริการวิชาการหรืออาจเปนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยตรง (หนวยนับใหนับเฉพาะระดับโครงการไมนับระดับกิจกรรม) 

• ใหเปรียบเทียบผลรวมของรอยละนักศึกษาที่เขารวมโครงการเทียบกับกลุมเปาหมายในแตละโครงการ
ในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม ทุกโครงการที่มีข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ กับจํานวนโครงการในการ อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีข้ึนในป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทุกโครงการ 

ลักษณะโครงการศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแก 
๑)  โครงการที ่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีว ิต   และภูมิปญญาไทย  

กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรคและ
การรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร 
สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนโครงการที่หนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน โครงการ
จัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม โครงการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน โครงการประกวด
นกเขาชวา นกกรงหัวจุก โครงการประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ โครงการท่ีหนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวน



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
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หนึ่งของโครงการหลักอื่น ๆ  เชน   การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ   การรณรงคให
บุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ  ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปน
ตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจโครงการทางวัฒนธรรมดานตางๆ ข้ึนในหนวยงาน เชน กลุม
ดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

๒)  โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของ
ทองถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลตาง ๆ 
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อ และคานิยม เพื่อให
สามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางโครงการไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วัน
ทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 

๓) โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุกศาสนา
ที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก  ตัวอยางโครงการ ไดแก โครงการการสวด
มนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน การ
ทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 

๔)  โครงการที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในยุค
ปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการทํา
โครงการในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยู นอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื ่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือท่ี
เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดโครงการหลากหลาย
รูปแบบ แลวยังชวยสรางโครงการเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม  
จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางโครงการ ไดแก โครงการคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขา
คายหรือ โครงการพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร 
สมาชิกในชุมชน เปนตน 

๕)  โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน ศิลปการแสดงของไทยและ
พื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปนโครงการ ทั้งใน
สวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือการเขารวมโครงการตาง ๆ ไดแก 
การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย 
สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษาหรือบุคลากร ไปรวมโครงการดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อ
สรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเปนตน  

๖)   การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรม
ของชาติตางๆ ซึ ่งมีความสําคัญตอการอยู ร วมกันอยางสันติ ดังนั ้นการจัดใหนักศึกษา  เยาวชน ประชาชน  มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยาง
มีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก   
ศ ิลปว ัฒนธรรมสากลและช ีว ิตว ัฒนธรรมของประเทศต างๆ  ที ่สื ่อออกมาในร ูปแบบต าง  ๆ  เช น  ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดง
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 ๑๐๓ 

ภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนโครงการที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการ
ใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมโครงการตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชน
ชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดาน
ศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

• กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 

สูตรการคํานวณ : 

 ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีขึ้นสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  

  

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

๑. รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีข้ึน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  

๒. จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีข้ึนสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทุกโครงการ 
           ๓. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
 
หมายเหตุ : 
          ๑.  จํานวนและรายชื่อโครงการ ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  โดยผาน
ทางกระบวนการผลิตบัณฑิต งานวิจัยและบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
          ๒.  จํานวนและรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการ  ในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จําแนกรายโครงการ 
          ๓.  รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จําแนก
รายโครงการ 
      ๔.  รายงานสรุปผลหรือประเมินผลการจัดโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จําแนก รายโครงการ 
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 ๑๐๔ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๒.๔.๓  :    รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศลิปะและ 

    วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
หนวยวัด               :    รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด          :    ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับงบดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  แสดงในรูปรอยละ 

• คาใชจายและมูลคาที่สถาบันใชไปเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมเทียบงบดําเนินการ 

• คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

• มูลคา (in-kind) หมายถึง  คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการที่
สถาบันจัดให เชน คาตอบแทนบุคลากร คาใชอุปกรณและสถานที่ เปนตน  ตัวอยางเชน คณาจารยและนิสิตไป
ดําเนินโครงการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม  เปนการทํางานแบบอาสาสมัคร  
กรณ ีนี ้ก ็ส ามารถนํามาค ิด เป นค า ใช จ า ย   ค าตอบแทนให คณาจารย และน ิส ิตได ในอ ัตรามาตรฐานที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนดไวในการใหบริการโดยทั่วไป   

• งบดําเนินการ หมายถึง เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน 
และคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง) งบดําเนินการใหคิดจากงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน)  ทั้งนี้ ใหนับรวม มูลคา (in-kind)  ดวย 

สูตรการคํานวณ : 

 

 จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายท่ีใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

x ๑๐๐ 
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 ๑๐๕ 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
          ๑.  งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒      คิดจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได (เงินนอก
งบประมาณแผนดิน)ไดแก เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคาเสื่อม
ราคา ทั้งนี้ ใหนับรวม มูลคา (in-kind)  โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง)  
         ๒.  งบประมาณที่เปนคาใชจายและมูลคาใชจายท่ีใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
         ๓.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
 

หมายเหตุ : 
          ๑.  จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม  โดยผานทางกระบวนการผลิตบัณฑิต งานวิจัยและบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
         ๒.  จํานวนเงินที่สถาบันไดใชเพื่ออนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ จําแนกรายโครงการ 
         ๓.  รายงานสรุปผลเกี่ยวกับคาใชจายในการการจัดกิจกรรมหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จําแนกรายโครงการ 
 
 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสาํเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๓   :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
น้ําหนัก         :  รอยละ ๒ 
หนวยวัด       :  ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลผลิต 
คําอธิบาย :   

การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง  สถาบันฯ ไดรับการยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือระดับสาขาวิชาจากสถาบันกลางที่
เปนที่ยอมรับ  

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 (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) 

๗๘ แหงใน
เอเชีย 

ทุกป 
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 ๑๐๖ 

สถาบัน/องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จดั จํานวน
มหาวิทยาลัย 

การเสนอ 

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 แบงตาม
ภาคเหนือ ใต ตะวันออก กลาง และตะวันตก 
๒. จัดตามสาขาวิชา ไดแก (๑) แพทยศาสตร ธุรกิจ 
กฎหมาย การศึกษา และวิศวกรรมศาสตร ผลการจัด
อันดับจะเรียกวา America’s Best Colleges 

๑,๔๐๐ แหงใน
สหรัฐอเมริกา 

ทุกป 
 

Business Week สหรัฐอเมริกา จัดอันดับเฉพาะ Business School ผลการจัดอันดับ
เรียกวา The Best B-Schools 

๕๑ แหง ทุก ๒ ป 

Money สหรัฐอเมริกา จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใหผลตอบแทนคุมคาที่สุด 
(best value) 

๑,๐๐๐ แหง ทุกป 

Gourman Report 
 

สหรัฐอเมริกา จัดอันดับมหาวิทยาลัยประมาณ ๑๑ สาขาวิชาใหญ ซึ่ง
มีสาขายอยประมาณ ๑๐๐ สาขา 
 

- - 

RAE (UK) อังกฤษ จัดกลุมคุณภาพงานวิจัยออกเปน ๗ กลุมตามระดับความ
เปนเลิศของงานวิจัยซึ่งพิจารณาตามสาขาที่ทําวิจัยและ
ระดับของความเปนเลิศ (ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ) 
 

ตามความ
ตองการของ
สถาบัน 

ทุก ๔ ป 

Maclean’s 
Magazine 

แคนาดา จัดประเภทเปน ๓ กลุม คือ (๑)   Medical/Doctoral 
category (มหาวิทยาลัยที่มีโปรแกรมแพทยศาสตร
แ ล ะ โป ร แก รมป ริ ญญ า เ อ ก แล ะ วิ จั ย )  (๒ ) 
Comprehensive category (มหาวิทยาลัยที่มีกิจกรรม
วิจัยมาก มีโปรแกรมทางวิชาชีพทั้งระดับปริญญาตรี
และบัณฑิ ตศึ กษ า  และ          (๓ )  Primarily 
undergraduate category (มหาวิทยาลัยที่สอนระดับ
ปริญญาตรีเปนหลัก มีโปรแกรมบัณฑิตศึกษาไม
มาก) 

๔๒ English-
language 

universities 
และ ๙ French-

language 
counterparts 

ทุกป 

GUG ออสเตรเลีย จัดทําโดย Australian Daily Newspaper Publishers 
จัดกลุมมหาวิทยาลัยตามเกณฑยอย ๕ ตัว เชน ความ
มีช่ือเสียงหรือจํานวนนักศึกษา ในเกณฑยอยแตละ
ตัว จะมีการจัดกลุมคุณภาพเปน ๕ ระดับ (๕ ดาว) 
เชน ความมีช่ือเสียงนอยจนถึงมีช่ือเสียงมาก 
 
 

มหาวิทยาลัย 
๔๐ แหง, ๓๐ 
สาขาวิชา 

ทุกป 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๐๗ 

สถาบัน/องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จดั จํานวน
มหาวิทยาลัย 

การเสนอ 

Shanghai Jiao 
Tong University 
 
 
 

จีน จัดทําโดย Institute of Higher Education ของ Shanghai 
Jiao Tong University เริ่มตั้งแตป ๒๐๐๓ มีองคประกอบ
ในการจัด ๔ องคประกอบ ๖ ตัวบงช้ี ทําเปนประกาศ
เรียกวา Academic Ranking of World Universities จัด
อันดับมหาวิทยาลัย ๕๐๐ แหง 

มหาวิทยาลัย
ทั่วโลก 

ทุกป 

Times Higher 
Ed.Supplement 

อังกฤษ การจัดอันดับของ The Times Higher Education 
Supplement เริ่มตั้งแตป ๒๐๐๔ มีองคประกอบใน
การจัด ๔ องคประกอบ ๖ ตัวบงช้ี ทําประกาศเปน 
The World’s Top ๒๐๐ Universities 

มหาวิทยาลัย
ทั่วโลก 

ทุกป 

ที่มา  :  Chuvej Chansa-ngavej (๒๕๔๐). Performance Indicators for Universities A Critical Evaluation. ในหนังสือรวมบทความการสัมมนา 
             ทางวิชาการเรื่อง ดัชนีวัดผลสําเร็จของมหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๐  

             อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวาณิช. (๒๕๔๑). การวิเคราะหการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย. 
            กรุงเทพมหานคร : บริษัท เซเวน พริ๊นติ้ง กรุป จํากัด.  และปรับขอมูลบางสวนใหทันสมัยข้ึนจากการคนควาทาง 
             อินเทอรเน็ตเพิ่มเติม 

 

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 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๐๘ 

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 

 

เกณฑการใหคะแนน :   

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

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาสถาบันฯ ไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานกลางที่ไดรับการยอมรับในระดับโลก

วาสามารถพัฒนาสถาบันฯ สูระดับสากล ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หมายเหตุ :  ในกรณีสถาบันไดรับการจัดอันดบัจากหนวยงานกลางอื่นๆ ท่ีไมมีในรายการดังกลาว      ใหนําเสนอความ 
                     นาเชื่อถือของหนวยงานกลางพรอมระบบและวิธีการจัดอันดับมาเพื่อพิจารณาได 

 

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   
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
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 ๑๐๙ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

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 

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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๑๐ 

มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพ 

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๔     :  ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก           :   รอยละ ๕ / ๕ 
หนวยวัด         :  ระดับ 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑  :  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต 
น้ําหนัก           :  รอยละ ๒.๕ / - 
หนวยวัด         :  ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด    :   ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา ๕ ระดับ) ของนายจาง ผูประกอบการ 
และผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต จากการประเมินบัณฑิตท่ีทํางานดวยประมาณ ๑ ป โดยพิจารณาคุณสมบัติท่ีครอบคลุม
คุณสมบัติหลัก ๓ ดานของบัณฑิตท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   ไดแก ดานความรู
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  

• การสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใชกลุมตัวอยางของ
นายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยพิจารณาความเปนตัวแทนที่ดีของนายจาง 
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต ตามหลักสถิติการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางขั้นต่ําในการวิจัยสํารวจที่ไดมาตรฐาน  

• ตัวช้ีวัดนี้  ใชขอมูลจากงานวิจัยสถาบัน สวนแผนงาน 

• กลุมตัวอยางทีจ่ะประเมินเปนผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (รุนปการศึกษา 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 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต ท่ีมีตอบัณฑิตในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

แหลงขอมูล : 
  ผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจ โดยงานวิจัยสถาบัน สวนแผนงาน 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๑๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒   :   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
น้ําหนัก             :   รอยละ ๒.๕ /๕ 
หนวยวัด           :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด      :   ผลผลิต 
คําอธิบาย : 
          กลุมที่ ๑ 

• การบริการทางวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  ซึ่งถือเปน 
บทบาทของสถาบันฯ ตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด 
สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 5 ประเด็นสําคัญ คือ 

๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีของผูใหบริการ 
๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
๕. ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบัน 

•  ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันฯ  หมายถึง ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันฯ ท่ีมีตอสังคมใน ๓ 
ดาน  ไดแก บทบาทดานการเปนผูเตือนสติใหกับสังคม บทบาทดานการชี้นําสังคม และบทบาทดานการตอบสนองตอ
ความตองการของสังคมในการปฏิบัติพันธกิจของสถาบันฯ พื้นฐาน ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

          กลุมที่ ๒ 

• เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ท่ีมีตอการใหบริการของหนวยงานใน ๔ ประเด็นสําคัญคือ 
๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีของผูใหบริการ 
๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 

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

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

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
 ๑. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒  
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๑๒ 

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๕      :    ระดับคุณภาพของหนวยงานจากผลการประเมินภายในของ สกอ/สจล. 
น้ําหนัก          :  รอยละ ๓ 
หนวยวัด        :  ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด   :   ผลผลิต 
คําอธิบาย : 
                     คุณภาพของสวนงาน/สวนจากผลการประเมินภายในตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ/สจล. หมายถึง  ระดับคะแนนจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สวนงาน/สวน ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. สําหรับสวนงาน
และตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของ สจล. สําหรับสวนในสํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภา
สถาบัน   

 
เกณฑการใหคะแนน :   

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

๒๕๕๑ 
ของ สกอ/สจล. 
ระดับหนวยงาน 

อยูในชวง 
๑.๐๐ –๑.๕๐ 

ผลประเมิน 
ปงบประมาณ 

๒๕๕๑ 
ของ สกอ/สจล. 
ระดับหนวยงาน 

อยูในชวง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

ผลประเมิน 
ปงบประมาณ 

๒๕๕๑ 
ของ สมศ. ระดับ

หนวยงานอยูในชวง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ผลประเมิน 
ปงบประมาณ 

๒๕๕๑ 
ของ สมศ. ระดับ

หนวยงานอยูในชวง 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

ผลประเมิน 
ปงบประมาณ 

๒๕๕๑ 
ของ สมศ. ระดับ

หนวยงานอยูในชวง 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

หลักฐานที่แสดงวาสวนงาน/สวน     ไดรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพจากผลการประเมินภายในของ สกอ/
สจล. ในการประเมินคุณภาพ ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 
หมายเหตุ 

๑. ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลจากสวนประกันฯ 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๑๓ 

ประเด็นการประเมินผล : การประกันคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่  ๖      :    ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                              อยางตอเนื่อง 
น้ําหนัก            :   รอยละ ๔ 
หนวยวัด         :    ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด    :    ผลผลิต 
คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันฯ ในการกําหนดใหมีระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังในระดับสถาบันและหนวยงานยอย    ตลอดจนถึงในองคการนักศึกษาโดยที่
สถาบันฯ จะตองกําหนดระเบียบ วิธีการ ข้ันตอน บุคลากร งบประมาณและการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สําหรับการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการตามมาตร ๔๘ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ปรับปรุงครั้งท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ ท่ีกําหนดใหการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  นอกจากนี้ยังพิจารณาผลที่ไดจากการดําเนินงานของการประกันคุณภาพ
ภายในที่ไดนํามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนที่กําหนดไว  รวมทั้งกอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ทุกสวนงาน/สวนของสถาบันฯ มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับสวนงาน/สวน อยางตอเนื่อง 
๒ ทุกสวนงาน/สวนของสถาบันฯ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน     โดยสอดคลอง

กับพันธกิจและพัฒนาการสถาบัน 
๓ ทุกสวนงาน/สวนของสถาบันฯ      มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอ 

สวนงาน/สวนที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 
๔ ทุกสวนงาน/สวนของสถาบันฯ มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน

ของสวนงาน/สวนอยางตอเนื่อง  
๕ ทุกสวนงาน/สวนของสถาบันฯ มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สวนงาน/สวนพัฒนาขึ้น 

หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๑๔ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบันทุกระดับ 
๒. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
๓. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
๔. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันพัฒนาขึ้น หรือการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ หรือการ

เปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่น ๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือมูลคาเพิ่ม (value added) จากการประกัน
คุณภาพภายใน 

๕. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีตอการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
๖. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผลของ

การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน 
 
หนวยงานหลัก :  สวนประกันคุณภาพและบริหารองคความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๑๕ 

มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๗     :    ระดับความสาํเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันฯ 
น้ําหนัก          :    รอยละ ๕/๒    
หนวยวัด        :    ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด   :    ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันฯ  จะพิจารณาจาก 
ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การ
ใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สถาบันฯ ใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ท่ี
หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยท่ีมีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและ
จัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
 ๑. ไฟฟา   
 ๒. น้ํามัน   

• จําแนกหนวยงานราชการ โดยแบงกลุมตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
                                ๑.  ดัชนีการใชพลังงาน จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการ โดยแบงกลุม 
หนวยงานออกเปน ๙ ลักษณะ 

                      ๑.   กลุมท่ัวไป 
                      ๒.  กลุมโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
                      ๓. กลุมโรงเรียน 
                      ๔. กลุมศาลและสํานักงานอัยการ 
                      ๕. กลุมเรือนจําและสถานคุมประพฤติ 
                       ๖. กลุมสถานีตํารวจ 
                      ๗. กลุมสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
                      ๘. กลุมสถานสงเคราะห 
                       ๙. กลุมสถานีวิทยแุละสถานีเครื่องสงสัญญาณ 
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 ๑๑๖ 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ๑.  ไฟฟา   คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสถาบันฯ  คิดจากคะแนนเฉลี่ยของสวนงานในสังกัดทั้งหมด 

โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละสวนงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับที่ ๑ ๐.๕ ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 
ระดับที่ ๒ ๐.๕ ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับที่ ๓ ๐.๕ ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต ๑.๕ 

เทา ถึง ๒ เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยู
ในชวง -๐.๕๐๐ ถึง -๐.๓๓๔   

ระดับที่ ๔ ๐.๕ ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต ๑.๒ 
เทา ถึง ๑.๕ เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟา
อยูในชวง -๐.๓๓๓ ถึง -๐.๑๖๗  

ระดับที่ ๕ ๐.๕ ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยู
ในชวงตั้งแต ๑ เทา ถึง ๑.๒ เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟาอยูในชวง ๐ ถึง -๐.๑๖๖ 
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟามากกวา ๐ จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (๒.๕ 
คะแนน) 

๒. น้ํามัน คะแนนการประเมินผลดานน้ํามันของสถาบันฯ  คิดจากคะแนนเฉลี่ยของสวนงานในสังกัดทั้งหมด โดย
เกณฑการใหคะแนนของแตละสวนงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

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

๑.๕ เทา ถึง ๒ เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงาน
น้ํามันอยูในชวง -๐.๕๐๐ ถึง -๐.๓๓๔   

ระดับที่ ๔ ๐.๕ ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 
๑.๒ เทา ถึง ๑.๕ เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงาน
น้ํามันอยูในชวง -๐.๓๓๓ ถึง -๐.๑๖๗  

ระดับที่ ๕ ๐.๕ ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยู
ในชวงตั้งแต ๑ เทา ถึง ๑.๒ เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานน้ํามันอยูในชวง ๐ ถึง -๐.๑๖๖ 
ในกรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลังงานน้ํามันมากกวา ๐ จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามัน (๒.๕ 
คะแนน) 
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 ๑๑๗ 

          ๑.   เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ ๑ (ความครบถวนของฐานขอมูล) = ๑ คะแนน 

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

             พิจารณาความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟา/น้ํามันใน   
www.e-report.energy.go.th  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ความครบถวน ดานไฟฟา ดานน้ํามัน 

ไมครบรอยละ ๑๐๐ ๐.๐ คะแนน ๐.๐ คะแนน 

ครบรอยละ ๑๐๐ ๐.๕ คะแนน ๐.๕ คะแนน 
 

หมายเหตุ        มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                        ครบถวน ท้ัง ๑๒ เดือน 
 

          ๒.  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที ่๒ (มีขอมูลที่ใชสําหรับประเมินคาดัชนีการใชพลังงานใหครบถวน)  

                = ๑ คะแนน 

                วิธีและเกณฑการใหคะแนน 

 พิจารณาความครบถวนของขอมูลสําหรับประเมินดชันีการใชพลังงาน ใน www.e-report.energy.go.th
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

ความครบถวน คะแนน 

ไมครบรอยละ ๑๐๐ ๐.๐ คะแนน 

ครบรอยละ ๑๐๐ ๑.๐ คะแนน 
 

หมายเหตุ      มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลท่ีใชสําหรับประเมินดัชนีการใชพลังงาน ปงบประมาณ  
                      พ.ศ. ๒๕๕๒  ครบถวนทั้ง ๑๒ เดือน 
 

          ๓.  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที ่๓-๕ (ผลการประหยัดไฟฟา/น้ํามัน) = ๓ คะแนน 
               พิจารณา ๒ สวน คือ  

   (๑) ปริมาณการลดใชไฟฟา   = ๑.๕ คะแนน  

             (๒) ปริมาณการลดใชน้ํามัน   = ๑.๕ คะแนน 
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 ๑๑๘ 

          วิธีและเกณฑการใหคะแนน 

• สถาบันฯ จะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ ๓-๕ ตองไดรับคะแนนทั้งไฟฟาและน้ํามันอยางละ ๑.๐ 
คะแนน ในเกณฑการใหคะแนนระดับที่ ๑ และ ๒ (ความครบถวนของฐานขอมูล)  

• วิธีใหคะแนน 

(๑) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
แบบจําลองทางคณิตศาสตรไดจากการวิเคราะหทางสถิติโดยใชการวิเคราะหการถดถอย (Regression 

Analysis) โดยแยกการวิเคราะหในแตกลุมของหนวยงาน โดยสามารถดูรายละเอียดของแตละกลุม
หนวยงานไดใน www.e-report.energy.go.th โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใช
พลังงานของหนวยงาน  

(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/น้ํามันจริงนอยกวาปรมิาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
ไฟฟา/น้ํามันมากกวา ๐ จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา/น้ํามัน 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 

การใหคะแนนแบงออกเปน ๓ ขั้นตอน ไฟฟา น้ํามัน 
ขั้นที่ ๓ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
มาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต ๑.๕ เทา ถึง ๒ เทาของปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง  -๐.๕๐๐ ถึง -
๐.๓๓๔  

= ๐.๐-๐.๕คะแนน = ๐.๐-๐.๕คะแนน 

ขั้นที่ ๔ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
มาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต ๑.๒ เทา ถึง ๑.๕ เทาของปริมาณการใช
ไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง -
๐.๓๓๓ ถึง -๐.๑๖๗  

= ๐.๐-๐.๕คะแนน = ๐.๐-๐.๕คะแนน 

ขั้นที่ ๕ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใช
ไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต ๑ เทา ถึง ๑.๒ เทาของปริมาณ
การใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง -
๐.๑๖๖ ถึง ๐  

= ๐.๐-๐.๕คะแนน = ๐.๐-๐.๕คะแนน 

รวม ๓ ชวง คะแนนเต็ม ๑.๕ คะแนน ๑.๕ คะแนน 
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 ๑๑๙ 

 
           ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริงนอยกวาปรมิาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
ไฟฟา/น้ํามันมากกวา ๐ จะไดคะแนนเต็มในข้ันที่ ๓-๕  (๑.๕ คะแนน) 

 

หมายเหตุ   :     การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ ๓ ๔ และ ๕ หากตัวเลขที่ประหยัดไดจรงิอยูระหวางคาขอบเขตให 
                       ใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค 

 
          วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
          กรณีสถาบันฯ นั้นมีหนวยงานที่ต้ังขึ้นเปนหนวยงานภายในดวย เชน วิทยาเขต สาขา เปนตน 

• วิธีใหคะแนน 
                        ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสงักัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงานยอย 
แลวนํามาพิจารณาใหคะแนนของสถาบันฯ นั้น โดยคิดจากคาเฉลี่ยของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด 

     =   ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสงักัดท้ังหมด 

                                      จํานวนหนวยงานในสังกัดท้ังหมด 
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 ๑๒๐ 

 
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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 ๑๒๑ 

ปจจัยที่ใชในการคํานวณคะแนนขั้นที่ ๓ - ๕ : 

 (๑) ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
คํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีไดจากการวิเคราะหผลของขอมูลปจจัยพื้นฐานตอปริมาณการ

ใชพลังงานของหนวยงานในแตกลุม โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใชพลังงานของ
หนวยงาน แบงออกเปน ๒ สวนคือ 

(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน จํานวนบุคลากร พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร เวลาการทํางาน 
จํานวนผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ เปนตน 

(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดท่ีตั้ง พื้นที่ของอําเภอที่ตั้ง พื้นที่ของ
จังหวัดท่ีตั้ง 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 ได
รายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ สวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน  

สถาบันฯ จะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนีการใช
พลังงาน ในขั้นตอนที่ ๓-๕  

หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -๐.๕๐๐ หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงานจริงเปน ๒ 
เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ ๓-๕ ซึ่งจากขอมูลของป ๒๕๕๐ จะมี
หนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ ๑๐ ของหนวยงานราชการทั้งประเทศ 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๒๒ 

 

 
 
หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลผูท่ีสถาบันฯ มอบหมาย 
 
เหตุผล :  

 พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพาพลังงานจาก
ตางประเทศเปนสวนใหญ ท่ีปจจุบันมีมูลคากวา ๕ แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการ
ใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน โดย
รัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๒๓ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
         ๑.  ใชขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีไดรายงานผลผาน 
www.e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวยีน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         ๒.   ใชขอมูลการทํางานและขอมูลอื่นๆ ท่ีเปนคาตัวแปรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เชน การใหบริการ 
กิจกรรม จํานวนบุคลากร จํานวนนักเรียน จํานวนเตียงคนไข งบประมาณที่ไดรับ พื้นที่ของอาคารที่มี พื้นที่การ
ใหบริการ และขอมูลการใหบริการ เปนตน ท่ีสถาบันฯ ไดรายงานผาน www.e-report.energy.go.th โดยแตละกลุมมี
คาตัวแปรที่ตองรายงานแตกตางกัน ดังปรากฏใน www.e-report.energy.go.th  คาตัวแปรตางๆ จะถูกนําไปหาคาดัชนี
การใชพลังงานของแตละหนวยงาน โดยมีแบบจําลองทางคณิตศาสตร ซึ่งสมการจะมีคาท่ีข้ึนอยูกับตัวแปรในแตละ
กลุม เมื่อปอนขอมูลเขาไปในแบบจําลองฯ ก็จะไดคาการใชพลังงานมาตรฐานของแตละหนวยงาน  จากนั้นจะนําคาท่ี
ไดไปเปรียบเทียบกับคาการใชพลังงานจริงของแตละหนวยงาน ซึ่งจะทราบคาดัชนีการใชพลังงานของแตละหนวยงาน
ท่ีจะนําไปใชประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ๓.  ขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของสถาบันฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีไดรายงานผลผาน www.e-
report.energy.go.th ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 
หนวยงานหลัก ;   สวนบํารุงรักษาและยานพาหนะ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๒๔ 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๘   :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน 
น้ําหนัก         :  รอยละ ๕/๒ 
ชนิดตัวชี้วัด  :  กระบวนการ 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน ๒ กรณี 
กรณีที่ ๑  หนวยงานมีงบประมาณรายจายลงทุน  
หนวยวัด  :  รอยละ 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจาย  เงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนของสวนงาน  เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนงาน ท้ังนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบทะเบียนคุมงบประมาณ  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายท่ีรัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ท้ังท่ีมีตัวตนและ
ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผูรับไมตอง
จายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน  
 

สูตรการคํานวณ : 
 
                 เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนงานเบิกจาย      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 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๒๕ 

หมายเหตุ :  
๑. ระดับคะแนน ๓ เทากับ คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนตามที่

คณะรัฐมนตรีกําหนดในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐   
๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณที่หนวยงานประหยัดได    และไมไดนําเงิน

ดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ท้ังนี้ ขอใหหนวยงานรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัด
ไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

๓. ในกรณีหนวยงานนําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่น ๆ การเบิกจายเงิน
งบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 

๔. สามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ งานติดตามและประเมินผล สวนแผนงาน 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลจากสวนการคลัง 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สวนการคลัง 
 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกหนวยงาน ในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการเบิกจายเงินงบประมาณ
ของสถาบันฯ  รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ ในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และ
เปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

กรณีที่ ๒    หนวยงานไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจายในภาพรวม 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ในภาพรวมของสวนงาน  เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนงาน ท้ังนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบทะเบียนคุมงบประมาณ  
 
สูตรการคํานวณ : 

                      
                 เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สวนงานเบิกจาย      x ๑๐๐ 
                           วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรบั 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๒๖ 

เกณฑการใหคะแนน : 
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 :  
๑. ระดับคะแนน ๓ เทากับ คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมตามที่

คณะรัฐมนตรีกําหนดในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐  
๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะไมรวมงบประมาณที่หนวยงานประหยัดได และไมไดนําเงิน

ดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ท้ังนี้ ขอใหหนวยงานรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัด
ไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

แหลงขอมูลอางอิง :  
ใชขอมูลจากสวนการคลัง 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :   สวนการคลัง 
 

เหตุผล :   
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกหนวยงาน ในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการเบิกจายเงินงบประมาณ

ของหนวยงาน รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ   ในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
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 ๑๒๗ 

ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๙    :   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
น้ําหนัก          :   รอยละ  - /๓ 
หนวยวัด       :   ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด  :    กระบวนการ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการท้ังหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

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

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ทุกกระบวนงานที่สถาบันฯ เสนอไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐  และสถาบันฯ สามารถดําเนินการลดรอบระยะเวลาได
ตั้งแตรอยละ ๓๐ ข้ึนไป  
 
เงื่อนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อประเมินผล : 

๑. ใหสถาบันฯ คัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา ๕ กระบวนงานจากกระบวนงานที่สถาบันฯ ได
นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐ และลดระยะเวลาการใหบริการไดตั้งแต รอยละ 
๓๐ ข้ึนไปเรียบรอยแลว เพื่อนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. กระบวนงานที่คัดเลือกมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ตองเปนกระบวนงานหลักที่สําคัญ
ของหนวยงาน และมีจํานวนผูใชบริการมาก หรือพิจารณาวาสงผลกระทบตอประชาชนหรือนิสิตนักศึกษาจํานวนมาก หรือมี
ผูรองเรียนจํานวนมาก 

๓. ใหสถาบันฯ ระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันฯ เสนอเพื่อนําไปประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุ
น้ําหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

๔. สําหรับกระบวนงานของสถาบันฯ ท่ีมีวิทยาเขตเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันฯ ดําเนินการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกวิทยาเขต โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของทุกวิทยา
เขต เปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ท้ังนี้ ขอใหสถาบันฯ ระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละวิทยาเขตตาม
แบบฟอรมรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน) 

๕. ใหสถาบันฯ เสนอกระบวนงานที่มีการปฏิบัติอยูในสถาบันฯ ท่ีเปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัด
กรมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง รวมถึงสถาบันฯ ท่ีตั้งข้ึนเปนหนวยงานภายใน ท้ังท่ีปรากฏและไมปรากฏในกฎกระทรวง 
และไมวาจะตั้งอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการเนินงานไปรวมกับสถาบันฯ ตนสังกัด 
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 ๑๒๘ 

๖. ใหสวนงานประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่เปน รอบระยะเวลา
มาตรฐาน ใหประชาชนหรือนิสิตนักศึกษาทราบอยางชัดเจน 

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 
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 ๑๒๙ 

หมายเหตุ :  
๑. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหสวนงานจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง ๙ เดือน คือ

ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๒ เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และใหสถาบันฯ แนบเอกสารหลักฐานขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงานตาม
แบบฟอรมท้ัง ๓ แบบฟอรม มาพรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report) รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 

๒. หากหนวยงานไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานที่เปนรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนหรือนิสิตนักศึกษาทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๕ คะแนน จาก
คะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดนี้ 
 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน :   
          ๑.  แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละกระบวนงานหรืองานบริการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขอมูลลาสุดท่ีสามารถจัดเก็บได  
         ๒.  จํานวนและชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการท่ีนํามาประเมินเพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของ
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ท่ีเสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
         ๓.  ตารางการจัดเก็บขอมูลท่ีแสดงจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวน
ผูรับบริการท้ังหมดของแตละงานบริการท่ีเกิดข้ึนจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (แบบฟอรม ๑๑.๒ การจัดเก็บ
ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน ) 
         ๔.  ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงานที่แสดงผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุก
กระบวนงาน (แบบฟอรม ๑๑.๓ ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน) 
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 ๑๓๐ 

แบบฟอรม ๑๑.๑ รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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. ๒๕๕๒ 

(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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 ๑๓๑ 

แบบฟอรม ๑๑.๓ ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา    
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ     
ท่ีไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับ 
บริการ
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

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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 ๑๓๒ 

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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 ๑๓๓ 

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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 ๑๓๔ 

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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 ๑๓๕ 

ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐   :   มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
                           อยางมีประสิทธิภาพ 
น้ําหนัก           :  รอยละ  - /๓ 
หนวยวัด         :  ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด    :   กระบวนการ 
คําอธิบาย :  

สถาบันฯ จะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดาน
การเงิน  มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ท้ังจากงบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา รวมท้ังรายไดอื่น ๆ ท่ีสถาบันฯ ไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยาง
เปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตาง ๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
ครบทุกพันธกิจ มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใชรวมท้ังมีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  
รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายท้ังหมดทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร เชน คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา คาใชจายในการวิจัย คาใชจายของสถาบันในการบริการวิชาการวิชาชีพ  คาใชจายและมูลคาท่ี
ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา 
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย คาใชจายท้ังหมดตอนักศึกษา ระดับความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ รายจาย
ลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได รอยละเงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณ
ดําเนินการ และตนทุนตอหนวยผลผลิตรายหลักสูตร 

เกณฑการใหคะแนน :  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันฯ ใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส 
ตรวจสอบได  

ระดับ ๒ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน  

ระดับ ๓ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง และนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน และความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง  

ระดับ ๔ มีหนวยงานตรวจสอบภายใน และภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ตดิตามการใชเงินใหเปนไปตาม 
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันฯ กําหนด  

ระดับ ๕ ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล จากรายงานทางการเงิน
ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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 ๑๓๖ 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

๑. แผนยุทธศาสตรสถาบันฯ และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของสถาบันฯ 
๒. งบประมาณประจําป ของสถาบันฯ 
๓. แหลงของงบประมาณรายได จากแหลงตาง ๆ  
๔. การจัดสรรงบประมาณคาใชจาย ใหกับสวนงาน 
๕. วิธีการใชเงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใชเงินของสวนงาน 
๖. ผลจากการจัดทําระบบบัญชีสามมิติของสถาบันฯ 
๗. ฐานขอมูลทางการเงินของสถาบันฯ 
๘. รายงานทางการเงินของสถาบนัฯ และการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการตัดสินใจ 
๙. การคิดคาใชจายตอหัวของนักศึกษา ตนทุนผลผลิต 
๑๐. รายงานฐานะทางการเงินตอสภาสถาบัน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน 

 

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก :  สวนการคลัง 
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 ๑๓๗ 

มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑   :   ระดับคุณภาพของการกํากบัดูแลของสภาสถาบันฯ 
น้ําหนัก           :  รอยละ ๓ 
หนวยวัด        :  ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด   :   กระบวนการ 
คําอธิบาย : 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น เปนเรื่องท่ีคณะกรรมการหรือหนวยงานระดับคณะจะตองให
ความสําคัญเพื่อใหการดําเนินงาน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน โดยมีการบริหารท่ีดี 
ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดยในทาง
ปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของหนวยงานตามหลักสากลจะดําเนินการโดยผานคณะกรรมการหนวยงาน ซึ่งมีบทบาท
สําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหฝายบริหารและคณาจารยมีการ
ดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานที่ดีและ
มีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของหนวยงาน ตลอดจนจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการทํางานอยาง
ตอเนื่องเพื่อปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดียิ่งข้ึน ดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการในการกํากับดูแลที่ดี 
จึงสงผลตอการดําเนินงานของสถาบันโดยตรง 

นอกจากนี้ ในเรื่องของรายงานทางการเงินและการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสนั้น เปน
สวนประกอบที่สําคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการทํางานขององคกรตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายตลอดจนแสดง
ถึงความโปรงใสที่พรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย สามารถรวมตรวจสอบการทํางานขององคกรได 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ประกอบดวย ๒ สวนหลัก ไดแก 
 

หัวขอท่ีใชประเมิน น้ําหนัก (รอยละ) 

๑.  สภาสถาบันฯ และคณะกรรมการสวนงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
     และสามารถผลักดันสถาบันฯ ใหแขงขันไดในระดับสากล  

๑.๕ 

๒.  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบันฯ ๑.๕ 

รวม ๓ 

 

 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
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 ๑๓๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๑    :   สภาสถาบันฯ หรือคณะกรรมการสวนงาน ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสามารถ 
                                  ผลักดันสถาบันฯ ใหแขงขันไดในระดบัสากล 
น้ําหนัก           :   รอยละ ๑.๕ 
หนวยวัด  :   ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   กระบวนการ 
คําอธิบาย  :   

คุณภาพของสถาบันฯ จะมีทิศทางที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดีหรือไมข้ึนอยูกับวามีสภาสถาบันที่
รับผิดชอบ ใหความสําคัญ และโปรงใส ติดตามกํากับดูแลสถานศึกษาอยางใกลชิด มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง 
ยุทธศาสตร นโยบายของสถาบันฯ ดูแลติดตามกํากับการดําเนินงานของสถาบันฯ  มีการประชุมสภาสถาบันฯ อยาง
สม่ําเสมอ พิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงานทางการเงินที่สถาบันนําเสนอ 
 

เกณฑการใหคะแนน :      กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอน 
                                         ในแตละระดับ 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ สภาสถาบันฯ หรือกรรมการสวนงาน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและ
นโยบายของสถาบันฯ และสวนงาน 

ระดับ ๒ สภาสถาบันฯ หรือกรรมการสวนงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันมากกวา ปละ 2 ครั้ง  

ระดับ ๓ มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ หรือกรรมการสวนงาน อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ใน
การประชุม แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสาร
ใหกรรมการฯ  อยางนอย 7 วันกอนการประชุม  

ระดับ ๔ สภาสถาบันฯ หรือกรรมการสวนงาน จัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหาร
สูงสุดตามหลักเกณฑท่ีตกลงกันไวลวงหนาหรือกรรมการสวนงาน จัดใหมีการประเมินผล
งานของคณบดีหรือผูบริหารสวนงาน ตามหลักเกณฑท่ีตกลงกันไวลวงหนา 

ระดับ ๕ สภาสถาบันฯ หรือกรรมการสวนงาน มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริม
การบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองคกร 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๓๙ 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน :   

๑. แผนการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ หรือกรรมการ
สวนงาน 

๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสภาสถาบันฯ หรือสวนงาน มีการบริหารจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ 
รอยละของจํานวนครั้งและรอยละของการเขารวมประชุมของกรรมการในการประชุมจริงของกรรมการสภา
สถาบันฯ หรือกรรมการสวนงาน  หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบันฯ หรือกรรมการ
สวนงาน 

๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงวากรรมการสถาบันฯ หรือสวนงาน มีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน 
การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การสงเสริม
และตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรมภายในองคกร การเปดโอกาสใหมี
การตรวจสอบสภาสถาบันฯ หรือกรรมการสวนงาน ตลอดจนการเปดเผยผลการดําเนินงานของสภาสถาบันฯ 
หรือสวนงาน ตอสาธารณชน เปนตน 

๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงวากรรมการสภาสถาบันฯ หรือสวนงาน มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ  และผูบริหารสถาบันฯ  เชน เกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบันฯ หรือ
สวนงาน  รวมท้ังรายงานการนําผลท่ีไดไปปรับปรุงการบริหารสถาบันฯ หรือสวนงาน 

๕. ความสําเร็จของความรวมมือระหวางสภาสถาบันฯ หรือกรรมการสวนงาน และสถาบันฯ หรือสวนงานใน
การพัฒนายุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาสถาบันฯ หรือสวนงาน สูความเปนเลิศและการแขงขันได 

๖. ความสําเร็จของการถายทอดนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันฯ หรือ
กรรมการสวนงานไปสูสวนงาน 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๒   :   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบันฯ  
น้ําหนัก               :   รอยละ ๑.๕ 
หนวยวัด             :   ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด        :  กระบวนการ 
คําอธิบาย  : 

ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันฯ  คือผูบริหารทุกระดับของสถาบันฯ นั้น ๆ หาก
ผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาส
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการทํางาน
ของสถาบันฯ ไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันฯ เจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
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 ๑๔๐ 

เกณฑการใหคะแนน :  
๑. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  
๒. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยู โดยคํานึงถึงประโยชน

ของสถาบันฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย  
๓. มีกระบวนการประเมินศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจน และเปนที่ยอมรับในสถาบันฯ 
๔. มีการจัดทําแผน และกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน  
๕. มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพของผูบริหารอยางครบถวน 

 
๑   ความสําเร็จในการดําเนินงาน ขั้นตอนแรก เทากับ  ๑  คะแนน 

๒   ความสําเร็จในการดําเนินงาน  ครบ  ๒ ขั้นตอนแรก เทากับ  ๒  คะแนน 

๓   ความสําเร็จในการดําเนินงาน     ”    ๓         ” เทากับ  ๓  คะแนน 

๔   ความสําเร็จในการดําเนินงาน     ”    ๔         ” เทากับ  ๔  คะแนน 

๕   ความสําเร็จในการดําเนินงาน     ”    ๕  ขั้นตอน เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน :   

๑. แผนงานและหรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหารสวนงานทุก
ระดับของสถาบันฯ และหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑดังกลาว  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

๒. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสถาบันฯ ตลอดจนหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

๓. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสถาบันฯ เชน หลักเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารสวนงานทุกระดับ  หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน  ขอมูลเกี่ยวกับ
ผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร   

๔. รายงานผลการประเมินผูบริหารสวนงานทุกระดับ 
๕. จํานวนผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา 
๖. ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร และการเตรียมผูบริหารในอนาคต 
๗. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และสภาสถาบันที่มีตอการบริหารงานสถาบันฯ ของ

ผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
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 ๑๔๑ 

ประเด็นการประเมินผล : การเสริมสรางธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัดที่  ๑๒      :   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
                                  สถาบันฯ 
น้ําหนัก               :   รอยละ ๒/๔ 
หนวยวัด             :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั  :    ผลผลิต 
คําอธิบาย :   

การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่สถาบันฯ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
ทางการบริหารและการดําเนินกิจการของสถาบันฯ ในทางตรงหรือทางออม การที่สถาบันฯ จะมีระบบการบริหารที่เปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น พิจารณาจากการที่สถาบันฯ  มีระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมี
สวนรวม ที่มีการประยุกตใช ในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้ 

๑. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทางในการใหขอมูลขาวสารแกนิสิต
นักศึกษา คณาจารย และประชาชน 

๒. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันฯ อยางสม่ําเสมอ  
๓. มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของไปประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการ

ประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของสถาบันฯ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ประชาชนหรือ
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

๔. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของสถาบันฯ 
โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรวมกําหนดทิศทางนโยบายของสถาบันฯ การตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๕. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เปนรูปธรรมใหภาคประชาชน หรือผูที่

เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของ
สถาบันฯ 

เกณฑการใหคะแนน :  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ   
เว็บไซต นิทรรศการ  

ระดับ ๒ มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่วอยาง
นอย ๓ ชองทาง  

ระดับ ๓ มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

ระดับ ๔ มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่อง และชัดเจน  เชน  จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ ๒ ครั้ง  

ระดับ ๕ มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๔๒ 

ขอมูลที่ตองรายงาน :     
๑. หลักฐานการดําเนินงานในเรื่องการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส อยางนอย 5 ชองทาง จาก

เอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ  เว็บไซต การโฆษณา โลโก การจัดนิทรรศการ การแถลงขาว  
๒. หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตาง ๆ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น ศูนย

ขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูปณ.เพื่อรับเรื่องรองเรียน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 
เว็บไซต เว็บบอรด 

๓. หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  ดังนี้ 
๓.๑  มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการรับฟงความคดิเห็น  
๓.๒  มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
๓.๓  มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ท่ีแสดงวามีการ 
         นําเสนอผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนด   แนวทางหรือแผนการบริหารงาน 

๔. หลักฐานการมีท่ีปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ดังนี้ 
๔.๑  คําสั่งแตงตั้งท่ีปรึกษาภาคประชาชน   
๔.๒ รายช่ือหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลท่ีเปนที่ปรึกษาภาคประชาชนที่เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
๔.๓ รายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน 
๔.๔ การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ระหวางคณะ/สํานัก ท่ีปรึกษาภาคประชาชน 

๕.   หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดยมีการดําเนินงานอยางเปน 
       รูปธรรม ดังนี้ 

๕.๑ ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่กําหนดไวอยางชัดเจน 
๕.๒ กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเรื่องท่ีมีการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
๕.๓ รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๓     :   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ 
                                  และประสิทธิภาพ 
น้ําหนัก            :   รอยละ ๒/๔ 
หนวยวัด          :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั  :   กระบวนการ 
คําอธิบาย :  

คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึน ถาสถาบันฯ และสวนงาน มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่น
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด 
ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขา
วิชาชีพ และหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๔๓ 

เกณฑการใหคะแนน :        กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอน 
                                          ในแตละระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ - มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

ระดับ ๒ - มีระบบ และกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน การปฏิบัติงาน 
เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขา
รวมประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการ
สรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  
- มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีให บุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

ระดับ ๓ - มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ และกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

ระดับ ๔ - มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 

ระดับ ๕ - มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

 
ขอมูลท่ีตองรายงาน :  

๑. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ/สํานัก และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมิน
และปรับปรุง 

๒. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ/สํานัก ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนว
ปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เชน หลักเกณฑการรับเขา สวัสดิการและสิทธิประโยชน ระบบ
พิจารณาความดี ความชอบ เปนตน 

๓. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ/สํานัก เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ  รายงานการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ระบบฐานขอมูลบุคลากรของคณะ/สํานัก สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุน    

๔. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเลื่อนตําแหนง เชน การฝกอบรม การศึกษาตอ การเขารวมประชุมวิชาการ 
ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนตาํแหนงวิชาการ 

๕. สถิติการเขาออก (turnover)  ของบุคลากรทุกประเภท   
๖. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของบุคลากร 
๗. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว 
๘. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนําผลการ ประเมินไปปรับปรุง 
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ  จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลตาง ๆ ทั้งในระดับคณะ/สํานัก ระดับชาติ และนานาชาติ 
หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก :     สวนบริหารทรัพยากรบุคคล 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๔๔ 

ประเด็นการประเมินผล : การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
ตัวชี้วัดที่ ๑๔    :   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  
น้ําหนัก            :   รอยละ ๒ / - 
หนวยวัด         :  ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั  :   กระบวนการ 
คําอธิบาย : 

สถาบันฯ และสวนงานวิชาการพึงกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษรมีกระบวนการ
สงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรณยาบรรณ อันแสดงถึงความมีเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พรอมท้ังกําหนดกลไกที่จะ
กํากับดูแลใหคณาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมท้ังมีมาตรการในการใหคุณใหโทษกับผลการปฏิบัติจรรยาบรรณ
ของคณาจารย 

 

เกณฑการใหคะแนน :        กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอน 
                                           ในแตละระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ - สถาบันฯ หรือสวนงานวิชาการมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

ระดับ ๒ - มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ระดับ ๓ - มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ระดับ ๔ - มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ระดับ ๕ - มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ขอมูลที่ตองรายงาน :      
๑. แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสถาบันฯ และสวนงานวิชาการและ

หลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
๒. โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสถาบันฯ และสวนงานวิชาการตลอดจน

หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
๓. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  เชน  คําสั่ง

แตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการกําหนดคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  การกํากับดูแล และ
ประเมินผล  กระบวนการสงเสริมและกํากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  กระบวนการ
ติดตามประเมินผลและมาตรการสําหรับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  ขอมูลการจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุน   

๔. จํานวนคณาจารยท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ :   สภาอาจารยและพนกังาน 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๔๕ 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕    :    คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารยสถาบันฯ  
น้ําหนัก            :    รอยละ ๒   จําแนกเปน  ๒ ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๑     :    รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเทา 
น้ําหนัก               :    รอยละ ๑ / - 
หนวยวัด            :    รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด       :     ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันฯ ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
กับจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• อาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา   ใหนับรวมอาจารยประจําท้ังหมดที่มี
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ท่ียังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบันฯ  โดยจะนับ
รวมอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทา โดยจะตองไดรับวุฒิ จากสถาบันฯ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  ท้ังนี้  ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
ดวย 

• ในกรณีวุฒิบัตรแพทยผูเชี่ยวชาญตามสาขาสามารถเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกได นอกนั้นการเทียบ
วุฒิใดๆใหเทากับวุฒิ ปริญญาเอกนั้น จะตองเปนการรับรองคุณวุฒิจาก สกอ. เทานั้น  

• ไมนับการเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกของหลักสูตร MFA (Master of Fine Arts) 

สูตรการคํานวณ : 

 
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  (รวมผูลาศึกษาตอ) 

 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (รวมผูลาศึกษาตอ)  

 
X ๑๐๐ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 

๑.   จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวยและใหนับวุฒิบัตร
แพทยผูเชี่ยวชาญตามสาขาเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกไดตามที่ สกอ. รับรอง 

๒.  จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันฯ ตามที่ ก.พ. รับรอง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหนับรวมอาจารยปริญญาเอกที่ลาศึกษาตอดวย 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๔๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๒   :   รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
น้ําหนัก               :   รอยละ ๑ / - 
หนวยวัด              :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด         :   ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันฯ ที่มีตําแหนงทางวิชาการกับจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด จําแนกเปนรายสวนงานวิชาการ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการใหนับรวมอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงทางวิชาการในระดับ
ผูชวยศาสตราจารย(ผศ.) รองศาสตราจารย(รศ.) และศาสตราจารย(ศ.) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ที่ยังคงมีสถานภาพเปนอาจารย
ประจําของสถาบันฯ  

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกประเภท ไดแก อาจารยขาราชการและอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้  ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒  (รวมผูลาศึกษาตอ)  

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  (รวมผูลาศึกษาตอ)  
X ๑๐๐ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓. จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 
๔. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

 
 

ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๖    :   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
น้ําหนัก           :  รอยละ ๒/๔ 
หนวยวัด         :  ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั  :  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย : 

ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผนระดับสถาบันฯ เพื่อใหเปนระบบที่
สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการวางแผน
และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร  เพื่อการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  ทั้งนี้ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมิน
จากความพึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน ตลอดจน
เปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๔๗ 

เกณฑการใหคะแนน :        กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอน 
                                           ในแตละระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ - มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

ระดับ ๒ - มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

ระดับ ๓ - มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
- มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  

ระดับ ๔ - มีการนําผลการประเมินในระดับ ๓ มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

ระดับ ๕ - มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของคณะ/สํานัก  ผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  

 
ขอมูลที่ตองรายงาน :     

๑. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
๒. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
๓. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจของผูใช

ฐานขอมูล 
๔. รายงานการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

 
หนวยงานหลัก  :  ๑.  สํานักบริการคอมพิวเตอร 
   ๒. สวนสารสนเทศสถาบัน 
 

 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗    :   คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  
น้ําหนัก            :   รอยละ ๒ 
หนวยวัด          :   บาท 
ชนิดตัวชี้วัด    :   ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบคาใชจายจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดท่ีเปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่ง
สถาบันฯ ใชเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนท้ังหมด รวมท้ัง การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการ
พัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อม
ราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  แสดงในรูปสัดสวน  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๔๘ 

• บงบอกถึงสภาพความพอเพียงของเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรูดวยตนเอง
วาเหมาะสมพอเพียงหรือไม อยางไร ซึ่งยอมสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผลผลิต
โดยตรง  

• 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. ๒๕๕๒ 

• งบลงทุน หมายถึง งบครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
สูตรการคํานวณ  : 

 คาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
X ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔,๔๙๙ บาท ๔,๕๐๐ –  
๖,๙๙๙ บาท 

๗,๐๐๐ –  
๗,๙๙๙ บาท 

๘,๐๐๐ –  
๘,๙๙๙บาท 

๙,๐๐๐ บาท 
ข้ึนไป 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. งบประมาณแผนดินที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรยีนการสอนและ
การคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. งบประมาณรายไดท่ีเปนงบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรยีนการสอนและ
การคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. งบดําเนินการและงบลงทุนทั้งหมด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๔๙ 

ประเด็นการประเมินผล :  การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๘     :   มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู 
น้ําหนัก           :   รอยละ ๒/๔ 
หนวยวัด        :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั  :   กระบวนการ 
คําอธิบาย :  

มาตรฐานอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันฯ และสวนงาน มีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูใน
องคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันฯ และสวนงาน มี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู 
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล  และการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและภายนอกองคกร 
การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งข้ึน 
 

เกณฑการใหคะแนน :        กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอน 
                                           ในแตละระดับ 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ - มีการทบทวน และจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรยีนรู และ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันฯ/สวนงาน รับทราบ   

ระดับ ๒ - มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา  
รอยละ ๕๐ 

ระดับ ๓ - มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ ๑๐๐ 

ระดับ ๔ - มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู  

ระดับ ๕ - มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๕๐ 

ขอมูลที่ตองรายงาน :    
๑. แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของสถาบันฯ/สวนงาน และหลักฐานการ

ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
๒. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของสถาบันฯ/สวนงาน ตลอดจนหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ 

มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
๓. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูของสถาบันฯ/สวนงาน เชน 

คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือ คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก
ดานการจัดการความรู  ฐานขอมูลดานการจัดการความรู  หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน  เอกสารและสื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ    

๔. จํานวนบุคลากรและหนวยงานที่มีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 
๕. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  
๖. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของสถาบันฯ/สวนงาน 
๗. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของสถาบันฯ/สวนงาน เชน จํานวน

รางวัลตาง ๆ ท่ีบุคลากรไดรับจากการจัดการความรู  ประสิทธิผลของการทํางานที่เพิ่มข้ึน 
 

หนวยงานหลัก  :     สวนงานประกันและบริหารองคความรู 
 
ประเด็นการประเมินผล  :  การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่  ๑๙         :    มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
น้ําหนัก                :    รอยละ ๒/๔ 
หนวยวัด              :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั     :    กระบวนการ 
คําอธิบาย :  

เพื่อใหสถาบันฯ/สวนงาน มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ัง
กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือ
ไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกร
ยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตาม
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๕๑ 

เกณฑการใหคะแนน :        กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอน 
                                           ในแตละระดับ 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ - มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันฯ รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดย 
ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง  

ระดับ ๒ - มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ ความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง  

ระดับ ๓ - มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ แผนปฏิบัติ
การในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และ
การดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  

ระดับ ๔ - มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ระดับ ๕ - มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง และ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
สูงสุดของสถาบัน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน :      

๑. แผนงานดานการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา และหลักฐานการ
ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

๒. โครงการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาของคณะ/สํานัก ตลอดจน
หลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ 

๓. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา เชน 
คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  รายงานการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก  
ยุทธศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของคณะ/สํานัก 

๔. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงท่ีจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสูงสุดของคณะ/สํานัก รายงานการ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง  รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียดการดําเนินงานตามแผน  รายงานผลการ
วิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตาม
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของคณะ/สํานัก เอกสารการประเมินผลการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
สถาบันฯ 

หนวยงานหลัก :  สวนตรวจสอบ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๕๒ 

ประเด็นการประเมินผล :  หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ ๒๐    :    มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
น้ําหนัก            :    รอยละ ๒ 
หนวยวัด          :    รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั  :    กระบวนการ 
คําอธิบาย : 

สถาบันฯ และสวนงานวิชาการมีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของ
สถาบันฯ และสวนงานวิชาการ ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการ
ประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ  มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุง
หลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

เกณฑการใหคะแนน :        กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอน 
                                           ในแตละระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ - มีระบบและกลไกการเปด และปดหลักสูตร  
- มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 

ระดับ ๒ - มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม และการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร1ทุกเรื่อง 

ระดับ ๓ - มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา  เชน  รอยละของหลักสูตรที่ไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพ เผยแพร รอยละของ
บัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา  

ระดับ ๔ - มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ
หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  

- หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

ระดับ ๕ - หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และ ปริญญาเอก) ท่ี
เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด2 

 
 
 
 

                                                 
เกณฑมาตรฐานหลกัสูตร1   หมายถึง   เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมด2   หมายถึง  การนับจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย(ปริญญาโท เฉพาะแผน(ก) และปริญญาเอก) หาก
หลักสูตรระดับปริญญาโทใด ๆ เปดสอนทั้ง แผน ก และแผน ข ใหนับเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน แผน ก 
เทานั้น  หากหลักสูตรดังกลาวมีแตนักศึกษาลงทะเบียน แผน ข จะไมนับ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
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 ๑๕๓ 

ขอมูลที่ตองรายงาน :   
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันฯ และสวนงานวิชาการมีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบและกลไกในการ

พัฒนาบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และความตองการของ
สังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต  ภาวะการมีงานทําและการทํางานตรงสาขาของบัณฑิต 
๓. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร  ใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 

หนวยงานหลัก :      สํานักบริหารวิชาการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ ๒๑    :   มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
น้ําหนัก             :   รอยละ ๒ / - 
หนวยวัด       :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั   :   กระบวนการ 
คําอธิบาย : 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
เฉพาะตัวของนักศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญมากตอความกระหายใครรูและตอสมรรถนะในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การ
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน 
มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะ
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ                                   

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ - มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา
ทุกหลักสูตร 

ระดับ ๒ - มีการออกแบบการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
- มีการใชสื่อ และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 

ระดับ ๓ - มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 

ระดับ ๔ - มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการ
ของผูเรียนทุกหลักสูตร 
- มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก
หลักสูตร  

ระดับ ๕ - มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองทุกหลักสูตร 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
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 ๑๕๔ 

ขอมูลตองรายงาน :  
๑. เอกสารหลักสูตร  แผนการสอน  ประมวลรายวิชา บทเรียน e-learning 
๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการสงเสริมกระบวนการการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ สื่อและ

อุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร งบประมาณสนับสนุน ตารางการเปด
ใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน   

๓. แฟมประวัตินักศึกษา  ผลงานของนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๔. เอกสารการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และหลักฐาน

การนําผลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
๕. สถิติขอมูลหรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน จํานวนคณาจารยท่ีไดรับความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายของการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  จํานวนหนวยกิตหรือจํานวน
ช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ   จํานวนวิชาที่ทํา senior project   วิชาสัมมนาหรือวิชาท่ีมอบหมายใหนักศึกษา
คนควาหาความรูดวยตนเอง จํานวนชั่วโมงภาคสนาม   จํานวนโปรแกรมหรือรายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี 
จํานวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล 
เปนตน 

๖. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของ
ผูเรียน 

๗. ผลงานอาจารยท่ีเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก :  สํานักบริหารวิชาการ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
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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 : ………… 
ชนิดของตัวชี้วดั : ............ 
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. ตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
๒. หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัด เชน รอยละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน 
๓. ชนิดของตัวชี้วัด ระบุชนิดของตัวชี้วัด เชน ผลผลิต ปจจัยนําเขา กระบวนการ เปนตน 
๔. น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
๕. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วดัภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  

 ใชคําอธิบายตัวชีว้ัดตามรายละเอียดในคูมือการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ     สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

 กรณีเปนตัวชี้วัดทีจ่ัดเก็บขอมลูเอง 
 ระบุคําจํากดัความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วดัเพื่อให  ผู

ประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึงแนว
ทางการวดัผลตวัชี้วัด 

๖. สูตรการคํานวณ ระบุสูตรการคํานวณที่สอดคลองกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 
๗. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏบิัติ

ราชการของหนวยงาน 
๘. เงื่อนไข ระบุเงื่อนไขที่จําเปน  ซ่ึงมีสวนสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จของตัวชี้วัด 
๙. รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน 

 
ระบุขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของตัวชี้วัด ซ่ึงตองมีแนวทางการ
จัดเก็บขอมูลสอดคลองกับคําจํากัดความของตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินผล
ปงบประมาณปจจุบัน 

๑๐. แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบุแหลงของขอมูลที่สวนราชการนํามาใชอางอิงในการประเมินผล 
รวมทั้งวิธีการจัดเก็บขอมูล 

๑๑. ผูกํากับดูแลตัวชีว้ดั  พรอมหมายเลขโทรศัพท ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานให
ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ   พรอมทั้งเบอรโทรศัพททั้งที่ สํานักงานและ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปน
ประจํา 

๑๒. ผูจัดเก็บขอมลู พรอมหมายเลขโทรศัพท ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูล การดําเนินงานของ
ตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณี
ที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 
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    ภาคผนวก ๑-๕ 

ตัวอยางการเขยีนรายละเอียดตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  ๑ ป  
หนวยวัด :  รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลผลิต 
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  
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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 
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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  
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    ภาคผนวก ๒-๑  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสวนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ๒



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๒-๓  

 

แนวทางการจัดทําคํารบัรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 
 

               สวนงาน/สวน จัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสวนงาน/สวน   
ซึ่งประกอบดวย 

๑. สวนงาน/สวนทบทวนแผนที่ยุทธศาสตรของสวนงาน/สวน และงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําป 
                      งบประมาณ ๒๕๕๒ ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได โดยเชื่อมโยงและสอดคลองกบัแผนกลยุทธ 

       ของสถาบันฯ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙) ตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน ท่ีตองรับผิดชอบผลักดัน 
                      ตัวช้ีวัดในระดับสถาบันฯ 

๒. เมื่อสวนงาน/สวนดําเนินการตามขอ ๑ แลว ใหสวนงาน/สวน นําตัวช้ีวัดในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
                     ไปจัดทําแผน-ผลการปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสวนงาน/สวน ในแบบฟอรม 

       แผน-ผลการปฏิบัติการประจําป (F1-P-วผ-001) แกไขครั้งท่ี ๔ 
๓. สวนงาน/สวนสงเอกสารแผน-ผลการปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหสวนแผนงาน 

                     เพื่อดําเนินการตรวจสอบ หากมีแกไข สวนแผนงาน จะประสานใหสวนงาน/งาน แกไขใหถูกตองตอไป 
๔.  สวนงาน/สวนจัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ของสวนงาน/ 

                     สวน ตามตัวอยางใน  หนา ๕ 
๕. สวนงาน/สวนจัดทํารายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

                     ของสวนงาน/สวน ตามแบบฟอรมตัวอยางในหนา ๗  โดยจะตองเปนไปตามกรอบการประเมินผลการ 
                     ปฏิบัติงาน  ท้ัง ๔ มิติ และน้ําหนักรวมของแตละสวนงาน/สวน จะเทากับ รอยละ ๑๐๐   จําแนกตามกลุม 
                     ของสวนงาน ซึ่งประกอบดวย ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธของสถาบันฯ ท่ีสวนงาน/สวนไดจัดทํา 
                     แผนปฏิบัติการ ประจําป ๒๕๕๒ เสร็จเรียบรอยแลว ตามขอ ๓ เฉพาะตัวช้ีวัดท่ีไดคัดเลือกตัวช้ีวัดท่ี 
                     สําคัญๆ มาจัดทําขอตกลงในมิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑ (๑) เทานั้น และตัวช้ีวัดของสํานักงบประมาณรวมทั้ง 
                     ตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ของสถาบันฯดวยดังตารางสรุปกรอบการประเมินผลฯ หนา ๑๙-๒๔ และรวมถึง 
                     ตัวช้ีวัดตามภารกจิหลักของสวนงาน/สวน ท่ีกําหนดเพิ่มข้ึน จากแผนกลยุทธสถาบันฯ ดวย 

๖.  การจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน ป ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ รวมท้ังเปาหมายในป ๒๕๕๒   ขอใหสวนงาน/ 
                    สวนจัดทําขอมูลใหเปนไปตามคํานิยาม และเกณฑการใหคะแนน ในคูมือฉบับนี้ ยกเวน  ตัวช้ีวัดตาม 
                    ภารกิจหลักของสวนงาน/สวน ท่ีกําหนดตัวช้ีวัดของสวนงาน/สวนขึ้น    ใชวัดผลการดําเนินงานภายใน 
                    สวนงาน/สวน ใหจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดประกอบเพิ่มเติมตามแบบฟอรมในภาคผนวก ๑ 

๗. การใหคาน้ําหนักและการตั้งเกณฑการใหคะแนน ขอใหเปนไปตามกรอบการประเมินผลฯ ท่ีระบุไวใน 
                     คูมือฉบับนี้ (หนา ๑๙-๒๔) 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

ภาคผนวก ๒ -๔ 

 
๘.  สวนงาน/สวน  จัดสงเอกสารคํารับรองฯ  พรอมรายละเอยีดขอตกลงฯ  ตามขอ ๔ และ ๕ โดยใหระบุ 

                     ตัวช้ีวัดท่ีสวนงาน/สวน ตองการเจรจาเพื่อตกลงผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัด เปาหมายและเกณฑ 
                     การใหคะแนน ใหสวนแผนงาน 

๙. ผูบริหารสวน/สวน เขารวมเจรจาเพื่อตกลงผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน ตามกําหนดเวลาที่สวนแผนงาน 
ประสานแจง 

๑๐. สวนงาน/สวน ปรับแกไขรายละเอียดขอตกลงฯ ใหเปนไปตามที่ไดเจรจาตามขอ ๙ สงใหสวนแผนงาน 
๑๑. สวนงาน/สวน เตรียมดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ของสวนงาน/สวน ไปสูหนวยงานและ

บุคคล โดยดําเนินการมอบหมายผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดโดยตรงใหครบทุกระดับ เพื่อจะไดติดตามผลการ
ดําเนินงานได หากมีปญหาการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนหรือเปาหมาย จะไดแกไขไดทันที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ    แสดงตัวชี้วัดที่จะนําไปใชในการจัดทํารายละเอยีดขอตกลงในคํารับรองฯ 

แผน- ผล การ
ปฏิบัติการ 
ประจําปของ
สวนงาน/สวน 

คํารับรองการ 

ปฏิบัติงาน 

ของสถาบันฯ 

ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ/ 
ภารกิจหลักสวนงาน/สวน 

 ตัวชี้วัดตามเอกสาร 
งบประมาณรายจาย 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯของ
สถาบันฯ 

 

รายละเอียด
ขอตกลง 
ในคํารับรองฯ 

ประจําป ของ
สวนงาน/สวน 

 

• แผนกลยุทธสถาบันฯ 
  (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙) 

• แผนที่ยุทธศาสตร 
   สถาบันฯ 

• แผนที่ยุทธศาสตร 
   สวนงาน/สวน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๓-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ของสวนงาน/สวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ๓



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๓-๓ 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบตัิงาน 
ของสวนงาน/สวน 

 

 สวนงาน/สวน จะตองรายงานผลการปฏิบัติงาน    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามแบบฟอรม แผน – 
ผลการปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒     ของสวนงาน (F1-P-วผ-001 แกไข  ครั้งท่ี ๔)   ในภาคผนวก 
๓ หนา ๓-๕ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. ทุกสิ้นเดือน สวนงาน/สวนงานรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ พรอมท้ังแสดงขอมูล
ดิบ ท่ียังไมผานการคํานวณตามสูตร สําหรับตัวช้ีวัดท่ีมีสูตรการคํานวณ ตามแบบฟอรม F1-P-วผ-001 
แกไขครั้งท่ี ๔ 

๒. สวนแผนงาน โดยงานติดตามและประเมินผล จะนําขอมูลจากการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป
ของสวนงาน/สวน ไปดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําป ของ
สวนงาน/สวน ในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามแบบฟอรมในภาคผนวก ๓ หนา ๓-๖ 
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารและสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณา 

๓. เมื่อสิ้นปงบประมาณใหหนวยงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ณ สิ้นเดือน กันยายน โดยสวนงาน
เตรียมเอกสารอางอิงประกอบตัวช้ีวัดใหพรอม โดยจัดสงตวัอยางเอกสารอางอิงท่ีสมบูรณ ถูกตองมาก
ท่ีสุด สําหรับตัวช้ีวัดท่ีมีการตกลงไว ใหสวนแผนงาน  

 

แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/
สวน 

๑. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ประเมินและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป ของสวนงาน/สวน จากเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดได
บรรลุตามขอมูลท่ีแจงมาจริง และตรงกับกรอบการประเมินผลของตัวช้ีวัดแตละตัว หากพบขอสงสัย ให
ประสานกับผูรับผิดชอบของสวนงาน/สวน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้งหนึ่ง 

๒. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบนําขอมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสวนงาน/สวนไปประเมินผลฯ 
ในแบบฟอรมการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ ของแตละสวนงาน โดยคํานวณ
คะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้น ๆ ท่ีระบุไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน คะแนนถวงน้ําหนัก ผลการ
ประเมิน ของแตละตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

ภาคผนวก ๓-๔ 

๒.๑ คํานวณคะแนนที่ได 
  (๑)   เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ พิจารณาลักษณะของตัวช้ีวัดแตละตัว วา มีลักษณะแบบใด เชน  

        เชิงปริมาณ เชิงปริมาณที่มากกวาหนึ่งตัว ตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) เชิงคุณภาพ 
        และวัดผลสําเร็จ/ไมสําเรจ็ (Pass/Fail)  
(๒) เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  พิจารณาเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดแตละตัว 
(๓) เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  นําผลงานที่ปฏิบัติไดของแตละตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับเกณฑการให

คะแนน และคํานวณคะแนนที่ได ตามลักษณะของตัวช้ีวัด ดังตัวอยางวิธีการคํานวณผลการ
ประเมินในหนา ๙ 

๒.๒ คะแนนถวงน้ําหนัก  ใหนําคะแนนที่ไดของแตละตัวช้ีวัดคูณดวยน้ําหนักของแตละตัวช้ีวัด 
๒.๓ ผลการประเมิน  ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนเทียบกับคะแนนถวงน้ําหนัก โดย 
        (๑)  ตัวช้ีวัดในแตละมิติ ใหพิจารณาผลคะแนนที่ไดรับจากการดําเนินงานของตัวช้ีวัดยอย 
 (๒)  ผลรวมทุกมิติของหนวยงาน  ใหพิจารณา คะแนนถวงน้ําหนักในภาพรวมของสวนงาน 
         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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๓-๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

ภาคผนวก ๓-๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                          

 

 

 
บรรณานุกรม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                          

 

 

คณะผูจัดทาํ 
 

 ท่ีปรึกษา : 
  รองศาสตราจารยกิตติ    ตีรเศรษฐ   อธิการบดี 
  รองศาสตราจารยดุษณี   ธนะบริพัฒน  รองอธิการบดี 
  ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  เจริญเศรษฐศลิป ผูชวยอธิการบดี 
 

 ผูเรียบเรียง/เขยีนคูมือ : 
  นางวันดี      บญุยิ่ง    ผูอํานวยการกองแผนงาน 
 

 ผูประสานงาน : 
   1. การจัดทําคาํรับรองการปฏิบัติงาน 
     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. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ 
      2.1 น.ส.เพียรประคอง  มารักษ   นกัวเิคราะหนโยบายและแผน 
      2.2 นางสําราญ   เวบานแพว   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
      2.3 น.ส.พนอทิพย  สวัสดิว์งษ   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
              3. ขอมูลตัวช้ีวัดกลางที่ใชขอมูลสวนแผนงาน 
      3.1 นางขนษิฐา สาคร   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
      3.2 นายจตพุร     ศิริบรรณไพศาล  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
      3.3 นางวรรณา สอนพูล   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
  

พิสูจนอักษร     
น.ส.รัตนา           รัตนะ    หัวหนางานนโยบายและแผน 
 

 ผูพิมพ/จัดทํารูปเลม 
  นายสุเมท      แปงหอม   หัวหนางานธุรการ 
  นางจันทรศรี   สุขวิเศษ    ผูปฏิบัติงานบริหาร 
  นางมุกดา      แกวจรัส   ผูปฏิบัติงานบริหาร 
  นายบุญยัง     คํานึง    พนักงานตรวจทานขอมูล 




