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สวนแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี
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คํานํา 

 
 ตามที่สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง          เมื่อคราวประชุม   คร้ังที่ 
๒/๒๕๕๐   วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  ไดมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 
และไดมอบหมายใหผูบริหารทุกสวนงาน กํากับ ดูแล รับผิดชอบ ผลักดัน และนําแผนกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ โดยมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานตาง ๆ ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและเปน
รูปธรรมตอไปนั้น 
 สวนแผนงาน ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกลาว  จึงไดจัดทําคูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓  ของสถาบัน เพื่อใชเปนแนวทางและ
กรอบในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน      และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ ที่ผูบริหาร
สวนงานและสวน  นําไปใชในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวนเพื่อลงนามกับทาน
อธิการบดี ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๒๒ ขอ (๑๔) และมาตรา ๓๔ ขอ (๓) รวมทั้งการกําหนดขั้นตอนในการแปลงแผนกลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลในแผนกลยุทธสถาบัน  โดยสถาบัน จะนําผลการประเมินไปใช
ประกอบการสรางแรงจูงใจใหกับสวนงานและบุคลากร ที่ไดมีสวนรวมในการผลักดันตัวช้ีวัดของสถาบัน 
ใหบรรลุตามเปาหมาย เปาประสงค และวิสัยทัศนของสถาบัน ซ่ึงเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงสรางคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบัน ขั้นตอนในการจัดทําคํารับรอง
และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการคํานวณผลการประเมิน และแนวทางการประเมิน เปนตน 
 สวนแผนงาน หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน ไดใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 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      ๒๔ 
 มิติที่ ๒   มิติดานคุณภาพการใหบริการ                    ๘๓ 
 มิติที่ ๓   มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน                  ๘๗ 
 มิติที่ ๔   มิติดานการพฒันาสถาบัน                  ๑๑๓ 
 

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 ๖)            ๓-๔ 
 ๓.๔  แบบฟอรมรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
          การปฏิบัตงิาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .........               ๓-๕ 
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ภาคผนวก ๔  :   
         ๔.๑  รูปแบบการจัดทํารายงานผลการปฎิบัติงานตามคํารับรองการปฎิบัติงาน 
                      สําหรับหนวยงานภายในสถาบัน                          ๔-๑ 
 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 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 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน และ
อธิการบดี และ มาตรา ๓๔ ขอ (๓) ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีของอธิการบดีไว คือ กํากับดแูล ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของหัวหนาสวนงานตาม มาตรา ๙ (๓) และ (๔) และขอ (๕) จัดทําแผนพัฒนาสถาบันและปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนงาน รวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถาบัน 
 ๒. แผนกลยุทธสถาบัน (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๙) สถาบันไดนําเสนอตอคณะกรรมการสภาสถาบัน และมีมติ
เห็นชอบ เมื่อวนัที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐   โดยขั้นตอนในการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ ไดกําหนดให หัวหนา
สวนงานและสวน จะตองจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ทุกปงบประมาณ กับอธิการบดี ซึ่งเปนการถายทอดตัวช้ีวัดและ
เปาหมายของสถาบัน สูสวนงานตาง ๆ ภายในสถาบัน โดยสวนงานและสวนตาง ๆ จะตองถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมาย
ของสวนงานและสวนสูหนวยงานและบุคคลตอไป รวมท้ังไดกําหนดใหมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดและตามคํารับรองการปฏิบัติงานของผูบริหารหนวยงานระดับสวนงานและสวน โดยสวนแผนงาน ไดใชระบบ
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีกําหนดใหทุกสวนงานและสวนจัดสงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน เพื่อประเมินผลสวนงานและสวน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน  เสนอ
คณะกรรมการผูบริหาร และสภาสถาบัน พิจารณาผลการดําเนินงานในระดับสวน สวนงานและสถาบัน  
 นอกจากนี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ตัวบงช้ีท่ี ๗.๙ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและ
เปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล ไดกําหนดเปนตัวบงช้ีในการประเมินการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย   



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒ 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว ไดมีแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน สวนแผนงาน จึงจัดทําคูมือ
การประเมินผล สําหรับใชเปนกรอบในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานและรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํา
รับรองฯ ของสวนงานและสวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ึน  
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑   เพื่อใหหนวยงานระดับสวนงานและสวน สามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ไดอยางเหมาะสม 
          สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ  
          อยางมีคุณภาพ 

       ๒.๒  เพื่อใหหนวยงานระดับสวนงานและสวน มีการปฏิบัติงานที่มุงเนนประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ  
                 การใหบริการ และการพัฒนาหนวยงาน 

๒.๓  เพื่อใหผูรับการประเมินผล (สวนงาน/สวน)  มีความเขาใจรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
  ตรงกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๒.๔  เพื่อใหผูรับการประเมินผล (สวนงาน/สวน)  สามารถจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานของตัวช้ีวัด 
          ผลการปฏิบัติงาน ตามคํารับรองการปฏบัิติงาน 

 
๓. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

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

  สถาบัน และตามภารกิจหลักของสวนงานและสวนที่ไดกําหนดไว 
 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 และการเรยีนการสอนใหไดมาตรฐาน 
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 ๓ 

๔. โครงสรางการประเมินผล 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานและสวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีรายละเอียดโครงสรางการ 

ประเมินผล ดังนี้ 
๔.๑   องคประกอบและบทบาทของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล 
   เปนคณะกรรมการซึ่งแตงตั้งโดยสถาบัน       ทําหนาท่ีเจรจาเพื่อตกลงผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน       ตัวช้ีวัด  

เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน รวมท้ังทําหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงที่ไดทําไว  และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน ของสวนงาน/สวน ซึ่งประกอบดวย 
  ๑. ประธาน/ผูแทนคณะกรรมการประเมินผลของสถาบัน    ที่ปรึกษา 

 ๒. อธิการบดี        ประธานกรรมการ 
  ๓. รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล สวนแผนงาน      รองประธานคนที่ ๑  
  ๔. รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล สวนประกันคุณภาพและบริหารองคความรู รองประธานคนที่ ๒    
  ๕.  ผูชวยอธิการบดีท่ีกํากับดูแล สวนแผนงาน    กรรมการ 
  ๖.  ผูชวยอธิการบดีท่ีกํากับดูแล สวนประกันคุณภาพและบริหารองคความรู    กรรมการ 
  ๗.  ผูอํานวยการสวนแผนงาน               กรรมการ 

 ๘.  ผูอํานวยการสวนประกันคุณภาพและบริหารองคความรู   กรรมการ 
     ๙.  นักวิเคราะหนโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
                     ท่ีกํากับดูแล รับผิดชอบภารกิจดานโยบายและแผน   สวนแผนงาน      

 ๑๐. นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
      ภารกิจดานโยบายและแผน     และภารกิจดานติดตามและประเมินผล  
      สวนแผนงาน จํานวน ๓ คน      ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔ 

๔.๒  โครงสรางคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบัน 
   คํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงานและสวน  ถือเปนคํารับรองของสวนงานฝายเดียว ไมใชสัญญา และใช 

สําหรับระยะเวลา ๑ ป (ปงบประมาณ)  โดยในคํารับรองฯ จะประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกบัยุทธศาสตร     ตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงาน  เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน โดยมีระดับการลงนามในคํารับรองฯ   ดังนี้ 
 

ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติงาน ขอตกลงที่ให 
หัวหนาหนวยงาน ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา คํารับรองการปฏิบัติงาน 

๑. ระดับสวนงานวชิาการและสวนงานอื่น   - แผนกลยุทธของสถาบัน 
    คณบดี/ผอ.สํานกั/รองอธิการบดี ลงนามกับ อธิการบดี - ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก เปาหมาย 
    (กํากับ ดูแลวิทยาเขต)     และเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
๒.ระดับสวนในสํานักงานอธิการบดีและ
สํานักงานสภาสถาบัน 

    สถาบัน และภารกิจหลักของหนวยงาน รวมถึงตัวชี้วัด 
  ภาคบังคับ      

    ๒.๑ ผูอํานวยการสวน ลงนามกับ รองอธิการบดี/    
     ผูชวยอธิการบดี    
     (สําหรับสวนที่ไมมี

รองอธิการบดีกํากับ
ดูแล) 

  

    ๒.๒ รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี/      ลงนามกับ อธิการบดี  
             หน.สนอ/หน.สํานักงานสภาสถาบัน    

 

• โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน ประกอบดวย หัวขอท่ีสําคัญ ดังนี้ 
๑) คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

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

- กําหนดระยะเวลาของคํารับรองฯ ซึ่งเริ่มและจบลงสอดคลองกับปงบประมาณ 
๓) แผนปฏิบัติการประจําปของสวนงาน/สวน 
๔) รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติงาน 

กรอบการประเมินผล ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก ผลงานในอดีต เปาหมายเกณฑการใหคะแนน 
๕) รายละเอียดอื่น ๆ 

- รายละเอียดคําอธิบายตัวช้ีวัด นิยาม สูตรการคํานวณ และเงื่อนไขที่จําเปนประกอบตัวช้ีวัด 
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 ๕ 

ตัวอยาง   คํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 
 

   

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
คณะ……………….. 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
๑.  คํารับรองระหวาง 
  
 
 
 
    
        
 
      
        
 
 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  แผนยุทธศาสตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   
       กรอบการประเมินผล  ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียด   
       อื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 
 
๔.  ขาพเจารองศาสตราจารยกิตติ   ตีรเศรษฐ  ในฐานะผูบังคับบัญชาของรองศาสตราจารย.....………ไดพิจารณาและ 
        เหน็ชอบกบัแผนยุทธศาสตรของคณะ…………….. กรอบการประเมินผล ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน ขอมูลพื้นฐาน  
        เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี ้   ซึง่เปนไป 
        ตามแผนยทุธศาสตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
 

      ช่ือ  รองศาสตราจารยกิตติ   ตีรเศรษฐ    
          ตําแหนง  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                         ผูรับคํารับรอง 

และ 
     ช่ือ  รองศาสตราจารย……………. 
           ตําแหนง   คณบดีคณะ ……………………                                                                              ผูทําคํารบัรอง 

     คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑  ตุลาคม   
        ๒๕๕๒   ถึงวันที่  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๓ 

 ระยะเวลาของคาํรับรองการปฏิบัติงาน 
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 ๖ 

 
๕. และขาพเจายนิดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคณะ... ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําข้ึนนี้ 
 
๖. ขาพเจารองศาสตราจารย……………….  ตําแหนง  คณบดีคณะ.......................   ไดทําความเขาใจ    คํารับรองตาม

ขอ  ๓ แลวขอใหคํารับรองกับรองศาสตราจารยกิตติ    ตีรเศรษฐ  ตําแหนง  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาจะมุงมั่นปฏิบัตงิานใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวช้ีวัดแตละตัว ในระดับ
สูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๗. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติงานและเห็นพองกันแลว จึงได 

ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  
 
 
 
 

  …………………..……………………                                         ……………..….…….……..………… 
 (รองศาสตราจารยกิตติ         ตีรเศรษฐ)                                  (รองศาสตราจารย............................)                   
                     อธิการบดี                                                                             คณบดีคณะ................................ 
                  ผูรับคํารับรอง                                                                                    ผูทําคํารับรอง                 
       วันที่     ธันวาคม   ๒๕๕๒                       วันที่     ธันวาคม  ๒๕๕๒                         
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 ๗ 

 
ตัวอยาง   รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติงาน      

F19-P-วผ-001 
                                                                                                                                                                    แกไขครั้งที่ 1 

 
  ตัวชี้วัด หนวย ขอมูลพื้นฐาน 2553 น้ํา 

หนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

เปาประสงค  วัด 2550 2551 2552 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              
คลองกับความตองการของ              
ประเทศ และเปนที่ยอมรับ              
ในระดับนานาชาต ิ              
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 ๘ 

 
๕. ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กําหนดการ กิจกรรม 

๑๕ และ ๒๒ ก.ย. ๕๒ - สวนแผนงาน จดัประชุมชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบตัิการประจาํป ๒๕๕๓ 
 - ทุกสวนงาน/สวนในสถาบนั จัดทาํแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๓ ทีส่อดคลอง 
    กับแผนกลยุทธสถาบัน และภารกิจหลักหนวยงาน 

๖ ต.ค. ๕๒ - ทุกสวนงาน/สวน จัดสงรางแผนปฏิบัติการประจาํป ๒๕๕๓ ใหสวนแผนงานตรวจสอบ  หากมีขอ   
   แกไขใหแกไขใหถูกตอง และสงคืน สวนแผนงาน ภายใน ๑ สัปดาห นับแตวันที่ไดรับเรื่อง 

๖ พ.ย. ๕๒ - ทุกสวนงาน/สวน สงแผนปฎิบัตกิารประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๓ ที่ผานการอนุมัติจาก          
   หัวหนาสวนงาน/สวน หรือคณะกรรมการประจาํสวนงาน  

๑๐ พ.ย. ๕๒ - สวนแผนงาน จดัประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏบิัติงานตามคํารับรองฯ ประจําป 
   งบประมาณ ๒๕๕๓ 

ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน - ทุกสวนงาน/สวน รายงานผลการปฏิบัติการประจาํป ๒๕๕๓ ใหสวนแผนงาน 
ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน ม.ค., - สวนแผนงาน  จดัทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติการในภาพรวม สงใหสํานักงบประมาณ 
เม.ย., ก.ค.,  และ ต.ค. ๕๓    และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปนรายไตรมาส 

พ.ย. ๕๒ - สวนงาน/สวน ดาํเนินการจัดทํารายละเอียดขอตกลงในคํารับรองฯ ของสวนงาน/สวน 
    ซ่ึงประกอบดวย  ตัวชี้วดัผลการปฏิบัติงาน ผลงานในอดตี น้ําหนัก เปาหมาย   
    เกณฑการใหคะแนน ตามแบบฟอรมรายละเอียดขอตกลงฯ 

๒๗ พ.ย. ๕๒ - สวนงาน/สวน จัดสงรางเอกสารรายละเอียดขอตกลงคํารับรองการปฏิบัติงาน พรอมทัง้รายละเอียด 
   ตัวชีว้ัด (KPI Template) สําหรับตวัชี้วัดที่สวนงาน/สวน กําหนดขึ้น  ของสวนงาน/ สวน                  
   ใหสวนแผนงาน จํานวน ๒ ชุด พรอม File ขอมูล  

๓๐ พ.ย. – ๒ ธ.ค. ๕๒ - เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วดั น้ําหนัก คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน  
    ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

๘ ธ.ค. ๕๒ - สวนงาน/สวน จดัสงคํารับรองการปฏิบัติงานและรายละเอียดขอตกลงฯ พรอมทั้ง 
    รายละเอียดตัวชีว้ัด (KPI Template) สําหรับตัวชี้วดัที่สวนงาน/สวน กําหนดขึ้น ให 
    สวนแผนงาน จาํนวน ๓ ชุด พรอม File ขอมูล 

ธ.ค. ๕๒ - อธิการบดี ลงนามในคํารับรองฯ กบั นายกสภาสถาบัน 
 - สถาบันฯ จัดใหมีการลงนามคํารับรองฯ ของสวนงาน/สวน 

๘ ม.ค.๕๓ - สวนงาน/สวน สงเอกสารหลักฐานตางๆ ประกอบการประเมินตวัชีว้ัดที่  ๑.๑ ใหสวนแผนงาน 
พค., สค., ธค. ๕๓ - สวนแผนงาน ดาํเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน 

    และ ๑๒ เดือน   พรอมจดัทําคะแนนสรุปภาพรวมของสวนงาน/สวน   นาํเสนอ 
    คณะกรรมการผูบริหารสถาบนั และสภาสถาบัน 
 - สถาบัน กาํหนดใหนําผลคะแนนของสวนงาน/สวน ไปเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ  (การจัดสรร 
    เงินเลื่อนขัน้ประจําป การจัดสรรวงเงินงบประมาณประจาํปถดัไป และการประเมินผลการ 

   ดําเนนิงานของผูบริหารและบุคลากร เปนตน) 
 
หมายเหตุ : กรณสีงแผนปฎิบตัิการประจําป ๒๕๕๓ และการรายงานผล ลาชากวากาํหนด จะมผีลตอการประเมินของสวนงาน/สวน 
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 ๙ 

 
๖.  กลไกและวธิีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ของสวนงาน และสวน 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                     
  
                                                             
                                     
 
                                   ประกาศให                                                                                          
                               ประชาชนทราบ 

สวนงาน/สวน ภายในสถาบัน 
ทบทวนบทบาทภาระหนาที่ที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป
และแผนกลยุทธของสถาบัน 

สวนงาน/สวน จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําป ของสวนงาน/สวน 
สงให  สวนแผนงาน 

สวนงาน/สวน จัดทําคํารับรอง  
การปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๓  
และลงนามคํารับรองฯ กับ อธิการบดี 

- สวนแผนงานและสวนงาน/สวน 
  จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรสถาบัน 
  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 
และสภาสถาบัน เพื่อรับรอง 
พิจารณาใหขอเสนอแนะ 

อธิการบดี/หัวหนาสวนงานนําเสนอ
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานตอสภาสถาบัน 

นําผลการประเมินฯ ไปใชเปนเกณฑ 
ในการจัดสรร สิ่งจูงใจใหสวนงาน/
สวน ตามระดับของผลงาน 
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 ๑๐ 

 
     ๗.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน และ สวน 
 

 
 
 
 
                 

 
  
                        
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สวนงาน/สวนจัดสงคํารับรอง 
การปฏิบัติงานและรายละเอียด
ตัวชี้วัดใหสวนแผนงาน 
 

         ภายในวันที ่
๘ ธ.ค. ๕๒ 

ภายในวันที ่
ธค. 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 
และสภาสถาบัน  
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
สวนงาน/สวน 
 

สวนแผนงาน นําเสนอ 
ผลการปฏิบัติงาน  
ตามคํารับรองฯ 
และแผนกลยุทธ  
ตอคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบัน/สภาสถาบนั 

นําผลการประเมิน 
ไปเชื่อมโยงกับ 
เงินรางวัล/แรงจูงใจ 
และนําไปทบทวน 
แผนในปตอไป 

        ทุกวันที่ ๑๕ 
    ของเดือนถัดไป 
     เมื่อสิ้นไตรมาส 

  ภายในเดือน 
   ตค.-พย.๕๓ 

 ภายในเดือน 
    ธค.๕๓ 

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

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

       ภายในวันที่ ๓๐  
       เม.ย. ๕๓  และ 
         ๓๑ กค. ๕๓ 

     ภายในวันที ่
  ๓๑ พค.๕๓  และ  
    ๓๑ สค. ๕๓ 

    ภายในเดือน 
     มค.-กพ. ๕๔ 
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 ๑๑ 

บทที่ ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

 

๑.  วัตถุประสงคในการติดตามและประเมินผล 
๑. เพื่อทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวนตาง ๆ ภายในสถาบัน 
๒. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย 
๓. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวนและในภาพรวมทั้งสถาบัน 

 

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

๓.  การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
๑ วิเคราะห ตรวจสอบผลการดําเนินงานจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและรายงานผลตามคํารับรองฯ 

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 ๕ 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
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 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 ๒๕๕๓ เพื่อประโยชนดังตอไปนี้ 

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

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

       สถาบัน  ไดจัดกลุมหนวยงานเปน ๒ กลุม คือ 
๑. สวนงาน/สวนที่ดําเนินงานตามพันธกิจหลัก ๔  ดานของสถาบัน  ไดแก  สวนงานวิชาการ 
๒. สวนงาน/สวนท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก ๔ ดาน ของสถาบัน 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/สวนจะกําหนดใหทุกตัวชี้วัดมีความสําคัญเทากันและมีน้ําหนักเทากัน 
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 ๑๙ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัด 
 

กลุม 
๑ 

กลุม 
๒ 

มิติท่ี ๑ มิติดานประสิทธิผล        ๕๕ ๕๕ 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏบิัติการ 
หรือแผนกลยุทธและตามภารกิจ   

๑. ระดับคะแนนความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฎิบัติการ หรือ
แผนกลยุทธ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
และตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน (ทั้งงบประมาณแผนดินและเงิน
รายได) ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด (คํารับรอง ๑) 
๑.๑ ระดับคะแนนของคุณภาพแผนปฎิบัติการ(แผนงบประมาณแผนดินและ
เงินรายได) ของสวนงาน/สวนประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓ 
 (คํารับรอง ๑.๑) 
๑ .๒  ระดับคะแนนของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฎิบัติการ(แผน
งบประมาณแผนดินและเงินรายได)และตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (คํารับรอง ๑.๒ และ สกอ. ๑.๒) 

๒๕ 
 
 
 
๕ 
 
 

๒๐ 

๕๓ 
 
 
 
๕ 
 
 

๔๘ 

  ๑.๒.๑  เปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป    

  - ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ 

  ๑.๒.๑.๑ 
 

รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (สงป. ๕) 

• การกําหนดน้ําหนกั 
ของตัวชี้วดัยอยของ ๑.๒ 
ใหมีความสําคัญเทากัน 
 

  ๑.๒.๑.๒ 
 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  (สงป. ๖) 

  

  ๑.๒.๑.๓ 
 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  
(สมศ. ๖.๑) 

  

  ๑.๒.๑.๔ 
 

รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด 
(คํารับรอง ๑.๒.๕) 

  

  ๑.๒.๑.๕ 
 

รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน 
(คํารับรอง ๑.๒.๗) 

  

  ๑.๒.๑.๖ รอยละของอาจารยตางประเทศตออาจารยประจําทั้งหมด 
(เพิ่ม) 

  

  ๑.๒.๑.๗ 
 

รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด  
(คํารับรอง ๑.๒.๘) 

  

  ๑.๒.๑.๘ 
 

รอยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษา (คํารับรอง ๑.๒.๙) 

  

  ๑.๒.๑.๙ รอยละของนักศึกษาที่ เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา (สมศ. ๖.๘) 
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 ๒๐ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัด 
 

กลุม 
๑ 

กลุม 
๒ 

  - ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ 

  ๑.๒.๑.๑๐ รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด (คํารับรอง ๑.๒.๑๔) 

• การกําหนดน้ําหนกั 
ของตัวชี้วดัยอยของ ๑.๒ 
ใหมีความสําคัญเทากัน 

  - ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ 

  ๑.๒.๑.๑๑ ระดับคะแนนความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ  (คํารับรอง ๑.๒.๒๐) 

  

  ๑.๒.๑.๑๒* รอยละคะแนนความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยสิน  (คํารับรอง ๑.๒.๒๓) 

  

  ๑.๒.๑.๑๓** 
 

ระดับคะแนนความสําเร็จในการจัดสวัสดิการแกบุคลากร
ของสถาบัน  (คํารับรอง ๑.๒.๒๔) 

  

  - ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔   
  ๑.๒.๑.๑๔ รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนดในแผน (สงป. ๑๙) 
  

  ๑.๒.๑.๑๕ รอยละของผูรับบริการมีความรูเพิ่มขึ้นหลังจากเขารับบริการ
(คํารับรอง ๑.๒.๒๘) 

  

  - ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕   
  ๑.๒.๑.๑๖ รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนดในแผน (สงป. ๒๕) 
  

 ๑.๒.๒  เปาหมายตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน   
        (ตัวชี้วัดที่หนวยงานกําหนดเพิ่มจาก (๑) ซึ่งเปนการวัดผลผลิตของสวนงาน/สวน 

        และไมซ้ํากับตัวชี้วัด ๑.๒.๑, ๒ และในมิติที่ ๒-๔) 
  

• ผลสําเร็จตาม 
    พันธกิจหลัก 

๒. ระดับคะแนนความสําเร็จในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สกอ. ๒๘ -(***) 

  ๒.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ๙.๘๐  
 
 

 ๒.๑.๑ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ป (สมศ. ๑.๑) 

  ๒.๑.๒ รอยละเฉลี่ยของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบ 
ประกอบวิชาชพีจากจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด                      
(คํารับรอง ๒.๑.๓) 

๒.๔๕ 
 

๒.๔๕ 
 

 

หมายเหตุ   :   *      เปนตัวชี้วัดสําหรับทุกสวนงาน/สวนการคลัง  
                      **     เปนตัวชี้วดัเฉพาะสวนบริหารทรพัยากรบุคคล 
                      ***  หนวยสนับสนนุบางหนวยอาจมีภารกิจหลักทีด่ําเนนิงานในบางพันธกิจของสถาบนั ซ่ึงในการกําหนดน้าํหนักของตัวชี้วัดยอย 
                              ในขอ ๒ ใหเฉลีย่คาน้ําหนักกับตัวชี้วัดที ่๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๑ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

  ๒.๑.๓ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่ 
สําเร็จการศึกษา (สมศ. ๑.๒) 

๒.๔๕  

  ๒.๑.๔ รอยละของบัณฑติที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
(สมศ. ๑.๓) 

๒.๔๕  

  ๒.๒ มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค ๙.๘๐  
  ๒.๒.๑ รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรและ/

หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและระดบันานาชาติ ตอ
จํานวนอาจารยประจํา (สมศ. ๒.๑) 

๒.๐๐  

  ๒.๒.๒ รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา (สมศ. ๒.๖) 

๒.๔๐  

  ๒.๒.๓ จํานวนผลงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบตัรในรอบ 5 ปที่ผานมา 
(สมศ. ๒.๗) 

๒.๔๐  

  ๒.๒.๔ เงินสนบัสนนุงานวจิัย และงานสรางสรรคภายในสถาบนัตอ
จํานวนอาจารยประจํา (สมศ. ๒.๒) 

๐.๗๕  

  ๒.๒.๕ เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (สมศ. ๒.๓) 

๐.๗๕  

  ๒.๒.๖ รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับทนุทําวจิัย หรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
(สมศ. ๒.๔) 

๐.๗๕  

  ๒.๒.๗ รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับทนุทําวจิัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
(สมศ. ๒.๕) 

๐.๗๕  

  ๒.๓ มาตรฐานดานการบริการวิชาการ ๕.๖๐  
  ๒.๓.๑ รอยละของกจิกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ

ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาตแิละนานาชาติตออาจารยประจํา 
(สกอ. ๕.๓) 

๑.๘๗  

  ๒.๓.๒ รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ.๗.๗) 

๑.๘๖  
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๒ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

  ๒.๓.๓ รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา (สกอ. ๕.๒) 

๑.๘๗  

  ๒.๔ มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒.๘๐  
  ๒.๔.๑ รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสราง

เสริมเอกลักษณ ศลิปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือ 
กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด (คํารับรอง ๒.๔.๑) 

  ๒.๔.๒ รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศลิปะ และวัฒนธรรม ตอ
จํานวนนักศึกษาทัง้หมด (คํารับรอง ๒.๔.๒) 

๑.๔๐ 
 
 

๑.๔๐ 

 

 ๓. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดบัสากล  (คํารับรอง ๓) ๒ ๒ 

มิติที ่๒ มิติดานคุณภาพ    ๑๒ ๑๒ 
• คุณภาพการใหบริการ ๔. ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบัน (คํารับรอง ๔) 

๔.๑ ระดับความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
        ที่มีตอบัณฑติ (คํารับรอง ๔.๑) 
๔.๒ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบรกิาร (คํารับรอง ๔.๒) 

๖ 
๓ 
 
๓ 

๖ 
- 
 
๖ 

• การประกันคุณภาพ 
 

๕. ระดับคะแนนของการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หนวยงาน  (คํารับรอง ๕) 

๖ ๖ 

มิติที ่๓  มิติดานประสิทธิภาพ          
ของการปฏิบัติงาน  

  ๑๐ ๑๐ 

• ประสิทธิภาพของการใช 
    พลังงาน 

๖. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของ
สถาบันฯ (คํารับรอง ๗) 

• การบริหารงบประมาณ ๗. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน (คํารับรอง ๘) 
๗.๑ กรณีมีงบประมาณรายจายลงทุน 
๗.๒ กรณีไมมีงบประมาณรายจายลงทุน 

๓ 
 
๔ 
 

๒ 
 
๒ 

 ๘. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตอ
อาจารยประจํา (สมศ. ๕.๑๐) 

๑.๕ - 

 ๙. รายรับของสถาบัน ในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพในนามสถาบนัตอ
อาจารยประจํา (สมศ. ๓.๖) 

๑.๕ - 

หมายเหตุ :   มิติที ่๒ ,๓ การกําหนดน้ําหนักของแตละสวนงาน/สวน จะขึ้นอยูกบัจํานวนตัวชี้วดัที่สวนงาน/สวนตองรับผดิชอบ ในการขับเคลื่อนให 
                     บรรลุผลสําเร็จ กรณทีีส่วนงาน/สวน รับผิดชอบตัวชี้วัดไมครบทุกตัว จะใหกําหนดน้าํหนักตวัชี้วัดเทากันโดยน้ําหนักรวมในแตละมิต ิ
                     จะตองเทากบัเกณฑทีก่ําหนด 
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 ๒๓ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

มิติที ่๓  มิติดานประสิทธิภาพ          
ของการปฏิบัติงาน (ตอ) 

    

• การรักษามาตรฐาน 
    ระยะเวลาการใหบริการ    

๑๐.* ระดับคะแนนความสําเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
(คํารับรอง ๙) 

- ๓ 

• การจัดทําตนทนุ 
    ตอหนวย 

๑๑. 
** 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  
(คํารับรอง ๑๒ ป ๕๑) 

- ๓ 

มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน   ๒๓ ๒๓ 
• การบริหารการศึกษา ๑๒. รอยละของอาจารยประจําที่มวีุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย

ประจํา (สมศ. ๖.๓) 
 ๑๓. รอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ(สมศ. ๖.๔) 

๒ 
 
๒ 

- 
 
- 

• การบริหารจัดการองคกร ๑๔. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล (สกอ. ๗.๙) 

๕ ๕ 

• การเสริมสรางธรรมาภิบาล ๑๕. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาสถาบนั  (สกอ. ๗.๖) 

๓ ๔ 

• การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชพีคณาจารย 

๑๖. ระดับคะแนนความสําเร็จในการมีกระบวนการสงเสริมการปฎิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (สกอ. ๒.๗) 

๓ - 

• การจัดการสารสนเทศ ๑๗. ระดับคะแนนความสําเร็จในการมีศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย (สกอ. ๗.๕) 

๓ ๕ 

• หลักสูตรและการเรียนการสอน ๑๘. 
*** 

ระดับคะแนนความสําเร็จในการมีระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร (สกอ. ๒.๑) 

 ๑๙. 
*** 

ระดับคะแนนความสําเร็จในการมีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (สกอ. ๒.๒) 

๓ 
 
๒ 

๕ 
 
๔ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

หมายเหตุ :      มิตทิี่ ๓ , ๔ การกําหนดน้ําหนกัของแตละสวนงาน/สวน จะขึ้นอยูกับจาํนวนตัวชี้วัดที่สวนงาน/สวนตองรับผิดชอบ ในการ 
                        ขับเคลื่อนใหบรรลผุลสําเร็จ กรณีที่สวนงาน/สวน รับผดิชอบตัวชีว้ัดไมครบทุกตัว จะใหกําหนดน้าํหนักตวัชี้วัดเทากันโดย 
                        น้ําหนักรวมในแตละมิติจะตองเทากบัเกณฑที่กําหนด 
                  *     เปนตัวชี้วัดเฉพาะสวนงานที่มีการใหบริการ 
  **   เปนตัวชี้วดัเฉพาะสวนการคลงั 
  *** เปนตัวชี้วดัสําหรับกลุม ๑ และสํานักบริหารวิชาการ ในกลุม ๒ เทานั้น 
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 ๒๔ 

มิติที่ ๑  มิติดานประสิทธิผล 
 

ประเด็นการประเมินผล    :   ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธและตามภารกิจ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับคะแนนความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ หรือแผนกลยทุธ ของสถาบัน 

    เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  และตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน (ทั้ง  
    งบประมาณแผนดินและเงนิรายได) ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด  (คํารับรอง ๑) 

หนวยวัด    :  ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั  :  ผลผลิต 
น้ําหนัก :       รอยละ ๒๕/๕๓ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของสวนงาน/สวน ในการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป     ท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได     ของ
สวนงาน/สวน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการของสวนงาน/สวน พิจารณาจากการประเมินคุณภาพ  และการบรรลุ
เปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของสวนงาน/สวน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีสะทอนอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของสวนงาน/สวน 

• แผนปฏิบัติการประจําป จะตองมีเปาหมายที่ครอบคลุมการดําเนินการที่ใชงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายไดของสวนงาน/สวน 

• สวนงาน/สวนจัดทําแผนปฏิบัติการ(แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ หรือทบทวนความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการประจําป ของสวนงาน/สวนดังกลาว เพื่อใหมีตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรของสวนงาน/สวนที่ครบถวน สมบูรณ ไดมาตรฐานของ
สถาบัน  ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและอัตลักษณรวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ของสถาบัน (Standards-based higher education)  และเสนอคณะกรรมการสวนงาน/สวนพิจารณากอนสง
แผนปฏิบัติการประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบแลว     ไปยัง  สวนแผนงานพรอมหลักฐานแสดงคุณภาพของแผน  

• การประเมินคุณภาพของแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของสวนงาน/สวน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ พิจารณาจากคุณภาพของแผนที่ดี ไดแก แผนปฏิบัติการที่ตรงกับความ
ตองการจําเปนและสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนมีความสอดคลองกับอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้ง
วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน มีความสอดคลองกับมาตรฐานสําหรับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผน มีระบบและเปนรูปธรรม มีตัวบงช้ีและ
เกณฑการประเมินผลที่เหมาะสมชัดเจน มีทรัพยากรสนับสนุนในการดําเนินการตามแผนอยางเพียงพอ  มีการ
ถายทอดแผนสูหนวยงานปฏิบัติ  และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการคณะ 

• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล จะเจรจาเฉพาะตัวช้ีวัดสําคัญในตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒   ท่ีสถาบัน  เลือก
หรือเสนอในการบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติการของสถาบัน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ใน
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 ๒๕ 

ประเด็นความเหมาะสมของตัวช้ีวัด การกระจายคาน้ําหนัก การกําหนดคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
ของตัวช้ีวัด  ประกอบดวย ๒ ตัวช้ีวัดยอย 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  :   ระดับคะแนนของคุณภาพแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและเงินรายได) ของสวนงาน/

สวนประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ (คํารับรอง ๑.๑) 
หนวยวัด         :  ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วัด  :  ผลผลิต 
น้ําหนัก         :  รอยละ ๕/๕ 
คําอธิบาย : คุณภาพของแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของสวนงาน/สวน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ พิจารณาจากเกณฑคุณภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงาน/สวน ท่ี
มีการดําเนินการ  รวมท้ังคุณลักษณะของแผนปฏิบัติการประจําปครบตาม ๗ ประเด็น ประกอบดวย 

๑) ตรงความตองการ ความจําเปน และสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
     จําแนกเปนประเด็นยอย ดังนี้ 

๑.๑  แผน/โครงการสามารถสะทอนความตองการ ความจําเปน ของสวนงาน/สวน 
๑.๒ แผน/โครงการและตัวช้ีวดัของแผนปฎิบัติการประจําป สอดคลองกับแผนกลยุทธ 
๑.๓ แผน/โครงการของแผนปฎิบัติการประจําป สอดคลองกับอัตลักษณ/จุดเนนของสถาบัน 

๒) มีการทบทวน ประเมิน และนําผลไปปรับปรุงการจัดทําแผนและนําเสนอแผนปฎิบัติการประจําป  
๓) มีการกําหนดงบประมาณ ท่ีจะดําเนินการในโครงการตามแผนปฎิบัติการประจําป 
๔) การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฎิบัติการประจําปของบุคลากรในสวนงาน/สวน 
๕) ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสวนงาน/สวน หรอืผูบรหิารสูงสุดของสวนงาน/สวน 
 ๖) สงแผนปฎิบัติการประจําปท่ีสวนแผนงานตรวจสอบ และไดรับการแกไขใหถูกตองแลว           

ภายในระยะเวลาที่สวนแผนงานกําหนด   
๗) มีการถายทอดแผนปฎิบัติการประจําป (ตัวช้ีวัดและเปาหมาย) ของสถาบันฯ สูสวนงาน/สวน 
      และระดับบุคคล    

เกณฑการใหคะแนน  : กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานในแตละระดับ 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ        
ไมครบ ๓ ขอแรก   

มีการดําเนินการ        
๓ ขอแรก   

มีการดําเนินการ        
๔-๕ ขอแรก   

มีการดําเนินการ        
๖  ขอแรก   

มีการดําเนินการ        
ครบทุกขอ   

 

หมายเหตุ  :    สวนงาน/สวนตองสงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ (ทั้งแผนงบประมาณและ                             
                         งบประมาณรายได) และเอกสารหลักฐานตางๆที่แสดงถึงคุณภาพของแผนตามเกณฑที่กําหนด ให 
                         สวนแผนงาน เพื่อใหคณะกรรมการฯ  วิเคราะหและประเมินคุณภาพ  ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ 
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 ๒๖ 

ขอมลูที่ตองรายงาน   : เอกสารประกอบการดาํเนินงานตามคณุภาพแผนฯ ท้ัง ๗ ประเด็น 
หนวยงานรับผดิชอบ : ทุกสวนงาน/สวน 
หนวยงานรับผดิชอบการประเมิน : คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ :   ระดับคะแนนของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและเงินรายได)   
                            และตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓                                                                   
                            (คํารับรอง ๑.๒ และ สกอ.๑.๒) 
หนวยวัด        :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลผลิต 
น้ําหนัก          :   รอยละ ๒๐/๔๘ 
คําอธิบาย :  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ  (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) 
ของสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ พิจารณาจากรอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติการของตัวช้ีวัดท้ังหมดที่เลือกจากแผนปฏิบัติการของสวนงาน/สวน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓  โดยตองไมซ้ํากับตัวช้ีวัดอื่น ๆ ในคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวนในมิติ ๑(ขอ๒) ๒ ๓ 
และ ๔ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการพิจารณาจากการบรรลุเปาหมายตามแผนทั้งในมิติของปริมาณและ
คุณภาพของทุกตัวช้ีวัดท่ีสวนงาน/สวนไดระบุไวในแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ของสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  

• การกําหนดเปาหมายความสําเร็จใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสวนงาน/สวนหรือผูบริหาร
สูงสุดของสวนงาน/สวน  โดยเกณฑการใหคะแนนใหวางคารอยละของความสําเร็จตามเปาหมายตามตาราง
และสูตรการคํานวณ  

• สวนงานระบุตัวช้ีวัดยอยทุกตัวโดยตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ ตามตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑ หนา ๑๙-๒๐ ไมตองจัดทํา
รายละเอียดประกอบ แตสําหรับตัวช้ีวัดท่ีสวนงาน/สวนกําหนดขึ้นเองตามตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๒ หนา ๒๐ ใหจัดทํา
รายละเอียดตามแบบฟอรม KPI Template ภาคผนวกที่ ๑  และสงไปยังสวนแผนงาน  ภายในวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพื่อเปนหลักฐานประกอบการประเมินความสําเร็จของตัวช้ีวัด  (ตามแบบฟอรมการ
จัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด  KPI Template ในภาคผนวก ๑)  
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 ๒๗ 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตาม

เปาหมายของตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด (i) 
น้ําหนัก 

(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน
ท่ีได 
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก       
(Wi x SMi) 

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

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

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

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 

หมายเหตุ : กรณีท่ีเปาหมายเปนรอยละหรือจํานวนใหนําเปาหมายไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด 
                     เชน เปาหมายรอยละ ๘๐ วางไวท่ีคา ๕  

เกณฑการใหคะแนน 
เปาหมาย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

รอยละ ๘๐ ๔๘ ๕๖ ๖๔ ๗๒ ๘๐ 

 หรือ เปาหมายจํานวน ๒๐๐ คน วาง ๒๐๐ คนที่คา ๕ 

เกณฑการใหคะแนน 
 เปาหมาย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒๐๐ คน ๑๒๐ ๑๔๐ ๑๖๐ ๑๘๐ ๒๐๐ 

กรณีท่ีตัวช้ีวัดเปนระดับความสําเร็จ ตองกําหนดดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน 
เปาหมาย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดท่ีบรรลุผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงานเทากับ 
     

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

        Σ Wi              W๑ + W๒ +...+ Wi 
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 ๒๘ 

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  

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 ไดใชวิธีการถายทอดตัวช้ีวัดในแผนกลยทุธสถาบัน (พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๙) เฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ไปสูหนวยงานตามพันธกิจหลักของสวนงาน/สวน โดยกําหนดน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยใหมีความสําคัญเทากัน 
และตัวช้ีวัดยอยตองไมซ้ํากับตัวช้ีวัดในมิติอื่น  ในคํารับรองฯ ของสถาบัน  
 

ขอมูลท่ีตองรายงาน   : ผลการดาํเนินงานในแตละตัวช้ียอย 
 

หนวยงานรับผิดชอบ : ทุกสวนงาน/สวน ตามรายละเอียดในกรอบการประเมินหนา ๑๙ -๒๐ 
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 ๒๙ 

ตารางสรุปตัวชี้วัดยอย ในตัวชีว้ัดที่ ๑.๒   ระดับคะแนนของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณ 
                                                                      แผนดินและเงินรายได) และตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน 
                                                                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประเด็นการ 
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

 ๑.๒.๑ เปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑   ๑.๒.๑.๑ รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มี ๑.๒.๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
คุณภาพสอดคลองกับความ ๑.๒.๑.๓ รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
ตองการของประเทศและ ๑.๒.๑.๔ รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด 
สามารถแขงขันไดใน ๑.๒.๑.๕ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน 
ระดับนานาชาติ ๑.๒.๑.๖ รอยละของอาจารยตางประเทศตออาจารยประจําทั้งหมด 
 ๑.๒.๑.๗ รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด 
 ๑.๒.๑.๘ รอยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม/โครงการพัฒนา 

                นักศึกษา 
 ๑.๒.๑.๙ รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ ๑.๒.๑.๑๐ รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
พัฒนางานวิจัยและ  
นวัตกรรมเพื่อสรางความ  
เปนเลิศในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ๑.๒.๑.๑๑ ระดับคะแนนความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
พัฒนาคุณภาพการบริหาร ๑.๒.๑.๑๒ รอยละคะแนนความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน 
จัดการเพื่อเสริมสราง ๑.๒.๑.๑๓ ระดับคะแนนความสําเร็จในการจัดสวัสดิการแกบุคลากรของสถาบัน 
ประสิทธิภาพขององคกร  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔   ๑.๒.๑.๑๔ รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในแผน 
พัฒนาการใหบริการ ๑.๒.๑.๑๕  รอยละของผูรับบริการมีความรูเพิ่มขึ้นหลังจากเขารับบริการ 
วิชาการหลายรูปแบบ  
สูสังคม  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ ๑.๒.๑.๑๖ รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในแผน 
ทะนุบํารุงศิลปะและ  
วัฒนธรรมรวมทั้งภูมิปญญา  
ใหเกิดประโยชนตอ  
ประเทศ  
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 ๓๐ 

ประเด็นการ 
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

 ๑.๒.๒ เปาหมายตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน 
        (ตัวช้ีวัดยอย จะกําหนดวัดผลการดําเนินงานตามผลผลิตที่สําคัญของสวนงาน/สวนที่ไม

ซ้ํากับตัวช้ีวัด ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธสถาบัน ซึ่งสวนใหญจะเปนสวนงาน/สวนที่
รับผิดชอบสนับสนุนการดําเนินงานผลผลิตหลักของสถาบันโดยกําหนดใหสวนงาน/สวน
ดังกลาว เลือกตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของผลผลิตสวนงาน/สวนไมใชวัดกิจกรรมหรือ
ขั้นตอนการทํางาน ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๓ กําหนดใหสวนงาน/สวนจัดทํารายละเอียด
ประกอบตัวช้ีวัด สําหรับใชในการประเมินผลดวย) 

 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
   และสามารถแขงขันไดในระดบันานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑     :     รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ (สงป.๕) 
หนวยวัด               :      รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด    :      ผลผลิต 
คําอธิบาย :    
 -  เปนการเปรียบเทียบผูสําเร็จการศึกษา ในทุกระดับการศึกษา และทุกหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานหลักสูตร 
                   พ.ศ. ๒๕๔๘ กับผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

-  ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ 
                  ทุกหลักสูตร ท่ีจบในปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 - มาตรฐานหลักสูตร  หมายถึง มาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน   
                  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร  พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา  
                  พ.ศ. ๒๕๔๘ ทุกหลักสูตร 
สูตรการคํานวณ  :      

    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
x ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๑๐ ตอ ๑ คะแนน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน เทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด โดยนําคา

เปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๒๖ ดังนี้ 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๑ 

๑ รอยละผูสําเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
= รอยละ ๖๐           

เทากับ ๑ คะแนน 

๒ รอยละผูสําเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘  
= รอยละ ๗๐ 

เทากับ ๒ คะแนน 

๓ รอยละผูสําเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘  
= รอยละ ๘๐ 

เทากับ ๓ คะแนน 

๔ รอยละผูสําเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
= รอยละ ๙๐ 

เทากับ ๔ คะแนน 

๕ รอยละผูสําเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘  
= รอยละ ๑๐๐ 

เทากับ ๕ คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :   
- จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาทั้งหมด ท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๒  จําแนกตามระดับการศึกษา                                 

                 และประเภทหลักสูตร (สํานักทะเบียนและประมวลผล) 
- จํานวนหลักสตูรท่ีไดมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ (สํานักบริหารวิชาการ) 
- จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ (สวนวิชาการ) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนวิชาการ 
 

หนวยงานรับผิดชอบรอง : สํานักบริหารวิชาการ/สํานักทะเบียนและประมวลผล  
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๒     :     รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กาํหนด (สงป.๖) 
หนวยวัด                :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด     :      ผลผลิต 
คําอธิบาย :    

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ท่ีจบตามระยะเวลาของหลักสูตรใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๓ กับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

- ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจบตามระยะเวลาของหลักสูตร ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ หมายถึง 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา ๒๕๕๒ ทุกหลักสูตร ท่ีจบการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดไว หรือกอนระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด เชน หลักสูตรกําหนดระยะเวลา
การศึกษาไว ๔ ป นาย ก ไดเขาเปนนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๖ และจบ
การศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๙  ซึ่ง ถือวา นาย ก คือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจบตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 

- ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา ๒๕๕๒ ทุกหลักสูตร ท้ังท่ีจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและไม
จบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
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 ๓๒ 

สูตรการคํานวณ  :      

    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใชเวลาศึกษาภายในระยะเวลาขั้นต่ํา
ของหลักสูตร รุนปการศึกษา ๒๕๕๒ 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด ในรุนปการศึกษา ๒๕๕๒  

x ๑๐๐ 

 

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

เปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๒๖ ดังนี้ 
๑        รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เทากับ  ๑  คะแนน 

๒         ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด เทากับ  ๒  คะแนน 

๓         ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมาย เทากับ  ๓  คะแนน 

๔        ของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยคา เทากับ  ๔  คะแนน 

๕        เปาหมาย (เกณฑ ๕) จะตองไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังหมด ปการศึกษา ๒๕๕๒ 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนวิชาการ 
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๓    :     รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (สมศ. ๖.๑) 
หนวยวัด               :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด    :      ผลผลิต 
คําอธิบาย :    

- รอยละของหลักสูตรท่ีสวนงานเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) เมื่อเทียบจากหลักสูตรท้ังหมดที่สวนงานวิชาการเปดสอน 
ในปการศึกษานั้น โดยการนับหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานหลักสูตร ใหนับสะสม และการแจงนับใหนับตาม
สาขาวิชาที่เปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา 

- หลักสูตรท่ีเปดสอน หมายถึง หลักสูตรท่ีสวนงานวิชาการเปดสอน ทุกระดับการศึกษา ในปการศึกษา 
๒๕๕๓ 

สูตรการคํานวณ : 

    จํานวนหลักสูตรที่สวนงานเปดสอนและไดมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สวนงานเปดสอนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

x ๑๐๐ 
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 ๓๓ 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๑๐ ตอ ๑ คะแนน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน เทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด โดยนําคาเปาหมาย

วางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา  ๒๖ ดังนี้ 
๑ รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด  = รอยละ ๖๐ เทากับ  ๑  คะแนน 

๒ รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด = รอยละ ๗๐ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓ รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด = รอยละ ๘๐ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด = รอยละ ๙๐ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด = รอยละ ๑๐๐ เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนหลักสูตรท่ีสวนงานเปดสอนและไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘  
      ท้ังหมด 
๒. หลักสูตรท้ังหมดที่สวนงานเปดสอน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปการศึกษา ๒๕๕๓) 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนวิชาการ 
 

หนวยงานรับผิดชอบรอง : สํานักบริหารวิชาการ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๔     :     รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด  (คํารับรอง ๑.๒.๕) 
หนวยวัด                   :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด        :      ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย :    

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่เปนชาวตางประเทศกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ท้ังเปนคนไทย 
และชาวตางประเทศ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ (ปการศึกษา ๒๕๕๓) ในรูปรอยละ 

- นักศึกษาตางประเทศ หมายถึง บุคคลที่ถือกําเนิดภายนอกประเทศไทย และไมมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตามที่กฎหมายกําหนด  

สูตรการคํานวณ :   

     

จํานวนนักศึกษาที่เปนชาวตางประเทศ ปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
x ๑๐๐ 

 

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

หนา ๒๖ ดังนี้ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๓๔ 

๑   เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมาย เทากับ  ๓  คะแนน 
๔         ของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ท่ีเปนชาวตางประเทศ ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ (ปการศึกษา ๒๕๕๓) 
๒. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ (ปการศึกษา ๒๕๕๓ ท้ังเปนคนไทย และชาว

ตางประเทศ) 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนวิชาการ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๕      :     รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   (คํารับรอง ๑.๒.๗) 
หนวยวัด                 :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั     :      กระบวนการ 
คําอธิบาย :    

- เปนการวัดผลจากคะแนนเฉลี่ยของการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาที่มีตออาจารยประจําวิชา 
ท่ีสังกัดแตละสวนงานวิชาการ ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ในรูปแบบรอยละ และเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมินการเรียนการสอน (เฉพาะระดับปริญญาตรี) โดยกําหนดใหคะแนนเฉลี่ยระดับ ๕ เทากับ 
๑๐๐ ซึ่งนักศึกษาจะประเมินการเรียนการสอน ใน ๑๓ หัวขอ ดังนี้ 
๑. มีการแจงใหนักศึกษาทราบกฎเกณฑและรายละเอียดของการเรียนการสอน 
๒. ตรงตอเวลาในการสอน 
๓. เขาสอนครบตามที่กําหนด 
๔. ใชสื่อการสอนที่ชวยใหเขาใจดีข้ึน 
๕. มีความรูความสามารถในการสอนใหนักศึกษาเขาใจในเนื้อหาวิชา ไดดี 
๖. มอบหมายงานใหนักศึกษาทําในปริมาณที่เหมาะสม 
๗. การตรวจงานและชี้แจงขอบกพรองของนักศึกษาในงานที่ใหทํา 
๘. เปดโอกาสใหนักศึกษาคิดวิเคราะหแกไขปญหาและสรางสรรค 
๙. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามในเวลาเรียน 
๑๐. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามนอกเวลาเรียน 
๑๑. สอนเนื้อหาครบตามที่กําหนดไวในแผนการสอน 
๑๒. โดยภาพรวมนักศึกษาไดรับความรูเพิ่มข้ึนจากวิชาเรียนนี้ 
๑๓. มีการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดูแลระเบียบวินัยและทําตนใหเปนตัวอยางที่ดี 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๕ 

สูตรการคํานวณ : 

    

คะแนนเฉลี่ยที่สวนงานวิชาการไดจากการประเมินการเรียนการสอน ปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

 ๕ 
x ๑๐๐ 

 

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

หนา ๒๖ ดังนี้ 
๑          รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          ปงบประมาณ ๒๕๕๓  ตามเกณฑที่สวนงานกําหนด เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          ผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔          ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยคาเปาหมาย (เกณฑ ๕) จะตอง เทากับ  ๔  คะแนน 
๕          ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :   - รายงานการประเมินผลการเรียนการสอน ปงบประมาณ ๒๕๕๓  จําแนกตามสวนงานวิชาการ  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนวิชาการ 
หนวยงานรับผิดชอบการประเมิน : สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๖     :   รอยละของอาจารยตางประเทศตออาจารยประจําทั้งหมด  (เพ่ิม) 
หนวยวัด              :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด         :   ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยชาวตางประเทศกับอาจารยประจําท้ังหมดของสวนงานวิชาการ โดยให
นําเสนอในรูปรอยละ  

• อาจารยชาวตางประเทศ หมายถึง บุคคลท่ีถือกําเนิดภายนอกประเทศไทย และไมมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งตามกฎหมายที่กําหนด ซึ่งไดรับการจาง/บรรจุใหปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอาจารยประจํา หรือ เปนอาจารย
พิเศษ ท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมต่ํากวา ๙ เดือน)   

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกประเภท ไดแก อาจารยขาราชการและอาจารยพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้  ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๓๖ 

สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ  ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   
X ๑๐๐ 

 

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

หนา ๒๖ ดังนี้ 
๑          รอยละของอาจารยชาวตางประเทศตออาจารยประจํา เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          ทั้งหมดปงบประมาณ ๒๕๕๓  ตามเกณฑที่สวนงาน เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          กําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔          ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 
๔. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนวิชาการ 
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สวนบริหารทรพัยากรบุคคล 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๗     :     รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด  (คํารับรอง ๑.๒.๘) 
หนวยวัด                :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั    :      ผลผลติ 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับหลักสูตรท่ีเปดสอน
ท้ังหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ในรปูรอยละ 

สูตรการคํานวณ : 

    

จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปดสอน ในปงบประมาณ ๒๕๕๓  

 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอน ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
x ๑๐๐ 

 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๗ 

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

หนา ๒๖ ดังนี้ 
๑          รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          ปงบประมาณ ๒๕๕๓  ตามเกณฑที่สวนงานกําหนด เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          ผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔          ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :   จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน ในปงบประมาณ  ๒๕๕๓ จําแนกตามระดับการศึกษา 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนวิชาการ 
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สํานักบริหารวิชาการ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๘     :     รอยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตีอกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา  
                                         (คํารับรอง ๑.๒.๙) 
หนวยวัด                :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั    :      ผลผลติ 
คําอธิบาย :  

- เปนการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา/โครงการพัฒนานักศึกษาใน
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

- กิจกรรมนักศึกษา/โครงการพัฒนานักศึกษา ไดแก โครงงานรับนอง ประชุมเชียร โครงงานกีฬาเฟรชชี่ 
โครงงานแคแสด โครงงานคายคุณธรรม-จริยธรรม โครงงานถวายสัตยปฏิญาณตน เปนตน 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

x๑๐๐
๕

โครงการ / จํานวนกิจกร
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⎝ 

⎛ 
⎟⎟
⎠

⎞
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⎝ 

⎛ 
รม

ผลรวมคะแนนของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
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 ๓๘ 

เกณฑการใหคะแนน  :  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๗ ตอ ๑ คะแนน 
๑ รอยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม/             

โครงการพัฒนานักศึกษา  =  ๔๗ 
เทากับ  ๑  คะแนน 

๒ รอยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม/ 
โครงการพัฒนานักศึกษา  =  ๕๔ 

เทากับ  ๒  คะแนน 

๓ รอยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม/ 
โครงการพัฒนานักศึกษา  =  ๖๑ 

เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ รอยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม/ 
โครงการพัฒนานักศึกษา  =  ๖๘ 

เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ รอยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม/ 
โครงการพัฒนานักศึกษา  =  ๗๕ 

เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
- ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  ท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา  

ปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงานวิชาการ/สวนกิจการนักศึกษา 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๙     :     รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา                     

                       (สมศ. ๖.๘) 
หนวยวัด                :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด     :      ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย :    

- รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีท้ังหมด โดยไมนับนักศึกษาซ้ํา แมวานักศึกษาคนนั้นจะเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาหลายโครงการก็ตาม 

สูตรการคํานวณ :   

     

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา          
ในปงบประมาณ ๒๕๕๓                                         

 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด ในปงบประมาณ  ๒๕๕๓ 

x ๑๐๐ 

 

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

หนา ๒๖ ดังนี้ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๙ 

๑   เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เขารวมกิจกรรม/           เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาตามเกณฑที่ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔           สวนงาน กําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน เทากับ  ๔  คะแนน 
๕           ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
๒. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนวิชาการ/สวนกิจการนักศึกษา 
 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๒  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความเปนเลิศในระดบัชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๐   :   รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  (คํารับรอง ๑.๒.๑๔) 
หนวยวัด                :   รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั    :    ผลผลิต 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด กับจํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด ที่
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ และ/หรือ ๒๕๕๓ 

- โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง โครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุนงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒  และ/หรือประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ ที่สามารถดําเนินการวิจัย และจัดสง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญารับทุนวิจัยและ/หรือแผนที่กําหนดไวในโครงการ 

- ทั้งนี้ ไมนับโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ที่แลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๕๒ (ให
นํามาหักออกท้ังเศษและสวนในสูตรการคํานวณ)  

สูตรการคํานวณ :     
จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณแผนดิน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒  

และ/หรือ๒๕๕๓ ที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
    

จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณแผนดินทั้งหมด  

ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ และ/หรือ ๒๕๕๓ 

X ๑๐๐ 

 

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

ที่กําหนดหนา ๒๖ ดังนี้ 
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 ๔๐ 

๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ 

      
    รอยละของโครงการที่ไดรับงบประมาณแผนดินเสร็จ 
     ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามเกณฑ 
     ที่แตละสวนงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของ  
     แตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๓  
        

เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลท่ีตองรายงาน  :    
๑. จํานวนรายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณแผนดินที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
๒. จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณแผนดินทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงาน/สวนบริหารการวิจัย 
 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๓  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๑    :    ระดับคะแนนความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  (คํารับรอง ๑.๒.๒๐) 
หนวยวัด                  :    ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั      :     กระบวนการ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนของเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนการนํากรอบการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งหลักเกณฑและแนวคิดของรางวัลคุณภาพ
แหงชาติของของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก  Malcolm Baldrige Quality Award (MBNQA) และ Thailand Quality 
Award (TQA) มาศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาเปนเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และนําเกณฑ
ดังกลาวไปสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการดําเนินงานที่
สอดรับกับกลยุทธหลักในการสรางความเปนเลิศในระบบราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการพัฒนาระบบ
ราชการ ของแผนการบริหารราชการแผนดิน 

• การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖   โดยสถาบันอุดมศึกษาตองทําการประเมินตนเองเพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง
องคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

• ในปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเริ่มเตรียมความพรอมในการยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหกับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ โดยการใหความรู สรางความเขาใจ  ใน
หลักเกณฑและวิธีการ และการสรางบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ใหมีความรูพื้นฐานในการประเมินตนเอง 
สําหรับในระยะตอไปจะเปนการสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาใหดําเนินการในเรื่องตางๆ เพิ่มเติมตอไปตามแนวทางที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว สําหรับการดําเนินการตามตัวช้ีวัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดจัดทําคูมือแนวทางการ



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๔๑ 

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางดําเนินการในรายละเอียด
ตอไป  
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 

คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย/สํานักที่ทํารายงานสงดังนี้ 
 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร 
๒. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
๓. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
๔.  คณะวิทยาศาสตร 
๕. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๖. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
๘.  วิทยาเขตชุมพร 
๙. วิทยาลัยนานาชาติ 
๑๐.  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลาลาดกระบัง 
๑๑.  วิทยาลัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลฯ  
๑๒.  สํานักบริหารวิชาการ 
๑๓.  สํานักหอสมุดกลาง  
๑๔.. สํานักบริการคอมพิวเตอร 
๑๕. สํานักทะเบียนและประมวลผล   

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑  จัดประชุมช้ีแจงใหความรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแกบุคลากรของ

สถาบันอุดมศึกษา 
๒   มีขอ ๑ และ มีการจัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการของสถาบัน และ

จัดทําแผนดําเนินการพรอมกําหนดผูรับผิดชอบในแตละหมวด (Category Champion) ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พรอมขออนุมัติแผนดําเนินการตอผูบังคับบัญชา 

๓  มีขอ ๒ และมีการจัดอบรมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมในการประเมินองคกรดวยตนเอง 
๔ มีขอ ๓ และความครบถวนของการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 
๕ มีขอ ๔ และความครบถวนของการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการเบื้องตนตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
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 ๔๒ 

๑๖. สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
๑๗. สํานักงานอธิการบดี 

หมายเหตุ: 
๑. ความครบถวนตามขั้นตอนที่ ๔ และ ๕ หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแบบฟอรมท่ี  ก.พ.ร. กําหนด และขอใหทุกสวนงานสงรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหสวนบริหารงาน
ท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี ทุก ๖ เดือน ในวันที่ ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๓ และ วันที่  ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๓ 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงาน 
หนวยงานประเมินผลในภาพรวม : สวนบริหารงานทั่วไป สํานักงานอธิการบดี    
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๒    :   รอยละคะแนนความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน   (คํารับรอง ๑.๒.๒๓) 
หนวยวัด                  :    รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั       :    กระบวนการ 
คําอธิบาย : 

- เปนการพิจารณาความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสินของสถาบัน ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ไดแก 
มีแผนกลยุทธทางการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจาย ของการดําเนินงาน จากทุกแหลงทุน และมีการ
นําไปจัดสรรอยางเปนระบบ รวมท้ัง การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยู ท้ังภายในและ
ภายนอก ใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังนี้ เปนไปตามการประเมินผล องคประกอบที่ ๘ (ตัวบงช้ีท่ี ๘.๑ และ ๘.๒) 
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

สูตรการคํานวณ : 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

องคประกอบที่ ๘  
 
    

๓ 

X  ๑๐๐  

 

เกณฑการใหคะแนน  :     

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ผลการประเมิน       

การประกันคุณภาพ 
สกอ.              

องคประกอบที่ ๘     
ระดับหนวยงาน 
เทากับรอยละ ๔๐ 

 

ผลการประเมิน       
การประกันคุณภาพ 

สกอ.              
องคประกอบที่ ๘     
ระดับหนวยงาน 
เทากับรอยละ ๕๐  

ผลการประเมิน       
การประกันคุณภาพ 

สกอ.              
องคประกอบที่ ๘     
ระดับหนวยงาน 
เทากับรอยละ ๖๐  

ผลการประเมิน       
การประกันคุณภาพ 

สกอ.              
องคประกอบที่ ๘     
ระดับหนวยงาน 
เทากับรอยละ ๗๐  

ผลการประเมิน       
การประกันคุณภาพ 

สกอ.              
องคประกอบที่ ๘     
ระดับหนวยงาน 
เทากับรอยละ ๘๐  
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 ๔๓ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- ผลการประเมินการประกันคุณภาพ สกอ. องคประกอบที่ ๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงาน/สวนการคลัง 
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สวนประกันฯ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๓    :    ระดับคะแนนความสําเร็จในการจัดสวัสดิการแกบุคลากรของสถาบัน (คํารับรอง ๑.๒.๒๔)  
หนวยวัด                  :    ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั      :     ผลผลติ 
คําอธิบาย : 

• สวัสดิการ หมายถึง ระบบ/กลไกแนวทางหนึ่งท่ีสถาบันใชในการดูแลบุคลากรของสถาบัน ท้ังท่ีเปน
ตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน รวมถึงการสรางบรรยากาศที่ดีเอื้อประโยชนตอการปฎิบัติงาน เพื่อเปนการจูงใจบุคลากร 
ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจในการปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปนปจจัยท่ีทําใหบุคลากรมีความ
มั่นคงในชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตลอดจนระยะเวลาที่ปฎิบัติงานอยูในสถาบัน 

• บุคลากรสถาบัน หมายถึง พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ พนักงานเปลี่ยนสถานภาพ ขาราชการ 
พนักงานสถาบันเงินรายได ลูกจางประจํา ลูกจางรายเดือนดวยเงินรายได ท่ีปฎิบัติงานอยูในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
สูตรการคํานวณ : -ไมมี- 
เกณฑการใหคะแนน  : 

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับ ๑ มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินงาน เทากับ  ๑  คะแนน 

 ระดับ ๒ มีระเบียบ หรือประกาศสถาบันเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร เทากับ  ๒  คะแนน 

ระดับ ๓ มีการสํารวจความพึงพอใจในระบบสวัสดิการของสถาบัน เทากับ  ๓  คะแนน 

ระดับ ๔ มีการรวบรวม วิเคราะห และสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ นําเสนอตอ
ผูบริหารของสถาบัน 

เทากับ  ๔  คะแนน 

ระดับ ๕ มีการปรับปรุงระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับสวัสดิการของสถาบัน เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน หรือเอกสารอื่นใดที่เปนการมอบหมายผูรับผิดชอบในการพัฒนา

ระบบ/กลไกเกี่ยวกับสวัสดิการของสถาบัน 
- ระเบียบ หรือประกาศสถาบันเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร 
- แบบสํารวจความพึงพอใจในระบบสวัสดิการของสถาบัน 
- ผลการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอระบบสวัสดิการของสถาบัน 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 ๔๔ 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๔ พัฒนาการใหบริการวิชาการหลายรูปแบบสูสังคม 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๔   :      รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่ําหนดในแผน  (สงป. ๑๙) 
หนวยวัด                 :      รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั     :      ผลผลติ 
คําอธิบาย   : 

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนงานบริการวิชาการ ท่ีดําเนินการแลวเสร็จไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ ในรูปรอยละ  

- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สวนงาน/สวน ไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

- ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 
๑.  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๒. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
ทั้งนี้ ไมนับรวมการเปนวิทยากร 

สูตรการคํานวณ :  
 
 

 

จํานวนงานบริการวิชาการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดในแผน ปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

 จํานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
 

 

 
X ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน  :      
๓. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
๔. กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด 

หนา ๒๖ ดังนี้ 
๑          รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          ที่กําหนดในแผน ปงบประมาณ ๒๕๕๓  ตามเกณฑ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          ที่สวนงานกําหนด ผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละ  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔          สวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยคาเปาหมาย  เทากับ  ๔  คะแนน 
๕          (เกณฑ ๕) จะตองไมตํ่ากวา รอยละ ๗๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- เอกสารแผนการจัดงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓                            ตามแบบฟอรม 
- เอกสารการรายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓   ท่ีกําหนด ( F1-P-วต-003) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงาน 
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 ๔๕ 

ตัวชี้วัดที่   ๑.๒.๑.๑๕   :   รอยละของผูรับบริการมีความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากเขารับบริการ   (คํารับรอง ๑.๒.๒๘)  
หนวยวัด                 :      รอยละ 

ชนิดของตัวชี้วดั    :      ผลผลติ 

คําอธิบาย   : 
- เปนการประเมินผูเขารับบริการที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ ท่ีสวนงาน/สวนดําเนินการ โดยทําการทดสอบ

กอนและหลังการเขารับบริการ  
- 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 
ทั้งนี้ ไมนับรวมการเปนวิทยากร 

สูตรการคํานวณ : - 
 
 

 

จํานวนผูเขารับบริการมีความรูเพิ่มขึ้นของทุกกิจกรรม/โครงการ 

 จํานวนผูเขารับบริการทั้งหมด (เฉพาะผูที่สงแบบทดสอบ) 
 

 

 
X ๑๐๐ 

 

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

หนา ๒๖ ดังนี้ 
๑          รอยละของผูรับบริการมีความรูเพิ่มขึ้นหลังจากเขา เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          รับบริการปงบประมาณ ๒๕๕๓  ตามเกณฑที่สวนงาน เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          กําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔          ในปงบประมาณ ๒๕๕๓  โดยคาเปาหมาย (เกณฑ ๕)  เทากับ  ๔  คะแนน 
๕           จะตองไมตํ่ากวา รอยละ ๗๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน :   
สรุปผลการประเมินของผูรับบริการมีความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากเขารับบริการ สําหรับกิจกรรม/โครงการที่จัดใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตามแบบฟอรม F1-P-วต-003) 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงาน 
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 ๔๖ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5      ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๖    :      รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในแผน (สงป. ๒๕) 
หนวยวัด                 :      รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั     :       ผลผลิต 
คําอธิบาย  :       

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีดําเนินการเสร็จไดตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 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 
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
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 ๔๗ 

คุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คาย
พัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน 
นักเรยีน 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  :   

  
จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการเสร็จ 

ภายในระยะเวลาที่กําหนดในแผน 

 
X  ๑๐๐ 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด  
 

เกณฑการใหคะแนน  :       
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา    
       ๒๖ ดังนี้ 
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 ๔๘ 

๑          รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จ ตามระยะเวลา เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          ที่กําหนดในแผน ปงบประมาณ ๒๕๕๓  ตามเกณฑที่ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          สวนงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔          ในปงบประมาณ ๒๕๕๓  โดยคาเปาหมาย (เกณฑ ๕)  เทากับ  ๔  คะแนน 
๕          จะตองไมตํ่ากวา รอยละ ๗๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานขอมูลโครงการ/กิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีดําเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดใน

แผน ปงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตามแบบฟอรม F1-P-วต-003)  
- รายงานขอมูลโครงการ/กิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตาม

แบบฟอรม F1-P-วต-003) 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงาน/สวนกิจการนักศึกษา/สวนบริหารงานทั่วไป สนอ. 
 
๑.๒.๒   เปาหมายตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓    กําหนดใหสวนงาน/สวน จัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดท่ีวัดเปาหมายตามภารกิจ 
หลักของสวนงาน/สวน ซึ่งตัวช้ีวัดดังกลาว จะตองไมซ้ํากับตัวช้ีวัดอื่นในตัวช้ีวัดยอย ตามขอ ๑.๒.๑ , ๒ และ ๔- ๑๙       
ท่ีปรากฏในคูมือเลมนี้ เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  และใชเปนกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสวนงาน/สวน 
 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสาํเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๒  : ระดับคะแนนความสาํเร็จในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สกอ.    
หนวยวัด :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั :   ผลผลิต 
น้ําหนัก        :    รอยละ ๒๘ 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของหนวยงานในการบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพ สกอ.  

• พิจารณาจากประเด็นการประเมินผล ไดแก  การมีมาตรฐานคุณภาพดานบัณฑิต  ดานการวิจัยและ
งานสรางสรรค  ดานการบริการวิชาการ  และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   การกําหนดน้ําหนักแตละ
ประเด็นการประเมินผลใหเปนไปตามมติท่ีสภาสถาบัน  อนุมัติไว 

• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจาเฉพาะน้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการให
คะแนนของตัวช้ีวัดในแตละมาตรฐาน โดยเฉพาะจากขอมูลยอนหลัง ๓ ป และมาตรฐานคุณภาพ สกอ.  

• ตัวชี้วัดการมีมาตรฐานคุณภาพดานบัณฑิต  ดานการวิจัยและงานสรางสรรค    ดานการบริการ
วิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   น้ําหนักในแตละมาตรฐานใหเปนไปตามที่สภาสถาบัน  อนุมัติไว
เมื่อปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

• ตัวช้ีวัดการมีมาตรฐานคุณภาพ ใหมีสัดสวนน้ําหนักตัวช้ีวัดรวม : ตัวช้ีวัดเฉพาะ เทากับ ๕๐ : ๕๐ 
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 ๔๙ 

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 สกอ. เทากับ 
     

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

          Σ Wi                                     W๑+ W๒ +..+ Wi 
 
 

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ ของสถาบัน  

และผลรวมน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ีเกิดข้ึนจริงกับ

เกณฑการใหคะแนน  
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ ของสถาบันฯ  ;  ๑, ๒,…, i  

เกณฑการใหคะแนน  :  
 

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ Σ (Wi x SMi) = ๑ 

๒ Σ (Wi x SMi) = ๒ 

๓ Σ (Wi x SMi) = ๓ 

๔ Σ (Wi x SMi) = ๔ 

๕ Σ (Wi x SMi) = ๕ 

เหตุผล :  
เพื่อใหมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสถาบัน   โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ ชวยเหลือ 

สนับสนุนการดําเนินการของสถาบัน  เพื่อใหบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สกอ.  

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับสวนงาน/สวน 
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 ๕๐ 

หมายเหตุ : 
                ตัวช้ีวัดยอย ในตัวช้ีวัดท่ี ๒ ตัวใด ไมสามารถนําไปใชในการประเมินผลของหนวยงานได  ใหกําหนดคาน้ําหนัก
ตัวช้ีวัดยอยนั้นเปน ๐ (ศูนย)  โดยใหนําน้ําหนักในตัวช้ีวัดดังกลาวไปกระจายลงในตัวช้ีวัดอื่นๆ ท่ีอยูในมาตรฐานเดียวกัน  
เชน ประเด็นการประเมินผลท่ี ๒.๑  หนวยงานใดที่ไมไดกําหนดใหบัณฑิตมีใบประกอบวิชาชีพ  ใหกําหนดคาน้ําหนัก
ตัวช้ีวัดยอยท่ี  ๒.๑.๒ รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพจากจํานวนผูเขาสอบ
ท้ังหมด  เปนศูนย (๐) แลวกระจายน้ําหนักของตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑.๒ ไปในตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๓ ถึง ๒.๑.๔โดยใหมี
น้ําหนักเฉลี่ยเทาๆ กัน  เปนตน 
ขอมูลที่ตองรายงาน :    ผลการดําเนินงานในแตละตัวช้ีวัดยอย 
หนวยงานรับผิดชอบ :   ทุกสวนงาน/สวน ตามรายละเอียดในกรอบการประเมิน หนา ๒๐-๒๒ 
 

ตารางสรุปตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพของ สกอ.  

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

๒.๑.๑   รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทาํและประกอบอาชพีอิสระภายใน ๑ ป 
๒.๑.๒  รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพจากจํานวนผูเขาสอบ 
             ทั้งหมด                      
๒.๑.๓  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

๒.๑  มาตรฐาน 
ดานคุณภาพบัณฑิต 

๒.๑.๔ รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
๒.๒.๑   รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติ 
                 และระดบันานาชาต ิตอจํานวนอาจารยประจาํ 
๒.๒.๒  รอยละของบทความวิจัยทีไ่ดรับการอางอิง (Citation) ในrefereed journal หรือในฐานขอมูล 
               ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ตออาจารยประจํา 
 
๒.๒.๓  จาํนวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบตัร 
              ในรอบ 5 ปที่ผานมา 
๒.๒.๔  เ งินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจาํนวนอาจารยประจาํ 
๒.๒.๕  เงินสนบัสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบนัตอจํานวนอาจารยประจํา 
๒.๒.๖  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทนุทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน 
              อาจารยประจํา 

๒.๒  มาตรฐานดาน
การวิจัยและงาน
สรางสรรค 
 

๒.๒.๗ รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทนุทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบนัตอจาํนวน 
              อาจารยประจํา 
๒.๓.๑  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพทีต่อบสนองความตองการพัฒนาและ 
                เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 
๒.๓.๒ รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

๒.๓  มาตรฐานดาน
การบริการ 
วิชาการ 

๒.๓.๓ รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปน 
             กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ 
             นานาชาติ ตออาจารยประจํา 
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 ๕๑ 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

๒.๔.๑  รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอ 
                 จํานวนโครงการหรือ กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

๒.๔  มาตรฐานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ๒.๔.๒  รอยละเฉลี่ยของนักศกึษาทีเ่ขารวมโครงการในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ  

              และวัฒนธรรม ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่  ๒.๑.๑   :    รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป (สมศ. ๑.๑) 
หนวยวัด               :     รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด         :      ผลผลิต 
น้ําหนัก :   รอยละ ๒.๔๕ 
คําอธิบาย : 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ
หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๑) 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษากับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยไมนับรวมผูท่ีเกณฑทหาร 
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา และอุปสมบท โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ี
เรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ ท่ีไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่
มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา    ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดยไมนับรวมผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขา
ศึกษาในสถาบัน  ทั้งนี้ ไมนับรวมกรณีที่ไดรับการคัดเลือกเกณฑทหาร ศึกษาตอ และอุปสมบท วามีงานทํา และใหนับ
เฉพาะผูที่ตอบแบบสอบถามในเรื่องนั้นๆ เทานั้น   

• ตัวอยางการคํานวณ 
ผลจากการศึกษาหลักฐาน ปการศึกษา  ๒๕๕๑ ระหวางการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง พบวา  

ในปการศึกษา ๒๕๕๑ มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีเรียนในหลักสูตรปกติและภาคพิเศษจากคณะตางๆ ๑๐ 
คณะ รวมท้ังสิ้น ๕,๗๓๔ คนและไดตอบแบบสํารวจการมีงานทําพรอมสงขอมูลใหกับมหาวิทยาลัยรวมท้ังสิ้น ๕,๕๐๐ 
คน 
 จากการตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําจํานวน ๕,๕๐๐ คน พบวา เปนผูสําเร็จการศึกษาที่ไมมีงานประจําทํา
กอนเขาศึกษาจํานวน ๕,๐๐๐ คน และมีงานทําอยูแลวจํานวน ๕๐๐ คน เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวผูสําเร็จการศึกษาที่ยัง
ไมมีงานทําไดเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๙๙๘ คน ลาอุปสมบท ๑ คน เกณฑทหาร ๑ คน และไดงานทํา
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา ๑ ป นับจากสําเร็จการศึกษา๓,๘๐๐ คน 

• ตัวต้ัง 
- จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทํากอนเขาศึกษา และไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลัง 
   การศึกษา    = ๓,๘๐๐ คน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
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 ๕๒ 

• ตัวหาร 
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา   = ๕,๐๐๐ คน 
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ลาอุปสมบท และเกณฑทหาร 
   = ๙๙๘ + ๑ + ๑   =   ๑,๐๐๐ คน 

สูตรการคํานวณ :        
 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(ไมรวมผูศึกษาตอ ลาอุปสมบท เกณฑทหาร และผูทีม่ีงานทาํอยูแลว) 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ไมรวมผูศึกษาตอ ลาอุปสมบท เกณฑทหาร และผูมงีานทําอยูแลว) 

X ๑๐๐ 

 

ดังนั้น รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป เทากับ 
 

 ๓,๘๐๐ 

 ๔,๐๐๐ (๕,๕๐๐-๕๐๐-๙๙๘-๑-๑) 
X ๑๐๐ 

                     

                                                         =   ๙๕.๐๐ %  
ขอมูลที่ตองรายงาน : 
                ๑. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จการศึกษา
ท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๑) ท่ีผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน จําแนกตามคณะ
และสาขาวิชา 
 ๒. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทํา หรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ ไมนับรวมผูศึกษาตอ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๑) 

๓. จํานวนบัณฑิตท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๑)  ท่ีศึกษาตอ 
๔. ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท้ังในระดับสถาบันและระดับคณะที่มีการสํารวจและรวบรวมไว ซึ่ง

อาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันฯ จัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทานปริญญา
บัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓(รุนปการศึกษา ๒๕๕๑) 
                ๕. แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสามารถเสนอขอมูลภาวะการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระ หรือ
การศึกษาตอของบัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวช้ีวัด ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 
                ๖. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
หมายเหตุ :   ๑. ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลจากการสํารวจภาวะการไดงานทําของบัณฑิตท่ี                       
                           สวนแผนงาน ดําเนินการ 
        ๒. การวางเปาหมายตามตัวช้ีวัดนี้ (ในแผนปฎิบัติการประจําป) ใหวางเปาหมายไวท่ีเดือนกันยายน 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล : สวนแผนงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
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 ๕๓ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒  :  รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพจากจํานวน 
                                 ผูเขาสอบทั้งหมด  (คํารับรอง ๒.๑.๓) 
หนวยวัด             :  รอยละ 
น้ําหนัก :   รอยละ ๒.๔๕ 
ชนิดตัวชี้วัด        :   ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพกับบัณฑิตท่ีเขาสอบ      ใบประกอบ
วิชาชีพท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• บัณฑิตท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่สอบใบประกอบ
วิชาชีพ เชน แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร  นิติศาสตร เปนตน  
โดยใหนับไดท้ังบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

• บัณฑิตท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่สอบ
ใบประกอบวิชาชีพและสามารถสอบผานและไดรับใบประกอบวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ตามเกณฑท่ีสภา/สมาคมวิชาชีพท่ี
ไดรับการยอมรับวามีมาตรฐานเปนผูกําหนด 

• แจงนับเฉพาะบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓)  

 (จํานวนบัณฑิตท้ังหมดที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓) 
x ๑๐๐ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
              ๑.  จํานวนบัณฑิตภาคปกติ   ภาคพิเศษ   หรือภาคนอกเวลาที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดที่เขาสอบ 
                    ใบประกอบวิชาชีพ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   ๒.  จํานวนบัณฑิตท้ังหมดที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
              ๓.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่  ๒.๑.๓   :  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ. ๑.๒) 
หนวยวัด               :  รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด          :    ผลผลิต 
น้ําหนัก :   รอยละ ๒.๔๕ 
คําอธิบาย  : 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๔ 

หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๑)   

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษากับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๑) ท่ีไดงานทําท้ังหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแกภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคนอกเวลา) ท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับ
สาขาที่สําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๑)  ที่ได
งานทําทั้งหมด  โดยใหนับเฉพาะบัณฑิตที่ไมมีงานทํากอนเขาศึกษาตอ และไมนับรวมผูที่ศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา   

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวช้ีวัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ัง
ภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  (รุนปการศึกษา ๒๕๕๑)      ท่ีมีความ
เปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอย รอยละ ๘๐) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุม
สาขาวิชา) ถาไดกลุมตัวอยางดังกลาว ในการคํานวณผลการดําเนินงาน  

• หากอัตราการตอบกลับของผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่ํากวา     รอยละ ๘๐ 
ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการคิดคํานวณผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดใหคิดจาก 
คาเฉลี่ยระหวาง “รอยละตามตัวช้ีวัดจากผูตอบแบบสอบถาม” กับ    “รอยละตามตัวช้ีวัดจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ท้ังหมด 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 ๒๕๕๓     
(วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือน)      ใหใส n/a   ไวกอน เมื่อไดขอมูลแลวใหรายงาน 
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับ 
สาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒(รุนปการศึกษา ๒๕๕๑) 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  

(รุนปการศึกษา ๒๕๕๑) ท่ีไดงานทํา 

x ๑๐๐ 
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 ๕๕ 

ตัวอยางการคํานวณตามตัวชี้วัด ๒.๑.๒  โดยใชสถานการณในการคํานวณตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑  
           
กรณีที่ ๑     ถา  

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
เทากับ   d   

ตัวอยางที่ ๑ มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 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 ๒๕๕๒ 
       n = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
       a = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ 
       b = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลว 
       c = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
       d = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
 

ตัวอยางท่ี ๒ มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 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% 
 

  
 

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 

  ๑,๔๒๐  
x ๑๐๐  
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 ๕๖ 

                       ดังนั้นในการคิดคํานวณรอยละของผูมีงานทําตรงสาขาใหใชสูตรในกรณีท่ี ๒ 
                   ๒. รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําตรงสาขา 

                                   =  ๕๐ x 

 

                                  =  ๕๐ x 

                                  =  ๓๘.๗๗  x  ๑.๗๓       =   ๖๗.๐๗ %               
  

เกณฑการใหคะแนน :  
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 :   ๑. ขอมูลท่ีใชรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ี 
                           สวนแผนงานดําเนินการ 
      ๒. การวางเปาหมายตามตัวช้ีวัด (ในแผนปฎิบัติการประจําป) ใหวางเปาหมายไวท่ีเดือนมกราคม  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
หนวยงานรับผิดชอบประเมินผล : สวนแผนงาน  
 
 
 
 

๗๖๐ 
๙๘๐ 

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

๗๖๐ 
๙๘๐ 

๑  + ๙๘๐ 
๑,๓๓๕ 
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 ๕๗ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๔  :  รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ   (สมศ. ๑.๓) 
หนวยวัด             :  รอยละ 
น้ําหนัก :   รอยละ ๒.๔๕ 
ชนิดตัวชี้วัด        :   ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ หมายถึง รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับ
เงินเดือนประจําเริ่มตน หรือรายไดประจําจากการเปนผูประกอบอาชีพอิสระที่บัณฑิตไดรับ เทียบกับบัณฑิตท่ีมีงานทํา/
มีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพ ซึ่งเปนขอมูลท่ีมีการสํารวจและรวบรวมไว อาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขึ้น ท้ังนี้ หากไมสามารถเก็บขอมูลจากบัณฑิตไดท้ังหมด 
สถาบันอาจจัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยตองแสดงให
เห็นวาบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามนั้น มีความเปนตัวแทนของบัณฑิตท่ีไดงานทํา/มีรายไดประจําจากการประกอบ
อาชีพอิสระ ในปการศึกษานั้น   

• เงินเดือน  หมายถึง เงินเดือนหรือรายรับหรือรายไดท่ีไดรับเปนประจําทุกเดือน 

• เกณฑเงินเดือนรายไดเริ่มตนคิดจากเกณฑเงินเดือนของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) สําหรับ
ปการศึกษา ๒๕๔๘ ใชเกณฑเงินเดือนเริ่มตนของปริญญาตรีข้ันต่ํา ๗,๙๔๐ บาท ท้ังนี้ เกณฑอัตราเงินเดือน ดังกลาว 
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามเกณฑท่ี กพ. อนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลง 

• ตัวอยางการคํานวณ 
ผลจากการศึกษาภาวะการหางานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง มีผูสําเร็จการศึกษาที่ไมมีงาน 

ประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา ๑ ป นับจากสําเร็จ
การศึกษาจํานวน ๓,๘๐๐ คน  โดยรับเงินเดือน รวมรายไดอื่นๆ จํานวน ๘,๒๐๐ บาท ผลตามเกณฑ ก.พ.) จํานวน 
๒,๕๖๗ คน ไดรับเงินเดือนรวมรายไดประจําอื่นๆ ๘,๕๐๐ – ๑๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑,๑๔๔ คน และไดรับเงินเดือน
รวมรายไดอื่นๆ ๗,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๘๙ คน  
 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ เปนดังนี้ 

• ตัวต้ัง 
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําหรือประกอบอาชีพ    

              อิสระหลังและไดรับเงินเดือนตามเกณฑหรือสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา   
                          = ๒,๕๖๗  + ๑,๑๔๔  =   ๓,๗๑๑ คน 

• ตัวหาร 
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําหรือประกอบอาชีพ      

        อิสระหลังสําเร็จการศึกษา   = ๓,๘๐๐ คน 
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 ๕๘ 

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไมมีงานประจําทํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระและไดรบัเงินเดือนเริ่มตนเปนตามเกณฑ + บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบ

อาชีพอิสระและไดรับเงินเดือนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา  

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไมมีงานทํากอนเขาศึกษาและไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระ
หลังสาํเรจ็การศกึษา 

 
X 

 
๑๐๐ 

 

ดังนั้น รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ เทากับ 
 

 ๓,๗๑๑ 

 ๓,๘๐๐   
X ๑๐๐ 

                     

                                                         =   ๙๗.๖๖ %  
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑.  จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด และจํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทํา/มีรายไดประจําจากการประกอบ  
      อาชีพอิสระ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รุนปการศึกษา  ๒๕๕๑) 

             ๒.  จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนและหรือรายไดเริ่มตนเปนไปตามเกณฑเงินเดือนของคณะกรรมการ 
                    ขาราชการพลเรือน (กพ.) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รุนปการศึกษา  ๒๕๕๑) 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ  
หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล : สวนแผนงาน 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค     
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑  :    รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน 

   ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา   (สมศ. ๒.๑) 
หนวยวัด              :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด           :     ผลผลิต 
น้ําหนัก :   รอยละ ๒.๐๐ 
คําอธิบาย :       

• เปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังใน
ระดับชาติและหรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ท้ังนี้การเปนอาจารยประจํา 
ใหนับอาจารยประจํา เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ท้ังวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไม
อยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และเทียบเทา



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕๙ 

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  รวมท้ัง สิ่งประดิษฐหรืองาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม    

• การนําไปใชประโยชน  หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใน
การพัฒนาตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะของการทําวิจัยหรือการสรางสรรคผลงานชิ้นนั้น ๆ     

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน) และนักวิจัยประจํา  ไดแก ขาราชการ หรือ
พนักงานของสถาบันฯ ท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 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/  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๐ 

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/ 

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 และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  จะไมนับซํ้า ถึงแมวางานวิจัยและงานสรางสรรคนั้น จะมีการตีพิมพ
เผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับ หรือนําไปใชประโยชนหลายครั้งก็ตาม 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

 จํานวนงานวิจยัและงานสรางสรรคของอาจารยประจําท่ีไดรับการตีพิมพ เผยแพร และ/หรอื
นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๓ (โดยไมนับซ้ํา) 

 จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 

x ๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
           ๑.  จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมนับรวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 
          ๒.  จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
           ๓.  จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําท่ีมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 
ใหระบุช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค  สาขาที่ศึกษา พรอมระบุ แหลงของเงินทุนที่ใหดวย  
         ๔.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
หมายเหตุ 
            ๑.  ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร และใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
            ๒.  การเผยแพรผลงาน ๑ เรื่อง ท่ีเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับเพียง ๑ ครั้ง โดยนําเสนอผลการเผยแพรท่ีมี
คุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
          ๓.  การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซ่ึงเมื่อนับการตอบรับในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จะนํามาแจงนับซํ้าในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมได 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๑ 

               ๔.   การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหจําแนกตาม
ประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตาง  ๆโดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

• ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 

• ช่ือบทความ และเลขหนา  

• ช่ือผูเขียน 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
หนวยงานรบัผิดชอบรอง : สวนบริหารการวิจัย 
 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค     
ตัวชี้วัดที่  ๒.๒.๒   :   รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล 

   ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา  (สมศ. ๒.๖) 
หนวยวัด                    :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด           :    ผลผลิต 
น้ําหนัก :   รอยละ ๒.๔๐ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตออาจารยประจํา 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 

• 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/ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๒ 

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   

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน) นับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอดวย                       
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รวมผูลาศึกษาตอ) 

 
x 

 
๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ : 
          ๑.  จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ใหรายงานตามปปฎิทิน) ทั้งนี้สามารถนับผลงานของ
อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย  ใหจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับตาง  ๆโดยระบุ
รายละเอียดดังนี้ 

• ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 

• ช่ือบทความ และเลขหนา 
• ช่ือผูเขียน 

๒.  จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําท่ีเปนเจาของบทความวิจัยไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สวนบริหารการวิจัย 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๓ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค     
ตัวชี้วัดที่  ๒.๒.๓   :   จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ                  
                                    อนุสิทธิบัตรในรอบ ๕ ปที่ผานมา (สมศ. ๒.๗) 
หนวยวัด                :   จํานวน (ผลงาน) 
ชนิดตัวชี้วัด           :    ผลผลิต 
น้ําหนัก :   รอยละ ๒.๔๐ 
คําอธิบาย : 

• เปนการนับจํานวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหนับเฉพาะที่รับการจดทะเบียน ในรอบ ๕ ปท่ี
ผานมาแลวเทานั้น โดยไมนับรวมกรณีอยูในระหวางยื่นจดทะเบียน และไมนับรวมการจดลิขสิทธิ์และการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา 

• จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการ  จดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  ในรอบ ๕ ปท่ีผานมา โดยสามารถนับไดท้ังการจดทะเบียนในประเทศและตางประเทศ 
ท้ังนี้ไมนับการจดลิขสิทธิ์ 
สูตรการคํานวณ : - 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 
          ๑.  รายการผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  ท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร       ท้ังในประเทศ
หรือตางประเทศ  ในรอบ ๕ ปท่ีผานมา 
          ๒.  รายงานประจําป หรือวารสารของคณะ หรือสถาบัน   
          ๓.  เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
หมายเหตุ :    
          ๑.  จํานวนและรายการไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยระบุ ช่ือผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  จําแนกใน
ประเทศหรือตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  และในรอบ ๕ ป ท่ีผานมา 
          ๒  จํานวนและรายการไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร โดยระบุ ช่ือผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  จําแนกใน
ประเทศหรือตางประเทศ ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  และในรอบ ๕ ป ท่ีผานมา 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค     
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๔  :  เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจาํ  (สมศ. ๒.๒) 
หนวยวัด              :  บาท 
ชนิดตัวชี้วัด           :    ปจจัยนําเขา 
น้ําหนัก :   รอยละ ๐.๗๕ 

คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสถาบัน      จัดสรรภายในสถาบัน ประจําป
ปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปสัดสวน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๔ 

• 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  

• เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆที่
อาจารยประจํา  ไดรับการสนับสนุนจากภายในสถาบัน ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดสถาบัน เพื่อทํางานวิจัย
และงานสรางสรรค ในกรณีท่ีเปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ    

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน หมายถึง เงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อ
การสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค  ใหกับอาจารย ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดสถาบัน โดยใหนับ
เฉพาะจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย ไมใชตัวเลขงบประมาณที่จัดสรร  

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ไมต่ํากวา ๙ เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• การแจงนับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน ในกรณีท่ีเปนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีมีระยะเวลาดําเนินการไมเกิน ๑ ป ใหนับจํานวนเงินที่ไดรับการอนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  ใน
กรณีท่ีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีระยะเวลาในการวิจัยมากกวา ๑ ป  ใหคิดเฉลี่ยเปนรายปหรือคิดจากงบประมาณที่
ไดรับการอนุมัติในแตละป ในกรณีทําวิจัยรวมกันหลายคนโดยที่คณะวิจัยอยูตางหนวยงาน ใหหารเฉลี่ยจํานวนเงินทุน
ท่ีไดรับ   
สูตรการคํานวณ :    

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันที่ 
อาจารยประจําไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   (จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย 

ไมใชตัวเลขงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 

 

จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๕ 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
          ๑.  จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมนับรวมอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
          ๒.  จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน ในปงบประมาณ    
                 พ.ศ. ๒๕๕๓  ใหระบุช่ืองานวิจัย งานสรางสรรค สาขาที่วิจัย และแหลงของเงินทุนที่ไดรับ  
          ๓.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
หมายเหตุ  :  

๑. รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจัดสรร
จากงบประมาณของสถาบัน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนในแตละรายชื่อ
งานวิจัยและงานสรางสรรค  และแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคในภาพรวม 

๒. รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับจาก
งบอุดหนุนจากรายไดของสถาบัน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนในแตละ
รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค  และแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคในภาพรวม 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สวนบริหารการวิจัย 
 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค     
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๕ :  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
                                 (สมศ. ๒.๓) 
หนวยวัด              :  บาท      
ชนิดตัวชี้วัด           :    ปจจัยนําเขา 
น้ําหนัก :   รอยละ ๐.๗๕ 

คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับจัดสรรจากหนวยงานภายนอกตอ
จํานวนอาจารยประจํา ท้ังนี้ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฎิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยท่ี
ลาศึกษาตอ 

• เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ท่ี
อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีท่ีเปนวัสดุ  อุปกรณ 
เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ เงินสนับสนุนที่ไดจากแหลงทุนภายนอก  

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน หมายถึง เงินที่ไดรับจัดสรรจาก
หนวยงานภายนอก เชน 

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

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๖ 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่อาจารยประจําและนักวิจัย 
ไดรับจากภายนอกสถาบันในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
          ๑.  จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหนับรวมนักวิจัยไดดวย ท้ังนี้ใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่
ปฎิบัติงานจริงไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ 
          ๒.  จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค จําแนกตามแหลงเงินทุน ดังนี้ 
 - แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช.  เปนตน 
 - แหลงทุนตางประเทศ 
 - จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ท่ีไมใชแหลงทุนวิจัย 
 - จากภาคเอกชน 
 - จากแหลงทุนอื่นๆ  
          ๓.  ช่ือผูทําผลงาน ช่ืองานวิจัย งบประมาณที่ไดรับจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมายเหตุ   :   ๑. กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉลี่ยตามจํานวนผูเขารวม 
                            โครงการวิจยั 
                       ๒. กรณีท่ีโครงการวิจัยนั้นไดรบัทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา ๑ ป ใหรายงานจํานวนเงินเฉลี่ยตาม 
                             สัดสวนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ / สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค     
ตัวชี้วัดที่  ๒.๒.๖  :   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทาํวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน 
                                  อาจารยประจํา   (สมศ. ๒.๔) 
หนวยวัด               :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด          :   ปจจัยนําเขา 
น้ําหนัก :   รอยละ ๐.๗๕ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนจากภายในสถาบันทําวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

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



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๗ 

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  ไดรับการสนับสนุนจากภายในสถาบัน สําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีท่ี
เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ    

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน) นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมต่ํากวา ๙ เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ   

• การนับจํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ เปนโครงการมากกวา ๑ 
ปงบประมาณใหนับไดทุกปตามสภาพจริงโดยไมนับซํ้า แมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําทานนั้นจะไดรับทุน
มากกวา ๑ ทุนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สูตรการคํานวณ :   

 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 

x ๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
          ๑.  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
          ๒.  จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยจากภายในสถาบันในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ใหระบุ 
                 ช่ืองานวิจัย สาขาที่วิจัย และแหลงของเงินทุนที่ไดรับ  
          ๓.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
หมายเหตุ :   
          ๑.  รายช่ือผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให
ระบุช่ืออาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุช่ืออาจารยประจําทุกคนในคณะ แหลงทุนภายใน
สถาบันฯ  และจํานวนเงินทุนที่ไดรับ 
          ๒.  รายช่ือผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เงินทุนที่ใชของอาจารยเพื่อทําวิจัย   ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหระบุช่ือ
อาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น    หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุช่ืออาจารยประจําทุกคนในคณะ และจํานวนเงินทุนใช        
          ๔. รายงานสรุปจํานวนอาจารยท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สวนบริหารการวิจัย 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๘ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค     
ตัวชี้วัดที่  ๒.๒.๗  :   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทาํวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน 
                                   อาจารยประจํา (สมศ. ๒.๕) 
หนวยวัด               :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด          :   ปจจัยนําเขา 
น้ําหนัก :   รอยละ ๐.๗๕ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนจากภายนอกสถาบันทําวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

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

• เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆที่
อาจารยประจํา  ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีท่ีเปนวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ    

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

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมต่ํากวา ๙ เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ   

• การนับจํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ เปนโครงการมากกวา ๑ 
ปงบประมาณใหนับไดทุกปตามสภาพจริงโดยไมนับซํ้า แมวาอาจารยประจําทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา ๑ ทุนในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๙ 

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 

x ๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
          ๑.  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
          ๒.  จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยจากภายนอกสถาบันในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                 ใหระบุช่ืองานวิจัย สาขาที่วิจัย และแหลงของเงินทุนที่ไดรับ  
          ๓.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
หมายเหตุ :   
          ๑.  รายช่ือผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายนอกสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให
ระบุช่ืออาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุช่ืออาจารยประจําทุกคนในคณะ แหลงทุน
ภายนอกสถาบัน   และจํานวนเงินทุนที่ไดรับ 
            ๒.  รายช่ือผลงานวิจยัและงานสรางสรรค เงินทุนที่ใชของอาจารยเพื่อทําวิจัย   ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหระบุช่ือ
อาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น    หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุช่ืออาจารยประจําทุกคนในคณะ และจํานวนเงินทุนใช        
          ๓. รายงานสรุปจํานวนอาจารยท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายนอก หรอืทุนสวนตัว ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๒.๓.๑  :     รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ  

 พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารย  
 ประจํา (สกอ. ๕.๓) 

หนวยวัด               :    รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด          :     ผลผลิต 
น้ําหนัก :   รอยละ ๑.๘๗ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตออาจารยประจําแสดงในรูป
รอยละ 

• โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันไดจัดข้ึน
เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ 
นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา  

• ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ตองมีอาจารยประจํารวมอยูดวย) มีดังนี้   



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๗๐ 

๑)  บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
๒)  บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓)  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๔)  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕)  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๖) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจดัการ 
๗)  บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๘)  บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
๙) ท้ังนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากร   

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมต่ํากวา ๙ เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 

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

ชวย  ใหนับเปนผลงานได 
สูตรการคํานวณ :  

 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการทางวิชาการ และวิชาชีพแกสังคมและ
ชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 

 
x 

 
๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
          ๑.  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมนับรวมอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
         ๒. รายงานการประชุม 
         ๓.  แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
         ๔.  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
         ๕.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
หมายเหตุ :    
          ๑.  รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการวิชาการแก
สังคมและชุมชน ท่ีระบุในแผนปฏิบัติการของสถาบัน  ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ๒.  ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการท่ี
ใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๗๑ 

๒๕๕๓  ใหระบุ จํานวนหรือลักษณะกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม โครงการ  หรือในกรณีท่ีเปนโครงการที่ทําซ้ํา
หลายครั้งแตกลุมเปาหมายเปลี่ยนไปใหระบุความแตกตางของกลุมเปาหมายใหชัดเจน หรือ ถาในโครงการมีหลาย
กิจกรรม จะนับเปนกิจกรรมใหระบุความแตกตางของแตละกิจกรรมและกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อประกอบการแจง
นับตามคําอธิบาย 
          ๓.  จํานวนกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการวิชาการแก
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๒.๓.๒  :    รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ     

    (สกอ. ๗.๗)  
หนวยวัด               :    รอยละ  
ชนิดตัวชี้วัด          :    ปจจัยนําเขา 
น้ําหนัก :   รอยละ ๑.๘๖ 
คําอธิบาย     

• สถาบันพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใหมีคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเปนเลิศทางวิชาการ การสงเสริมใหคณาจารยไดเสนอผลงานในเวที
ตางๆ จนไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ จะเปนการสงเสริมใหอาจารยสราง
ผลงานที่มีคุณภาพ และเปนเกียรติภูมิตอตนเอง สถาบัน และประเทศชาติ 
สูตรการคํานวณ :  

 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานวชิาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ                     
หรือนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓                                       
(รวมอาจารยประจํา ท่ีลาศึกษาตอ) 

 
x 

 
๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
          ๑.  ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ใหนับผูไดรับรางวัลสามารถนับซ้ําไดหากไดรับ
หลายรางวัลและสามารถนับรวมอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอไดดวย 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๗๒ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๒.๓.๓  :    รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปน    

    กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ 
    ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา  (สกอ. ๕.๒) 

หนวยวัด               :    รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด          :    ปจจัยนําเขา 
น้ําหนัก :   รอยละ ๑.๘๗ 
คําอธิบาย 

• เปรียบเทียบจํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษาใหหนวยงานภายนอกสถาบัน   เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ (รวมภูมิภาค) หรือระดับนานาชาติ  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 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. ๒๕๕๓ เปนปแรกหรือครั้งแรกเทานั้น  จะไม
นับการที่เปนที่ปรึกษาของนักศึกษาที่แจงนับไปแลว ในปกอนๆ  

• ใหนับเฉพาะอาจารยประจําท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการ ซึ่งไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (ไมต่ํากวาระดับคณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย)  

• ไมนับซํ้าแมวาอาจารยทานนั้นจะเปนกรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ 
หลายตําแหนง/หลายครั้ง ก็ตาม 

สูตรการคํานวณ 

 จํานวนอาจารยประจําท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานพินธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการและเปนกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ไมนับซ้ํา) 

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รวมผูลาศึกษาตอ) 

 
x 

 
๑๐๐ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๗๓ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
          ๑.  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  นับรวมอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
          ๒.  ขอมูลอาจารยประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
         ๓.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
หมายเหตุ :   
          ๑.  ฐานขอมูลบุคลากร/ งานบริการวิชาการ/ งานสารบรรณ ในการมีหนังสือเชิญ/ หนังสือตอบรับของอาจารย
ประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ๒.  รายงานสรุปจํานวนและรายชื่อของอาจารยประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ 
กรรมการสอบ หรือกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ใหระบุรายช่ือของ
อาจารยประจํา พรอมรายละเอียดของการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เชน เปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา  
กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ  ในเรื่องอะไร ใหแกหนวยงานชื่ออะไรหรือการเปนกรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  ใหระบุช่ือนักศึกษา ระดับที่ศึกษา  ช่ือหัวขอวิทยานิพนธ  สถาบันที่ศึกษา  เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ /สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๒.๔.๑  :   รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ 

  วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด (คํารับรอง ๒.๔.๑) 
หนวยวัด              :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด         :   ผลผลิต 
น้ําหนัก :   รอยละ ๑.๔๐ 
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 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๗๔ 

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 

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 
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 ๗๕ 

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 รวมท้ังกิจกรรมอื่น ๆ 
ท่ีจัดใหนักศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตามแบบฟอรม F1-P-วต-003) 
 

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ของ
นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

x ๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
          ๑.   จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติของสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ๒.  จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม ของสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ๓.  จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม ของสถาบันฯ โดยผานทางกระบวนการผลิตบัณฑิต  ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
              ๔.   จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ของ
สถาบัน  โดยผานทางงานวิจัยและบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
         ๕. รายงานสรุปจํานวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม ของสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
         ๖.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกบัการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สวนกิจการนักศึกษา 
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 ๗๖ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๒.๔.๒    :    รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  

    ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  (คํารับรอง ๒.๔.๒) 
หนวยวัด                 :    รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด            :     ผลผลิต 
น้ําหนัก : รอยละ ๑.๔๐ 
คําอธิบาย : 

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

• ใหเปรียบเทียบผลรวมของรอยละนักศึกษาที่เขารวมโครงการเทียบกับกลุมเปาหมายในแตละโครงการ
ในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม ทุกโครงการที่มีข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ กับจํานวนโครงการในการ อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีข้ึนในป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 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
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
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 ๗๗ 

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

• จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง   โครงการ
ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมหรือกิจกรรมที่สถานอุดมศึกษาจัดข้ึนเพื่อพัฒนา
นักศึกษาที่จัดใหนักศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตามแบบฟอรม F1-P-วต-003) 

• กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 
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 ๗๘ 

สูตรการคํานวณ : 

 ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  

ศิลปะและวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีขึ้นสําหรับนักศึกษา

ปริญญาตรีภาคปกติทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

  

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีข้ึน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
๒. จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีข้ึนสําหรับ

นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทุกโครงการ 
           ๓. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
หมายเหตุ : 
          ๑.  จํานวนและรายชื่อโครงการ ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  โดยผาน
ทางกระบวนการผลิตบัณฑิต งานวิจัยและบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ๒.  จํานวนและรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการ  ในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จําแนกรายโครงการ 
          ๓.  รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จําแนก
รายโครงการ 
      ๔.  รายงานสรุปผลหรือประเมินผลการจัดโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จําแนก รายโครงการ 
          ๕.  การลงขอมูลในระบบสารสนเทศฯ ใหเลือกประเภท สัดสวน  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สวนกิจการนักศึกษา 
 

ประเด็นการประเมินผล : ผลสาํเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๓   :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล (คํารับรอง ๓) 
น้ําหนัก         :  รอยละ ๒/๒ 
หนวยวัด       :  ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลผลิต 
คําอธิบาย :   

การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง  สถาบันฯ ไดรับการยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือระดับสาขาวิชาจากสถาบันกลางที่
เปนที่ยอมรับ  
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 ๗๙ 

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 
 

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 
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 ๘๐ 

สถาบัน/องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จดั จํานวน
มหาวิทยาลัย 

การเสนอ 

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 

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/ 
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 ๘๑ 

๖. Times Higher Ed.Supplement (UK) 
  http://www.thes.co.uk/ 

๗. Maclean’s Magazing (Canada) 
  http://www.macleans.ca/education/rankings.jsp 

๘. GUG (Australia) 
  http://www.thegooduniversityguide.co.uk/profiles.php 

๙. Shanghai Jiao Tong University (China) 
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/๒๐๐๕/ARWU๒๐๐๕Main.htm 

๑๐.รายช่ือ website อื่นๆ ท่ีจัดอันดับสถาบัน  จําแนกตามพื้นที่ 
http://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Canada 

เกณฑการใหคะแนน :   

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

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาสถาบัน  ไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานกลางที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกวา

สามารถพัฒนาสถาบัน  สูระดับสากล ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หมายเหตุ :  ในกรณีสถาบันไดรับการจัดอันดบัจากหนวยงานกลางอื่นๆ ท่ีไมมีในรายการดังกลาว      ใหนําเสนอความ 
                     นาเชื่อถือของหนวยงานกลางพรอมระบบและวิธีการจัดอันดับมาเพื่อพิจารณาได 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สํานักบริหารวิชาการ 
แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑  สถาบันมีการแตงตั้ ง
ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ
สาขาวิชา /สถาบันสู
สากล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวได
บรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก  
 มีการแตงตั้งกรรมการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา/สถาบันสูสากล 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๘๒ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๒  สถ าบั น มี แ ผน ง าน
พัฒนาวิชาการระดับ
สาขาวิชาหรือสถาบัน
สูสากล   

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน ๑ 
พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๒ 
ไดแก  
 หลักฐานที่แสดงวาสถาบัน  มีแผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา

หรือสถาบันสูสากล   

๓  สถ าบั น มี แ ผน ง าน
พัฒนาวิชาการระดับ
สาขาวิชาหรือสถาบัน
สู ส ากลที่ ได รับการ
อนุมัติจากสภาสถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน ๑ 
และ ๒ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอน
ที่ ๓ ดังนี้ 
 หลักฐานที่แสดงวาสถาบัน  มีแผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา

หรือสถาบันสูสากล  ที่ไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบัน 

๔ 
 
 

 มีสถาบันดํ าเนินการ
พัฒนาวิ ช าการตาม
แผนงานในขอ ๓ อยาง
ครบถวน พรอมทั้ งมี
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนงาน
ปรับปรุงการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน ๑, ๒ 
และ ๓ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๔ 
ดังนี้ 
 ระบบการติดตามและประเมินผลแผนงานปรับปรุงการดําเนินงาน 
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนงานปรับปรุงการดําเนินงาน

อยางเปนระบบ 

๕  สถาบันไดรับการจัด
อันดับสาขาวิชาหรือ
เปนสถาบันอุดมศึกษา
ช้ันนําของโลก 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน ๑, 
๒, ๓ และ ๔ พรอมทั้ง เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ ๕  ดังนี้ 

สถาบันไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก 
เชน ช่ือเว็บไซต ช่ือวารสาร    ประกาศ ฯลฯ  

   
   
   
   
   
   
   
   
   



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๘๓ 

มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพ 
 

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๔ : ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบัน (คํารับรอง ๔) 
น้ําหนัก : รอยละ ๖/๖ 
หนวยวัด : ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลลัพธ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบัน โดยในการประเมินผลในตัวช้ีวัด แบงเปน 
๒ ตัวช้ีวัดยอย คือ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต (คํารับรอง ๔.๑) 
น้ําหนัก : รอยละ ๓/๖ 
หนวยวัด : ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ 
คําอธิบาย :  

• ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา ๕ ระดับ) ของนายจาง ผูประกอบการ 
และผูใชบัณฑิต จากการประเมินบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (รุนปการศึกษา ๒๕๕๑) ท่ีทํางานดวยประมาณ ๑ ป โดย
พิจารณาคุณสมบัติท่ีครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ๓ ดานของบัณฑิตท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดแก ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่
สงผลตอการทํางาน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  

• การสํารวจความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตใชกลุมตัวอยางของนายจาง 
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยพิจารณาความเปนตัวแทนที่ดีของนายจาง 
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต ตามหลักสถิติการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางขั้นต่ําในการวิจัยสํารวจที่ไดมาตรฐาน  

• ตัวช้ีวัดนี้  ใชขอมูลจากภารกิจดานวิจัยสถาบัน สวนแผนงาน 

• กลุมตัวอยางทีจ่ะประเมินเปนผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๑) 
เกณฑการใหคะแนน :  ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑.๐๐  ๑.๕๐  ๒.๕๐  ๓.๕๐  ๔.๕๐  

หมายเหตุ :   ระดับ ๑ คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ อยูในชวง  ๑.๐๐ – ๑.๔๙ 

     ระดับ ๒ คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ อยูในชวง  ๑.๕๐ – ๒.๔๙ 

     ระดับ ๓ คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ อยูในชวง  ๒.๕๐ – ๓.๔๙ 

     ระดับ ๔  คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ อยูในชวง  ๓.๕๐ – ๔.๔๙ 

     ระดับ ๕ คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ อยูในชวง  ๔.๕๐ - ๕.๐๐ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๘๔ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต ท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๑) 
แหลงขอมูล :    

ผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจ โดยภารกิจดานวิจัยสถาบัน สวนแผนงาน 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
หนวยงานรับผิดชอบการประเมิน : สวนแผนงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  (คํารับรอง ๔.๒) 
น้ําหนัก : รอยละ ๓/๖ 
หนวยวัด : รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ 
คําอธิบาย : 
          กลุมที่ ๑  สวนงาน/สวนที่มีภารกิจในการใหบริการวิชาการที่มีลักษณะตามคําอธิบายในตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๑ หนา ๗๐ 
 การบริการทางวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  ซึ่งถือเปนบทบาทของสถาบัน  
ตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความ
พึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการ
สํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา ๕ ประเด็นสําคัญ คือ 

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

•  ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบัน   หมายถึง ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบัน  ท่ีมีตอสังคมใน ๓ 
ดาน  ไดแก บทบาทดานการเปนผูเตือนสติใหกับสังคม บทบาทดานการชี้นําสังคม และบทบาทดานการตอบสนองตอ
ความตองการของสังคมในการปฏิบัติพันธกิจของสถาบันฯ พื้นฐาน ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
          กลุมที่ ๒ สวนงาน/สวนที่มีภารกิจในการใหบริการทั่วไป  เชน งานทะเบียน งานการคลัง เปนตน 

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

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๘๕ 

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 ๒๕๕๓  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สวน 
หนวยงานรับผิดชอบการประเมิน : สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ/สวนประกันคุณภาพฯ 
 

ประเด็นการประเมินผล :  การประกันคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ๕      :    ระดับคะแนนของการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน  (คํารับรอง ๕) 
น้ําหนัก          :  รอยละ ๖/๖ 
หนวยวัด        :  ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด   :   ผลผลิต 
คําอธิบาย : 
                     คุณภาพของสวนงาน/สวนจากผลการประเมินภายในตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ/สจล. หมายถึง  ระดับคะแนนจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สวนงาน/สวน ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. สําหรับสวนงาน
และตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของ สจล. สําหรับสวนในสํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภา
สถาบัน   
สูตรการคํานวณ : 

 ผลคะแนนของการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสวนงาน/สวน 

 ๓ 
x ๕ 

 

เกณฑการใหคะแนน :   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ผลประเมิน 
ปงบประมาณ 
๒๕๕๒ 

ของ สกอ/สจล. 
ระดับหนวยงาน 

เทากับ 
๑.๐๐  

ผลประเมิน 
ปงบประมาณ 
๒๕๕๒ 

ของ สกอ/สจล. 
ระดับหนวยงาน 

เทากับ 
๑.๕๑  

ผลประเมิน 
ปงบประมาณ 
๒๕๕๒ 

ของ สกอ/สจล. 
ระดับหนวยงาน

เทากับ 
๒.๕๑  

ผลประเมิน 
ปงบประมาณ 
๒๕๕๒ 

ของ สกอ/สจล. 
ระดับหนวยงาน

เทากับ 
๓.๕๑  

ผลประเมิน 
ปงบประมาณ 
๒๕๕๒ 

ของ สกอ/สจล. 
ระดับหนวยงาน

เทากับ 
๔.๕๑  
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 ๘๖ 

หมายเหตุ : ระดับ ๑ ผลการประเมินฯ อยูในชวง  ๑.๐๐ –๑.๕๐ 

   ระดับ ๒ ผลการประเมินฯ อยูในชวง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

   ระดับ ๓ ผลการประเมินฯ อยูในชวง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

   ระดับ ๔  ผลการประเมินฯ อยูในชวง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

   ระดับ ๕ ผลการประเมินฯ อยูในชวง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
หลักฐานที่แสดงวาสวนงาน/สวน     ไดรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพจากผลการประเมินภายในของ สกอ/

สจล. ในการประเมินคุณภาพ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
หมายเหตุ 

๑. ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลจากสวนประกันฯ 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงาน/สวน และสวนประกันฯ 
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 ๘๗ 

มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๖     :    ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบัน (คํารับรอง ๗) 
น้ําหนัก          :    รอยละ ๓/๒ 
หนวยวัด        :    ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด   :    ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบัน   จะพิจารณาจาก 
ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การ
ใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สถาบัน  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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 ๘๘ 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ๑.  ไฟฟา   คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสถาบัน   คิดจากคะแนนเฉลี่ยของสวนงานในสังกัดทั้งหมด โดย

เกณฑการใหคะแนนของแตละสวนงาน 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 คะแนนการประเมินผลดานน้ํามันของสถาบัน   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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 ๘๙ 

          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. ๒๕๕๓ 

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. ๒๕๕๓ 
                        ครบถวน ท้ัง ๑๒ เดือน 

          ๒.  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที ่๒ (มีขอมูลที่ใชสําหรับประเมินคาดัชนีการใชพลังงานใหครบถวน)  

                = ๑ คะแนน 

                วิธีและเกณฑการใหคะแนน 

 พิจารณาความครบถวนของขอมูลสําหรับประเมินดชันีการใชพลังงาน ใน www.e-report.energy.go.th
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ความครบถวน คะแนน 

ไมครบรอยละ ๑๐๐ ๐.๐ คะแนน 

ครบรอยละ ๑๐๐ ๑.๐ คะแนน 
 

หมายเหตุ      มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลท่ีใชสําหรับประเมินดัชนีการใชพลังงาน ปงบประมาณ  
                      พ.ศ. ๒๕๕๓  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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 ๙๐ 

          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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 ๙๑ 

           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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 ๙๒ 

 
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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 ๙๓ 

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 :  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบัน   จะใชขอมูลท่ีสถาบัน   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 
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 ๙๔ 

 

 
 
หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลผูท่ีสถาบัน  มอบหมาย 
 

เหตุผล :  
 พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพาพลังงานจาก
ตางประเทศเปนสวนใหญ ท่ีปจจุบันมีมูลคากวา ๕ แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการ
ใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน โดย
รัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน  
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 ๙๕ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
         ๑.  ใชขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีไดรายงานผลผาน 
www.e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวยีน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         ๒.   ใชขอมูลการทํางานและขอมูลอื่นๆ ท่ีเปนคาตัวแปรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 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/น้ํามันของสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีไดรายงานผลผาน www.e-
report.energy.go.th ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก :   ทุกสวนงาน/สวน 
หนวยงานรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล :   สวนบํารุงรักษาและยานพาหนะ 
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 ๙๖ 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๗   :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน (คํารับรอง ๘)  
น้ําหนัก         :  รอยละ ๔/๒ 
หนวยวัด      :     รอยละ  
ชนิดตัวชี้วัด  :  กระบวนการ 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน ๒ กรณี 
๗.๑  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 
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 ๙๗ 

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  ภารกิจดานติดตามและประเมินผล                      
สวนแผนงาน 

แหลงขอมูลอางอิง :  
ใชขอมูลจากสวนการคลัง ในระบบทะเบียนคุมงบประมาณ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  ทุกสวนงาน/สวน 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกหนวยงาน ในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการเบิกจายเงินงบประมาณ
ของสถาบันฯ  รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ ในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และ
เปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

๗.๒    หนวยงานไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจายในภาพรวม 
หนวยวัด   :   รอยละ 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ (งบดําเนินงาน) จะใชอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจาย(งบดําเนินงาน) ในภาพรวมของสวนงาน/สวน  เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของ
สวนงาน/สวน ท้ังนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงิน
งบประมาณจากระบบทะเบียนคุมงบประมาณ  
สูตรการคํานวณ : 

                      
                 เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สวนงานเบิกจาย (งบดําเนินงาน)       x ๑๐๐ 
                           วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรบั (งบดําเนินงาน) 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๙๘ 

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 ในระบบทะเบียนคุมงบประมาณ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :   ทุกสวนงาน/สวน 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกหนวยงาน ในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการเบิกจายเงินงบประมาณ
ของหนวยงาน รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ   ในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๘   :   งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา (สมศ. ๕.๑๐) 
หนวยวัด        :    บาท 
ชนิดตัวชี้วัด   :   ปจจัยนําเขา 
น้ําหนัก           :   รอยละ ๑.๕๐  
คําอธิบาย  :  

• จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศ ตอจํานวนอาจารย
ประจํา นับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 

• เงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศ ไดแก เงินที่ใชเพื่อ 
๑. การสงบุคลากรไปศึกษาตอ 
๒. การสงบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๙๙ 

๓. การฝกอบรมที่สถาบันจัดข้ึนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย 
สูตรการคํานวณ : 

 เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นับรวมผูลาศึกษาตอ) 

  

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.    ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
๓. กําหนดเกณฑการใหคะแนน เทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด โดยนําคา

เปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๒๖ ดังนี้ 
๑         เทากับ  ๑  คะแนน 

๒        งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย ทั้งในและ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓        ตางประเทศ ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จตาม เทากับ  ๓  คะแนน 

๔        เปาหมายของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕         เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
 ๑. จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 

๒. จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในตางประเทศ ในปพ.ศ. ๒๕๕๓  
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก   :   สวนงานวิชาการ/สวนบริหารทรัพยากรบุคคล   
 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๙   :   รายรับของสถาบัน ในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา (สมศ. ๓.๖) 
หนวยวัด        :   บาท 
ชนิดตัวชี้วัด   :   ปจจัยนําเขา 
น้ําหนัก           :  รอยละ ๑.๕๐  
คําอธิบาย  :  

• จํานวนรายรับหลังจากหักตนทุนในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพท่ีสามารถนําผลลัพธกลับสู
องคกรในนามสถาบัน หรือสวนงานในสังกัดของสถาบันตออาจารยประจํา ท้ังนี้ใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่
ปฎิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ แหลงท่ีมาของรายรับ ไดแก 

- รายรับจากกิจรรม/โครงการที่ดําเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบัน หรือสวนงานใน  
   สังกัดของสถาบัน (สถาบันเปนผูจัด) 
- รายรับจากการหักเปนคา Over charge จากโครงการที่ผานสถาบัน (คณาจารยของสถาบันไดรับ 
   งบประมาณภายนอกใหดําเนินการ) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๐๐ 

สูตรการคํานวณ : 

 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบัน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.    ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
๔. กําหนดเกณฑการใหคะแนน เทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด โดยนําคา

เปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๒๖ ดังนี้ 
๑         เทากับ  ๑  คะแนน 

๒        รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓        ในนามสถาบันตออาจารยประจํา ตามเกณฑท่ีสวนงาน เทากับ  ๓  คะแนน 

๔        กําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน ใน เทากับ  ๔  คะแนน 

๕        ปงบประมาณ ๒๕๕๓ เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
 ๑. จํานวนเงินที่สถาบันไดรับจากการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนหรือสังคมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท้ังนี้ใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฎิบัติงานจริง ไม
นับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 
หมายเหตุ : 
 - ไมรวมรายไดจากการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ หรือการศึกษาเพื่อปวงชน (กศปช.) 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก   :   สวนงานวิชาการ/ สํานักสงเสรมิและบริการวิชาการฯ 
หนวยงานรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล : สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ     
 

ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐    :   ระดับคะแนนความสําเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ (คํารับรอง ๙) 
หนวยวัด       :   ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด  :    กระบวนการ 
น้ําหนัก          :   รอยละ ๓   
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 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๐๑ 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ทุกกระบวนงานที่สถาบันเสนอไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐  และสถาบันสามารถดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแต
รอยละ ๓๐ ข้ึนไป  
เงื่อนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อประเมินผล : 

๑. ใหสถาบันคัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา ๕ กระบวนงานจากกระบวนงานที่สถาบัน ไดนํามา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐ และลดระยะเวลาการใหบริการไดตั้งแต รอยละ ๓๐ ข้ึน
ไปเรียบรอยแลว เพื่อนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. กระบวนงานที่คัดเลือกมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ตองเปนกระบวนงานหลักที่สําคัญ
ของหนวยงาน และมีจํานวนผูใชบริการมาก หรือพิจารณาวาสงผลกระทบตอประชาชนหรือนิสิตนักศึกษาจํานวนมาก หรือมี
ผูรองเรียนจํานวนมาก 

๓. ใหสถาบันระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันเสนอเพื่อนําไปประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุ
น้ําหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

๔. สําหรับกระบวนงานของสถาบันที่มีวิทยาเขตเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันดําเนินการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกวิทยาเขต โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของทุกวิทยาเขต 
เปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ท้ังนี้ ขอใหสถาบันระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละวิทยาเขตตามแบบฟอรม
รายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน) 

๕. ใหสถาบันเสนอกระบวนงานที่มีการปฏิบัติอยูในสถาบันที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัด
กรมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง รวมถึงสถาบันที่ตั้งข้ึนเปนหนวยงานภายใน ท้ังท่ีปรากฏและไมปรากฏในกฎกระทรวง และ
ไมวาจะตั้งอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการเนินงานไปรวมกับสถาบันตนสังกัด 

๖. ใหสวนงานประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่เปน รอบระยะเวลา
มาตรฐาน ใหประชาชนหรือนิสิตนักศึกษาทราบอยางชัดเจน 

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

จํานวนผูรับบรกิารท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x ๑๐๐ 
จํานวนผูรับบรกิารท้ังหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 
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 ๑๐๒ 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 
งานบริการ (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน
ที่ได  
(Ci) 

คะแนน
เฉลีย่ถวง
น้ําหนัก      

(Wi x Ci) 

๑ W๑ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๑ (W๑ x C๑) 
๒ W๒ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๒ (W๒ x C๒) 
๓ W๓ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๓ (W๓ x C๓) 
๔ W๔ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๔ (W๔ x C๔) 
๕ W๕ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C ๕ (W๕ x C๕) 

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

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ Σ (Wi x Ci) = ๑ 

๒ Σ (Wi x Ci) = ๒ 

๓ Σ (Wi x Ci) = ๓ 

๔ Σ (Wi x Ci) = ๔ 

๕ Σ (Wi x Ci) = ๕ 

 
หมายเหตุ :  

๑. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหสวนงานจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง ๙ เดือน คือตั้งแต
เดือนมกราคม ๒๕๕๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๓ เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 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 
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 ๑๐๓ 

ขอมูลที่ตองรายงาน :   
          ๑.  แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละกระบวนงานหรืองานบริการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขอมูลลาสุดท่ีสามารถจัดเก็บได  
         ๒.  จํานวนและชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการท่ีนํามาประเมินเพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของ
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการของสถาบัน  ท่ีเสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
         ๓.  ตารางการจัดเก็บขอมูลท่ีแสดงจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวน
ผูรับบริการท้ังหมดของแตละงานบริการท่ีเกิดข้ึนจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แบบฟอรม ๑๑.๒ การจัดเก็บ
ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน ) 
         ๔.  ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงานที่แสดงผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุก
กระบวนงาน (แบบฟอรม ๑๑.๓ ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน) 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานที่เสนอกระบวนงาน และ/หรือ สวนงานที่มีหนาท่ีใหบริการ 
 

แบบฟอรม ๑๑.๑ รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

น้ําหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

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

รวม ๑.๐๐  
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 ๑๐๔ 

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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 ๑๐๕ 

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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 ๑๐๖ 

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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 ๑๐๗ 

ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

 

งานบริการ 
วิธีการเก็บขอมลู 

ระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวอยางเอกสารในการเก็บ

ขอมูลระยะเวลาการ
ใหบริการ 

๑. การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก การ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบ
หมายเลข…. 

๒. การบันทึกประวัตินักศึกษาใหม ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก การ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบ
หมายเลข…. 

๓. การขอใชอุปกรณการเรียนการ
สอนและขอใชสถานที่ 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก การ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบ
หมายเลข…. 

๔. การออกเอกสารสําคัญทาง
การศึกษา 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก การ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบ
หมายเลข…. 

๕. การข้ึนทะเบียน/ตอทะเบียนการ
เปนนักศึกษาชาเปนกรณีพิเศษ 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก การ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบ
หมายเลข…. 
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 ๑๐๘ 

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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 ๑๐๙ 

ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑   :   ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต (คํารับรอง ๑๒ ป ๕๑)   
หนวยวัด        :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั  :  ผลผลิต 
น้ําหนัก           :  รอยละ ๓  
คําอธิบาย    :  
 ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันสมารถจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิตตามภารกิจหลักได 
เกณฑการใหคะแนน  : กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตระดับ  

โดยที่ : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ ๑ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัว (หนวย
นับเปนจํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา :Full Time Equlvalent Student) ไดแลวเสร็จ อยางนอย ๑ กลุม
สาขาวิชา และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด นําเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสินสถาบัน และ เสนอใหสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ทราบ 

ระดับที่ ๒ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัว (หนวย
นับเปนจํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา :Full Time Equlvalent Student) ไดแลวเสร็จ อยางนอยรอยละ 
๕๐ ของจํานวนกลุมสาขาที่ผลิตและรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินสถาบัน และ เสนอใหสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง 
ทราบ 

ระดับที่ ๓ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุมสาขาวิชา (หนวยนับเปนจํานวน
นักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา :Full Time Equlvalent Student) ไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินสถาบัน และ เสนอให
สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ทราบ 

ระดับที่ ๔ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ จัดทําตนทุนทุกผลผลิต เชน ผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน และรายงานผลการคํานวณ
ตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินสถาบัน และ 
เสนอใหสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ทราบ 

ระดับที่ ๕ นําผลการดําเนินงานที่ไดไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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 ๑๑๐ 

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

แนวทางการประเมินผล :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ : 
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิตดานการเรียนการสอน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอ
หัว  ในปงบประมาณ  พ .ศ . 
๒๕๕๒  อยางนอย  ๑  กลุม
สาขา 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน มีฐานขอมูลเพื่อใชใน
การคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต พรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่
แสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการเรียนการ
สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัว ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ อยางนอย ๑ กลุมสาขา ดังนี้   
 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

 ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

 สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร. 

๒ ขั้นตอนที่ ๒ : 
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิตดานการเรียนการสอน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอ
หัว  ในปงบประมาณ  พ .ศ . 
๒๕๕๒ อยางนอยรอยละ ๕๐ 
ของจํานวนกลุมสาขาที่ผลิต 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 
๑ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิตดานการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัว ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยางนอยรอยละ ๕๐ ดังนี้  
 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

 ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

 สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร.   
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 ๑๑๑ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๓ ขั้นตอนที่ ๓ : 
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิตดานการเรียนการสอน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอ
หัว  ในปงบประมาณ  พ .ศ . 
๒๕๕๒ของทุกกลุมสาขาวิชา 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 
๑ และ ๒ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตอหัว ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของทุกกลุม
สาขาวิชา ดังนี้  
 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

 ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

 สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร.   

๔ ขั้นตอนที่ ๔ : 
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผ ล ผ ลิ ต ทุ ก ผ ล ผ ลิ ต  ใ น
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 
๑,๒ และ ๓ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตทุกผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ดังนี้  
 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

 ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

 สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร.   

๕ ขั้นตอนที่ ๕ : 
นําผลการดําเนินงานที่ไดไป
กําหนดแนวทางหรือแผนการ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น สํ า ห รั บ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 
๑ ,๒ ,๓  และ  ๔  พรอมทั้งเอกสาร  หลักฐานที่แสดงใหเห็นวา
สถาบันอุดมศึกษา ไดนําผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 แนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพดําเนินงาน ปงปบระมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒  สวนหนึ่งหรือทั้งหมดของแนวทางหรือแผนฯ อางอิงจากผลการ
คํานวณ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๑๒ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

   บันทึกขอความ/รายงานการประชุมที่เกี่ยวกับการนําผลการ
คํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไปกําหนด
แนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
ปงปบระมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 การจัดสัมมนา หรือรูปแบบอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นวา
สถาบันอุดมศึกษา ไดนําผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒   

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๑๓ 

มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒   :   รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  (สมศ. ๖.๓) 
หนวยวัด              :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด         :   ปจจัยนําเขา 
น้ําหนัก               :   รอยละ ๒/- 
คําอธิบาย :  

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบัน ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทากับอาจารย
ประจําทุกระดับ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ใหนับรวมอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรืเทียบเทา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ยังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบัน โดยจะนับรวม
อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทา โดยจะตองไดรับวุฒิจากสถาบัน ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

• อาจารยประจํา  หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย
พิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน) ทั้งนี้ ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 

• ในกรณีวุฒิบัตรแพทยผูเช่ียวชาญตามสาขาสามารถเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกได นอกนั้น การเทียบวุฒิใดๆ ให
เทากับวุฒิปริญญาเอกนั้น จะตองเปนการรับรองคุณวุฒิจาก สกอ. เทานั้น 

• ไมนับการเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกของหลักสูตร MFA (Master of  Fine Arts) 

• รอยละของอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทากับจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด ทั้งนี้ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย  

• อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ใหนับรวมอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาเอกในป
การศึกษานั้น ที่ยังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบัน โดยจะนับรวมอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือสุงสุดในสาขานั้นๆ เชน ทางดานสาขาวิชาศิลปกรรม มีปริญญา MFA(Master ot Fine Arts) ซึ่งเปนวุฒิการศึกษา
สูงสุดของวิชาชีพดานนี้เปนตน โดยจะตองไดรับวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
รับรอง 

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รวมผูลาศึกษาตอ) 

 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รวมผูลาศึกษาตอ)  
X ๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
 ๑. จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวยและใหนับ
วุฒิบัตรแพทยผูเชี่ยวชาญตามสาขาเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกไดตามที่ สกอ. รับรอง 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๑๔ 

 ๒. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบัน ตามที่ ก.พ. รับรอง ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหนับรวมอาจารยปริญญาเอกที่ลาศึกษาตอดวย 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สวนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๓     :   รอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ (สมศ. ๖.๔)  
หนวยวัด         :   รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั  :  ปจจัยนําเขา 
น้ําหนัก           :  รอยละ ๒/- 
คําอธิบาย :  

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบัน ท่ีมีตําแหนงทางวิชาการกับจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
จําแนกเปนรายสวนงานวิชาการ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• อาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ใหนับรวมอาจารยประจําท้ังหมดที่มีตําแหนงทางวิชาการในระดับ
ผูชวยศาสตราจารย (ผศ.) รองศาสตราจารย (รศ.) และ ศาสตราจารย (ศ.) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ี
ยังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบัน 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกประเภท ไดแก อาจารยขาราชการและอาจารยพนกังานมหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 

• รอยละของอาจารยประจําของสถาบันที่มีตําแหนงทางวิชาการ ครอบคลุมตําแหนงศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ท้ังนี้ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ
ดวย 

สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รวมผูลาศึกษาตอ)  

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รวมผูลาศึกษาตอ)  
X ๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน :     
๑. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
๕. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 
๖. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ โดยใหนําเสนอแยกตําแหนงทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สวนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๑๕ 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคกร 
ตัวชี้วัดที่ ๑๔    :   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล                         
                                  (สกอ. ๗.๙) 
หนวยวัด       :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั   :   กระบวนการ 
น้ําหนัก             :   รอยละ ๕/๕  
คําอธิบาย :  

- ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จที่
สถาบัน จัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวบงช้ี 
ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวบงช้ีของการดําเนินงานและ
เปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฎิบัติงาน รวมถงึจัดใหมกีารติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 

-  เกณฑมาตรฐาน  ๘ ขอ เพื่อบรรลุผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด 
 ๑. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
 ๒. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
 ๓. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
 ๔. มีการจัดทํา Strategy Map ของสวนงาน/สวนหรอืเทียบเทา โดยกําหนด เปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับสวนงาน/สวนใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน 
 ๕. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน ในระดับสวนงาน/สวนหรอืเทียบเทา 
 ๖. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบรหิารระดับตางๆ 
 ๗. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง 
 ๘. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

เกณฑการใหคะแนน :   
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ - มีการดําเนินงานไดครบ ๓ ขอแรก  

ระดับ ๒ - มีการดําเนินงานไดครบ  ๕ ขอแรก 

ระดับ ๓ - มีการดําเนินงานไดครบ  ๖ ขอแรก 

ระดับ ๔ - มีการดําเนินงานไดครบ  ๗ ขอแรก 

ระดับ ๕ - มีการดําเนินงานไดครบทั้ง ๘ ขอ 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๑๖ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
 ๑. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในประเมินผลและแผนงานการประเมินผล
ภายในสถาบัน 
 ๒. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร ของสถาบัน สวนงาน/สวนหรือเทียบเทา 
 ๓. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของสถาบัน สวนงาน/สวนหรอืเทียบเทา 
 ๔. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายและการจัดทําคํารับรองระหวางผูบริหารระดับสถาบัน
กับผูบริหารระดับสวนงาน 
 ๕. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมาย 
 ๖.  หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลท่ีกําหนดไวไดครบถวนและ
สม่ําเสมอ 
 ๗. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
 ๘. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน  และมีผลคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว 
 ๙. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรสิง่จูงใจ โดยมีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานมา
ใชประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงาน/สวน 
หนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน ขอ ๑ – ๗ โดย สวนแผนงาน 
หนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน ขอ ๘ โดย สวนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเด็นการประเมินผล : การเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕   :   ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามสีวนรวมในการพัฒนาสถาบัน (สกอ. ๗.๖)  
หนวยวัด       :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั   :   กระบวนการ 
น้ําหนัก             :   รอยละ ๓/๔  
คําอธิบาย :  

- การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารท่ีสถาบัน เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของสถาบันในทางตรงหรือทางออม การท่ีสถาบัน จะมีระบบการบริหาร
ท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น พิจารณาจากการที่สถาบันมีระบบการทํางานที่เปนไปตาม
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ท่ีมีการประยุกตใช ในระดับสากล ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทางในการใหขอมูลขาวสารแก
นิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน 

๒. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันอยางสม่ําเสมอ 
 ๓. มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีไดรับจากผูรับบริการ       และผูท่ีเกี่ยวของไปประกอบการปรับปรุงระบบการให 
บริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของสถาบัน เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ประชาชน
หรือเพือ่ประโยชนสุขของประชาชน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๑๗ 

 ๔. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของ
สถาบัน โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรวมกําหนดทิศทางนโยบายของสถาบัน การตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๕. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรอืกลไกที่เปนรูปธรรมใหภาค
ประชาชน หรือผูท่ีเกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จในการ
ทํางานของสถาบัน 

เกณฑการใหคะแนน :   
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บ
ไซด นิทรรศการ  

ระดับ ๒ มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยาง
นอย ๓ ชองทาง 

ระดับ ๓ มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

ระดับ ๔ มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ ๒ ครั้ง  

ระดับ ๕ มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
 ๑. หลักฐานการดําเนินงานในเรื่องการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสอยางนอย ๕ ชองทาง จาก
เอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ เว็บไซด การโฆษณา โลโก การจัดนิทรรศการ การแถลงขาว 
 ๒. หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตางๆ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น 
ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูปณ. เพื่อรับเรื่องรองเรยีน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เว็บไซด 
เว็บบอรด 
 ๓. หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังนี้ 
  ๓.๑ มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลท่ีไดจาการรับฟงความคิดเห็น 
  ๓.๒ มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  ๓.๓ มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสมัมนา หรือรูปแบบอื่นๆ ท่ีแสดงวามีการ
นําเสนอผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนดแนวทาง หรือแผนการบริหารงาน 
 ๔. หลักฐานการมีท่ีปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ดังนี้ 
  ๔.๑ คําสั่งแตงตั้งท่ีปรึกษาภาคประชาชน 
  ๔.๒ รายช่ือหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลที่เปนที่ปรึกษาภาคประชาชนที่เขารวมกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๑๘ 

  ๔.๓ รายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน 
  ๔.๔ การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆ ระหวางสถาบันที่ปรึกษาภาคประชาชน 
 ๕. หลักฐานการมีกระบวนการหรอืกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดยมีการดําเนินงานเปน
รูปธรรม ดังนี้  
  ๕.๑ ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่กําหนดไวอยาง
ชัดเจน 
  ๕.๒ กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรอืประเด็นหรือเรื่องท่ีมีการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
  ๕.๓ รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงาน/สวน 
หนวยงานรับผิดชอบในระดับสถาบัน : สวนสารนิเทศและประชาสัมพันธ 
 

ประเด็นการประเมินผล : การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
ตัวชี้วัดที่ ๑๖    :   ระดับคะแนนความสําเร็จในการมีกระบวนการสงเสริมการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ         
                                  ของคณาจารย  (สกอ. ๒.๗) 
หนวยวัด       :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั   :   กระบวนการ 
น้ําหนัก             :   รอยละ ๓/- 
คําอธิบาย :  

- สถาบันและสวนงานวิชาการพึงกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร มีกระบวนการ
สงเสริมใหผูเกีย่วของไดปฎิบัติตามจรรยาบรรณ อันแสดงถงึความมีเกียรตศัิกดิ์แหงวิชาชีพ พรอมท้ังกําหนดกลไกที่จะ
กํากับดูแลใหคณาจารยไดปฎิบัติตามจรรยาบรรณ รวมท้ังมมีาตรการในการใหคุณใหโทษกับผลการปฎิบัติจรรยาบรรณ
ของคณาจารย  โดยมีเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาความสําเร็จ ดังนี ้

๑. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
๒. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฎบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓. มีการกํากับดูแลการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๔. มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๕. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรอืหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๑๙ 

เกณฑการใหคะแนน :  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

ระดับ ๒ มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกีย่วของไดปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระดับ ๓ มีการกํากับดูแลการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระดับ ๔ มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระดับ ๕ มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
 ๑. แผนงานสงเสริมการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงาน
ตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
 ๒. โครงการสงเสริมการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ  
ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฎิบัติท่ีเกี่ยวของ 
 ๓. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการปฎบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย เชน 
คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรบัผิดชอบดําเนินการกาํหนดคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย การกํากับดูแลและ
ประเมินผล กระบวนการสงเสริมและกํากับการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย กระบวนการติดตาม
ประเมินผลและมาตรการสําหรับผูท่ีไมปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 
 ๔. จํานวนคณาจารยท่ีไมปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สภาวิชาการ/สาํนักบริหารวิชาการ 
  
ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗    :   ระดับคะแนนความสําเร็จในการมีศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน 
                                   และการวิจัย  (สกอ. ๗.๕) 
หนวยวัด       :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั   :   กระบวนการ 
น้ําหนัก             :   รอยละ ๓/๕  
คําอธิบาย :  

- ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปน
ระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบนั เปนระบบที่ใชงานไดท้ัง
เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฎิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ท้ังนี้ ระบบดังกลาวตองมีความ
สะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและ
สารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน  ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณท่ีไมคาดคิด   



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๒๐ 

- ฐานขอมูลและสารสนเทศ ไดแก รายการขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษาและ
ขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ท่ีตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ซึ่ง
สถาบันสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

โดยมีเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาความสําเร็จ ดังนี ้
๑. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
๒. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตดัสินใจ 
๓. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
๔. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
๕. มีการนําผลการประเมินในขอ ๓ และ ๔ มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
๖. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบัน ผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                     ตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน :  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

ระดับ ๒ มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

ระดับ ๓ - มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

-  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

ระดับ ๔ มีการนําผลการประเมินในขอ ๓ และ ๔ มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

ระดับ ๕ มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบัน ผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. รายงานผลการประเมินความสําเร็จในการมีศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ

สอน และการวจิัย 
๒. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
๓. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสนิใจ 
๔. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจของผูใช

ฐานขอมูล 
๕. รายงานการนําผลการประเมินในขอ ๓ ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สวนสารสนเทศ                                 
หนวยงานรับผิดชอบรอง :  สวนงานวิชาการ/สํานักบริหารวชิาการ/สํานักทะเบียนฯ/สวนบริหารการวิจัย 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๒๑ 

ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๘    :   ระดับคะแนนความสําเร็จในการมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   
                                  (สกอ. ๒.๑) 
หนวยวัด       :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั   :   กระบวนการ 
น้ําหนัก             :   รอยละ ๓/๕ 
คําอธิบาย :  

- สถาบัน และสวนงานวิชาการมีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวสิัยทัศน พันธกิจ และความพรอม
ของสถาบัน และสวนงานวิชาการ ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการ และวิชาชีพของสังคม มีการ
ประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริหารหลกัสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุง
หลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยมีเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาความสําเร็จ ดังนี้ 

๑. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
๒. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
๓. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม  และการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 
๔. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรท่ีไมเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานฯ รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา  
๕. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร และหรอื 

ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
 ๖. หลักสูตรที่เปดสอนไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรือ่งและมีการประกันคุณภาพหลักสูตร
ครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

๗. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ท่ีเปดสอนมี
จํานวนมากกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนหลักสตูรท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๒๒ 

เกณฑการใหคะแนน :  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ - มีระบบและกลไกการเปด และปดหลักสูตร 

- มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 

ระดับ ๒ - มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม และการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร1 ทุกเรื่อง 

ระดับ ๓ - มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสุตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพ เผยแพร รอยละของ
บัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

ระดับ ๔ - มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินหารหลักสูตรประจําปการศึกษา ไปปรับปรุงหลักสูตร
และ/หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

- หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ระดับ ๕ - หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และ ปริญญาเอก) ที่เปด

สอนมีจํานวนมากกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด2 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบัน และสวนงานวิชาการมีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบและ

กลไกในการพัฒนาบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน พันธ
กิจ และความตองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต ภาวะการมีงานทําและการทํางานตรงสาขาของบัณฑิต 
๓. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร ใน ๔ ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตรทรัพยากรประกอบการ

เรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม 
และหรืแความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  :  สวนงานวิชาการ/สํานักบริหารวิชาการ  

 
 
 
 

                                                 
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 ๒๕๕๓ 
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 ๑๒๓ 

ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๙    :   ระดับคะแนนความสําเร็จในการมีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. ๒.๒)  
หนวยวัด       :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั   :   กระบวนการ 
น้ําหนัก             :   รอยละ ๒/๔  
คําอธิบาย :  

- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความ 
แตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาเปนเรื่องท่ีสําคัญมากตอความกระหายใครรูและตอสมรรถนะในการแสวงหาความรูของ
นักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีช่ัวโมง
เรียนในภาคปฎิบัติในหองปฎิบัติการ รวมท้ังการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุม
เชิงปฎิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง โดยมีเกณฑมาตรฐานในการพิจารณา
ความสําเร็จ ดังนี้ 

๑. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร 

๒. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
๓. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
๔. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
๕. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ    

ของผูเรียนทุกหลักสูตร 
๖. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก 

หลักสูตร 
๗. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 
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 ๑๒๔ 

เกณฑการใหคะแนน :  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ - มีกลไกการใหความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 

ระดับ ๒ - มีการออกแบบการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

- มีการใชสื่อ และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 

ระดับ ๓ - มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 

ระดับ ๔ - มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของ 
   ผูเรียนทุกหลักสูตร 

- มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร 

ระดับ ๕ - มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน 
๑. เอกสารหลักสตูร แผนการสอน ประมวลรายวิชา บทเรียน e-learning 
๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการสงเสรมิกระบวนการการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ สื่อ

และอุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร งบประมาณสนับสนุน ตาราง
การเปดใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน 

๓. แฟมประวัตินักศึกษา ผลงานของนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมการจดัการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

๔. เอกสารการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และ
หลักฐานการนําผลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

๕. สถิติขอมูลหรอืรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ เชน จํานวนคณาจารยท่ีไดรับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายของการจดัการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนหนวยกิตหรือ
จํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฎิบัติ จํานวนวิชาที่ทํา senior project วิชาสัมมนาหรือวิชาที่มอบหมายให
นักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง จํานวนชั่วโมงภาคสนาม จํานวนโปรแกรมหรอืรายวชิาที่เปนวิชา
เลือกเสรี จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหศักยภาพของ
ผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน 

๖. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียน 

๗. ผลงานอาจารยท่ีเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรยีนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก   :  สวนงานวิชาการ/สํานักบริหารวิชาการ  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

              

    ภาคผนวก ๑-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอรมและตัวอยางการเขียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ๑
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ภาคผนวก ๑-๒ 
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ตัวชี้วัดที่ (ลําดบัตัวชี้วัด)..........(ชื่อตัวชี้วัด) 
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 

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

     

     

หมายเหตุ :  หนวยงานสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับขอมูลรายละเอียดแตละตัวช้ีวัด 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

๑.  
๒.  

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

แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด  
ขอใหหนวยงานกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 
๑. ตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
๒. หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัด เชน รอยละ ชิ้นงาน โครงการ/กิจกรรม ระดับ 

เปนตน 
๓. ชนิดของตัวชี้วัด ระบุชนิดของตัวชี้วัด เชน ผลลัพธ ผลผลิต ปจจัยนําเขา กระบวนการ   

เปนตน 
๔. น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
๕. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วดัภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  

 ใชคําอธิบายตัวชีว้ัดตามรายละเอียดในคูมือการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน  ตามคาํรับรองการปฏิบตัิงาน     สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 กรณีเปนตัวชี้วัดทีจ่ัดเก็บขอมลูเอง 
 ระบุคําจํากดัความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วดัเพื่อใหผูประเมิน

และผูไดรับการประเมินมีความเขาใจที่ตรงกันถึงแนวทางการวัดผล
ตัวชี้วัด 

๖. สูตรการคํานวณ ระบุสูตรการคํานวณที่สอดคลองกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 
๗. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏบิัติงาน

ของหนวยงาน 
๘. เงื่อนไข ระบุเงื่อนไขที่จําเปน  ซ่ึงมีสวนสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จของตัวชี้วัด 
๙. รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน 

 
ระบุขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของตัวชี้วัด ซ่ึงตองมีแนวทางการ
จัดเก็บขอมูลสอดคลองกับคําจํากัดความของตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินผล
ปงบประมาณปจจุบัน 

๑๐. แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบุแหลงของขอมูลที่สวนงาน/สวน นํามาใชอางอิงในการประเมินผล 
รวมทั้งวิธีการจัดเก็บขอมูล 

๑๑. ผูกํากับดูแลตัวชีว้ดั  พรอมหมายเลขโทรศัพท ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานให
ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

๑๒. ผูจัดเก็บขอมลู พรอมหมายเลขโทรศัพท ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูล การดําเนินงานของ
ตัวชี้วัด พรอมหมายเลขโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
กรณีที่ตองปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 
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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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    ภาคผนวก ๑-๗ 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

แหลงขอมูล :  
๑. รายงานผลการสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตซึ่งแตละคณะไดมีการสํารวจ ประมวลผล และ

จัดทํารายงานไว 
๒. รายงานผลการสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสถาบันไดประมวลผลจากขอมูลของแต    ละ

คณะและจัดทํารายงานไว 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
๑. ศึกษากระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลของมหาวิทยาลัย/สถาบัน  เชน 
 ๑.๑ มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตท่ีมีผูแทนจากแตละคณะ 

รวมท้ัง ผูเกี่ยวของในการสรางแบบสํารวจ  การพัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผลขอมูล  
รวมท้ัง การประชาสัมพันธใหบัณฑิตใหความสําคัญในการตอบแบบสํารวจขอมูล 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 ๑.๒ มีบันทึกการประชุมท่ีแสดงวามีคณะกรรมการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตเพื่อวางแผนการ

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

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

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

 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประมง  สุขสบาย  เบอรติดตอ : ๐-๒xxx-xxxx 
ผูจัดเก็บขอมูล   : นายเกษตร  ใจรัก  เบอรติดตอ : ๐-๒xxx-xxxx  
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แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสวนงาน/สวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ๒
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ภาคผนวก ๒ - ๒   
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    ภาคผนวก ๒-๓  

 

แนวทางการจัดทําคํารบัรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 
 

               สวนงาน/สวน จัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสวนงาน/สวน   
ซึ่งประกอบดวย 

๑. สวนงาน/สวนทบทวนแผนที่ยุทธศาสตรของสวนงาน/สวน และงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําป 
                      งบประมาณ ๒๕๕๓ ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได โดยเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนกลยุทธ 

       ของสถาบัน (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙) ตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน ท่ีตองรับผิดชอบผลกัดัน 
                      ตัวช้ีวัดในระดับสถาบัน 

๒. เมื่อสวนงาน/สวนดําเนินการตามขอ ๑ แลว ใหสวนงาน/สวน นําตัวช้ีวัดในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
                     ไปจัดทําแผน-ผลการปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสวนงาน/สวน ในแบบฟอรม 

       แผน-ผลการปฏิบัติการประจําป (F1-P-วผ-001) แกไขครั้งท่ี ๖ 
๓. สวนงาน/สวนสงเอกสารแผน-ผลการปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหสวนแผนงาน 

                     เพื่อดําเนินการตรวจสอบ หากมีแกไข สวนแผนงาน จะประสานใหสวนงาน/งาน แกไขใหถูกตองตอไป 
๔.  สวนงาน/สวนจัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ของสวนงาน/ 

                     สวน ตามตัวอยางใน  หนา ๕-๖ 
๕. สวนงาน/สวนจัดทํารายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

                     ของสวนงาน/สวน ตามแบบฟอรมตัวอยางในหนา ๗  โดยจะตองเปนไปตามกรอบการประเมินผลการ 
                     ปฏิบัติงาน  ท้ัง ๔ มิติ และน้ําหนักรวมของแตละสวนงาน/สวน จะเทากับ รอยละ ๑๐๐   จําแนกตามกลุม 
                     ของสวนงาน ซึ่งประกอบดวย ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธของสถาบัน ท่ีสวนงาน/สวนไดจัดทํา 
                     แผนปฏิบัติการ ประจําป ๒๕๕๓ เสร็จเรียบรอยแลว ตามขอ ๓ เฉพาะตัวช้ีวัดท่ีไดคัดเลือกตัวช้ีวัดท่ี 
                     สําคัญๆ มาจัดทําขอตกลงในมิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑ เทานั้น และตัวช้ีวัดของสํานักงบประมาณรวมทั้ง 
                     ตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ของสถาบันดวยดังตารางสรุปกรอบการประเมินผลฯ หนา ๑๙-๒๓ และรวมถึง 
                     ตัวช้ีวัดตามภารกจิหลักของสวนงาน/สวน ท่ีกําหนดเพิ่มข้ึน จากแผนกลยุทธสถาบันดวย 

๖.  การจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน ป ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ รวมท้ังเปาหมายในป ๒๕๕๓  ขอใหสวนงาน/ 
                    สวนจัดทําขอมูลใหเปนไปตามคํานิยาม และเกณฑการใหคะแนน ในคูมือฉบับนี้ ยกเวน  ตัวช้ีวัดตาม 
                    ภารกิจหลักของสวนงาน/สวน ท่ีกําหนดตัวช้ีวัดของสวนงาน/สวนขึ้น    ใชวัดผลการดําเนินงานภายใน 
                    สวนงาน/สวน ใหจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดประกอบเพิ่มเติมตามแบบฟอรมในภาคผนวก ๑ 

๗. การใหคาน้ําหนักและการตั้งเกณฑการใหคะแนน ขอใหเปนไปตามกรอบการประเมินผลฯ ท่ีระบุไวใน 
                     คูมือฉบับนี้ (หนา ๑๙-๒๓) 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓  
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

บุคคลในสังกัด โดยดําเนินการมอบหมายผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดโดยตรงใหครบทุกระดับ เพื่อจะไดติดตาม
ผลการดําเนินงานได หากมีปญหาการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนหรือเปาหมาย จะไดแกไขไดทันที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ    แสดงตัวชี้วัดที่จะนําไปใชในการจัดทํารายละเอยีดขอตกลงในคํารับรองฯ 

แผน- ผล การ
ปฏิบัติการ 
ประจําปของ
สวนงาน/สวน 

คํารับรองการ 

ปฏิบัติงาน 

ของสถาบัน 

ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ/ 
ภารกิจหลักสวนงาน/สวน 

 ตัวชี้วัดตามเอกสาร 
งบประมาณรายจาย 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯของ
สถาบัน 

 

รายละเอียด
ขอตกลง 
ในคํารับรองฯ 

ประจําป ของ
สวนงาน/สวน 

 

• แผนกลยุทธสถาบัน 
  (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙) 

• แผนที่ยุทธศาสตร 
   สถาบัน 

• แผนที่ยุทธศาสตร 
   สวนงาน/สวน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๓-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ของสวนงาน/สวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาคผนวก ๓



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

                                                                                                                               ภาคผนวก ๓-๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๓-๓ 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบตัิงาน 
ของสวนงาน/สวน 

 

 สวนงาน/สวน จะตองรายงานผลการปฏิบัติงาน    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จําแนกเปน ๒ สวน 
ดังนี้ 

๑. การรายงานผลการปฏิบัติงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ 
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานตัวช้ีวัดตามคํารับรอง 
ซึ่งการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดท้ัง ๒ สวน ขางตน มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
(๑) สวนงาน/สวน จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานโดยการบันทึกผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศ

เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลทุกสิ้นเดือน 
(๒) สวนแผนงาน จะตรวจสอบการบันทึกขอมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด และพิมพรายงาน

ผลการดําเนินงานของสวนงาน/สวน ซึ่งระบบฯ จะประมวลผลฯ รอบ ๓ เดือน ๖ เดอืน ๙ เดือน และ 
๑๒ เดือน นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน 

(๓) เมื่อสิ้นปงบประมาณ สวนงาน/สวน จะตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ตามเอกสาร
ภาคผนวก ๔ และจัดสงใหสวนแผนงาน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/
สวน 

๑. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ พิมพรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน จาก
ระบบฯ และตรวจสอบขอมูล หากพบขอสงสัยหรือมีขอมูลไมตรงความเปนจริง ใหประสานกับ
ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดของสวนงาน/สวน เพื่อตรวจสอบ/สอบทานขอมูลใหมีความถูกตอง 

๒. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ นําเสนอผลการดําเนินงาน รอบ ๓ เดอืน ๖ เดอืน ๙ เดือน นําเสนอผูบริหารสวน
งาน/สวน เพือ่ติดตามงาน และหาแนวทางแกไข หากตัวช้ีวัดใดยังไมบรรลุผลตามที่กําหนดไว หรือหา
แนวทางแกไข 

๓. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๑๒ เดือน ตามเอกสารภาคผนวก ๔ ให  
เสร็จสิ้น และสงใหสวนแผนงานภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

         

 
 
  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

                                                                                                                               ภาคผนวก ๓-๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๓-๕ 

 
  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบการจัดทํารายงานผลการปฏบิัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏบิัติงาน 

สําหรับหนวยงานภายในสถาบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาคผนวก ๔



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอรมและตัวอยางการเขยีนรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
การปฏบิัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๔ 

 รูปแบบการจัดทํารายงานผลการปฏบิัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบตัิงานสําหรับสวนงาน/งาน 

ขอใหสวนงาน/สวน ดําเนินการ ดังนี้ 
สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

๑. หนาปก ระบุชื่อสวนงาน/สวน                          
 

๒. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิง
ใหสอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   
สวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
สวนงาน/สวน (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
๓. ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตาม คํา

รับรองการปฏิบัติงาน   สวนงาน/สวน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  

ขอใหดําเนินการตามรูปแบบการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผล
การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามที่
ระบุในภาคผนวก ๓  โดยระบุ ทุกตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน   

๔. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม          
คํารับรองการปฏิบัติงาน สวนงาน/สวน  
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วัดตามแผน   
กลยุทธของสถาบัน และตัวชี้วัดภาคบังคับทุกตัวชี้วัด  โดย
ใชแบบฟอรมและดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายงานผล
การปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับ
ประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆไดแก  

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุ
ในภาคผนวก....) 

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยาง
ตามที่ระบุในภาคผนวก....) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามท่ีระบุ
ในภาคผนวก....) 

๕. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด โดยให
แนบหลักฐานอางอิง  พรอมทั้งจัดสงเฉพาะเอกสารประกอบที่
สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  
 

 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๕ 

ตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

(...) รอบ ๖ เดือน (...) รอบ ๙ เดือน (...) รอบ ๑๒ เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด :    

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูจัดเก็บขอมูล :      

โทรศัพท : โทรศัพท : 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 
............................................................................................................................................................................................. 
 
 

หมายเหตุ 
 

 
สวนงาน/สวน สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับขอมูลท่ีตองรายงานของแตละตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ 

 
 

   

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

      
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

      

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 

หลักฐานอางอิง :   

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๖ 

รูปแบบการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ 

ขอให สวนงาน/สวน กรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

๑.   รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลา ของการรายงาน 
๒.   ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สวนงาน/สวน 
๓.   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                 
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานใหตัวชี้วัดบรรลุ 
ผลสําเร็จ  พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตอง
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

๔.   ผูจัดเก็บขอมูล              
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูล การดําเนินงานของตัวชี้วัด 
พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติงานนอก
สถานที่ทํางานเปนประจํา 

๕.   ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงานของตัวชี้วัด  พรอมทั้งแจง
ขอมูลประกอบท่ีใชในการคํานวณใหครบถวนตามคํานิยามหรอืสูตรการคํานวณ 

๖.   เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสวนงาน/สวน 

๗.   การคํานวณคะแนนจากผล 
การดําเนินงาน 

 

  ๗.๑   ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 

 ๗.๒ น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 
 ๗.๓ ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมีหนวยนับเหมือนกับ

หนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา ๑ ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัด
ยอยพรอมผลการดําเนินงานใหครบถวน) 

 ๗.๔ คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑการให
คะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวณตามแบบที่ ๑ ในบทที่ ๒  ทั้งนี้สําหรับ
ตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา ๑ ตัวชี้วัด ใหใชวิธีการคํานวณแบบที่ ๒ ในบทที่ ๒ 

 ๗.๕ คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดมาคูณ
กับน้ําหนักของตัวชี้วัด 
 

 
 
 

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๗ 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด) 

( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด :  
ตัวชี้วัดท่ี  ๒.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในและ        
                              ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุขสันต  สบายดี                    ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวเย็นฤดี  ใจเย็น 

โทรศัพท :  ๐ ๒๓๒๖ ๔๕๓๖ โทรศัพท :   ๐ ๒๗๓๗ ๒๕๖๙ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
             ๑. มอีาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน  
จํานวน  ๕  คน  ไดแก   
                 ๑) รศ.สมชัย  ใจกลา    แหลงทุนในประเทศ ชื่อทุน XXXX  หนวยงาน XXXX 
                 ๒) นางสาวสิเรียม  มั่งมี  แหลงทุนตางประเทศ ชื่อทุน XXXX  หนวยงาน XXXX 
                 ๓) นางจารุณี  มสุีข  แหลงทุนจากหนวยงานภาคเอกชน ชื่อทุน XXXX  หนวยงาน XXXX 
                 ๔) นายสมชาย  รักงาน  แหลงทุนจากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม ชื่อทุน XXXX  หนวยงาน XXXX 
                 ๕) นายประสาน สมจริง  แหลงทุนจากหนวยงานอื่นๆ  ชื่อทุน XXXX  หนวยงาน XXXX 
             ๒. จํานวนอาจารยประจําและอาจารยประจํา ๒๐๐ คน  ซึ่งจําแนก เปนขาราชการ จํานวน ๑๕๐ คน พนักงาน 
จํานวน ๓๐ คน อาจารยพิเศษที่มีการทําสัญญาจาง ๙ เดือนขึ้นไป  จํานวน ๑๕ คน  และนักวิจัยประจํา จํานวน ๕ คน  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ 

๑. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
๒. อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย 
และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน   

๒ ๔ ๖ 

๓. รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับ
ทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน 

๐.๐๑ ๐.๐๒ ๐.๐๓ 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

- รอยละ ๐.๐๑ รอยละ ๐.๐๒ รอยละ ๐.๐๓ รอยละ ๐.๐๔  

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๘ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   
ถวง

นํ้าหนัก 

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํ าที่ ไ ด รั บทุ นทํ า วิ จั ย  และงาน
สร างสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน 

๐.๕ รอยละ ๐.๐๓ ๔ ๒.๐๐๐๐ 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  

(ขอให  สวนงาน/สวน อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
(ขอให สวนงาน/สวน ระบุปจจัยท่ีมีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
 (ขอให สวนงาน/สวน ระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 
 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
( ขอให สวนงาน/สวน ระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอรมและตัวอยางการเขยีนรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
การปฏบิัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๑๐ 

ตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคณุภาพ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

(...) รอบ ๖ เดือน (...) รอบ ๙ เดือน (...) รอบ ๑๒ เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด :    

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูจัดเก็บขอมูล :      

โทรศัพท : โทรศัพท : 

คําอธิบาย 
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

      
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

      

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 

หลักฐานอางอิง :   

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑๑ 

รูปแบบการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ 

ขอให สวนงาน/สวน กรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
หัวขอการรายงาน คําอธิบาย 

๑. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการ
รายงาน 

๒. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดและลําดับที่ของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสวนงาน/สวน  

๓. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ระบุชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด พรอมเบอรติดตอ 
๔. ผูจัดเก็บขอมูล ระบุชื่อผูจัดเก็บขอมูล พรอมเบอรติดตอ 
๕. คําอธิบาย 
  
  
  

กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในคูมือการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๒  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจ าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 กรอกรายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด การจัดเก็บขอมูล ตามคํา

รับรองการปฏิบัติงาน ของ สวนงาน/สวน 
๖. ขอมูลผลการดําเนินงาน อธิบายรายละเอียดการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับประเด็น

การประเมินผลที่กําหนดไวของตัวชี้วัดนั้นๆ  
๗. เกณฑการใหคะแนน ร ะ บุ เ กณฑ ก า ร ใ ห ค ะ แ น น ข อ ง ตั ว ชี้ วั ด ต า ม คํ า รั บ ร อ ง  

การปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 
๘. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน สวนงาน/สวน ไมตองใสผลคะแนนมา เนื่องจากผูประเมินจะเปนผู

พิจารณาใหคะแนนสําหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
๙. คํ าชี้ แจงการปฏิ บั ติ งาน /มาตรการที่ ได

ดําเนินการ 
อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

๑๐. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้ 
๑๑. อุปสรรคตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้ 
๑๒. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิงและจํานวนของเอกสาร

ที่ ไดจัดสงมา เ พ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดู
ไดจากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒    หัวขอ
แนวทางการประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียด 
ของแผนงาน หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม 
ภาพถาย เปนตน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๑๒ 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี ๑๑ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภาสถาบัน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุขใจ  สบายดี                     ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวเย็นฤดี  ใจเย็น 

โทรศัพท :  ๐ ๒๓๒๖ ๔๕๓๖ โทรศัพท :   ๐ ๒๗๓๗ ๒๕๖๙ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

๑. บทบาทของสภาสถาบัน   (รอยละ ๕๐)  มีรายละเอียดดังนี้ 
        ๑.๑ การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบัน  (รอยละ ๑๐)   
                 สภาสถาบันมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร  และนโยบายของสถาบันโดยปรับปรุงวิสัยทัศน     พันธกิจ 
ยุทธศาสตร และรวมพิจารณาการจัดทําคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถึงอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน 
และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับแกแผนปฏิบัติงานตามความเห็นที่ปรึกษา ในการประชุมครั้งที่ ....../๒๕๕๒ วันที่.....เดือน.......
๒๕๕๒ 
     ๑.๒ การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน  (รอยละ ๒๐)   
              สภาสถาบันไดดูแลติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยไดกําหนดการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของสถาบัน เชน การติดตามผลดานการเงิน และดานผลงานของสถาบัน เปนจํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
          ครั้งที่ ๑  การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่......เดือน.......๒๕๕๒  โดยสภาสถาบันไดมีการพิจารณาการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานของสถาบัน และพิจารณาการบริหารโครงการและการใชจายเงินงบประมาณในโครงการตางๆ  
          ครั้งที่  ๒ การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันที่......เดือน.......๒๕๕๒  สภาสถาบันไดมีสวนรวมในการวิพากษหลักสูตร และ
ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับดานการพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังไดมีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของรายละเอียด
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ของสถาบัน 
          ครั้งที่ ๓ การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่......เดือน.......๒๕๕๒ สภาสถาบันไดพิจารณาอนุมัติปริญญาระดับปริญญาโท 
โดยขอตรวจสอบบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนดูวิทยานิพนธฉบับจริง 
 
     ๑.๓ การประชุมของสภาสถาบัน (รอยละ ๓๐)  ประกอบดวย ๒ สวน ดังน้ี 
          ๑.๓.๑ การไดรับเอกสารกอนการประชุม  (รอยละ๑๐)   
                       กรรมการสภาสถาบันไดดําเนินการประชุมตามแผนการประชุมทุกวันที่ ๑๖ ของเดือน และงานเลขานุการได
จัดสงหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหกบักรรมการสภาสถาบันโดยนําไปสงดวยตนเอง
และไดจัดทําบันทึกทะเบียนการรับสงเอกสารใหกับกรรมการสภาสถาบัน ดังนี้ 
 
 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑๓ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน  

คร้ังท่ี วันท่ีประชุม วันท่ีสง วันท่ีรับ จํานวนวัน 

๑/๒๕๕๒ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๗ วัน 
๒/๒๕๕๒ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ๘ วัน 
๓/๒๕๕๒ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ๗ วัน 
๔/๒๕๕๒ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ ๕ วัน 
๕/๒๕๕๒ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ๙ วัน 
๖/๒๕๕๒ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ๑๐ วัน 
๗/๒๕๕๒ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ ๘ วัน 
๘/๒๕๕๒ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๗ วัน 
๙/๒๕๕๒ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ๕ วัน 
๑๐/๒๕๕๒ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๖ วัน 
๑๑/๒๕๕๒ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ๗ วัน 
๑๒/๒๕๕๒ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๕ วัน 

โดยเฉลี่ยคิดเปน  ๗ วัน 

        
 
  ๑.๓.๒  การเขาประชุมของกรรมการสภาสถาบัน (รอยละ ๒๐)   
                       การประชุมสภาสถาบันแตละครั้งมีกรรมการสภาสถาบันเขารวมประชุมตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๒ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๑๔ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน  

      
คร้ังท่ี วันท่ีประชุม จํานวนกรรมการ 

(คน) 
จํานวนผูเขารวม
ประชุม (คน) 

รอยละ 

๑/๒๕๕๒ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
๒/๒๕๕๒ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ๒๕ ๒๓ ๙๒.๐๐ 
๓/๒๕๕๒ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
๔/๒๕๕๒ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๐ ๘๐.๐๐ 
๕/๒๕๕๒ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๒ ๘๘.๐๐ 
๖/๒๕๕๒ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ๒๕ ๑๙ ๗๖.๐๐ 
๗/๒๕๕๒ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๓ ๙๒.๐๐ 
๘/๒๕๕๒ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
๙/๒๕๕๒ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๒ ๘๘.๐๐ 
๑๐/๒๕๕๒ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๐ ๘๐.๐๐ 
๑๑/๒๕๕๒ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
๑๒/๒๕๕๒ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 

โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  ๙๑.๓๓  
๒. รายงานทางการเงิน  (รอยละ ๑๐)   
         สถาบันมีการรายงานทางการเงินเพ่ือรองรับงบการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหกับสํานักตรวจเงินแผนดิน
ตามระเบียบและกําหนด ภายใน ๗๐ วัน ที่หนังสือ ศธ ๐๕๒๔/๐๐๐๕  ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒  
๓. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส  (รอยละ ๑๐)   
        สถาบันมีการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส ดังนี้ 
      ๑) รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ที่เว็บไซต www.kmitl.ac.th 
      ๒) คํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ที่เว็บไซต  www.kmitl.ac.th 
      ๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ที่เว็บไซต www.kmitl.ac.th 
      ๔) ประวัติของกรรมการสภาสถาบนั  ที่เว็บไซต www.kmitl.ac.th 
      ๕) รายงานการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ที่เว็บไซต www.kmitl.ac.th 

๔. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ  (รอยละ ๓๐)   

      ๔.๑ คณะกรรมการมีการติดตามความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ  (รอยละ ๒๐)   

              ๑) ดานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการไดใชขอมูลจากการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบ
การทํางานของสถาบันอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีสวนรวมในการจัดทําแผนควบคุมความเสี่ยงของสถาบัน 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑๕ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน  

          

           ๒)  ดานการบริหารจัดการสารสนเทศ :  คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอการบริหารจัดการสารสนเทศโดยให
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการสารสนเทศของสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และอนุมัติใหใช
งบประมาณรายไดสําหรับการจัดซื้อระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ทั้งเรื่อง ระบบการ
ลงทะเบียน ระบบงานสารบรรณ ระบบงานบุคลากร  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

           ๓) ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล :  คณะกรรมการไดรวมวางระบบการประเมินผลงานของบุคลากรสายผูสอนและ
สายสนับสนุนและพิจารณาโครงสรางและกรอบอัตรากําลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒   ของสถาบันในการประชุมครั้งที่ 
๗/๒๕๕๒ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ 

 

      ๔.๒  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด (รอยละ ๑๐)   

               กรรมการมีสวนรวมในการวางระบบการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุด โดยกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการ
ประเมินผล และไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลงานของสถาบัน ตามคําส่ังที่ ๑๒/๒๕๕๒ 
ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากสภาสถาบัน บุคคลภายนอก (การประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒)        

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๑๖ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   
 

การประเมินผล นํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนนถวง

นํ้าหนัก 
๑. บทบาทของสภาสถาบัน ๕๐ (๐.๕)   ๒.๕๐๐๐ 

   ๑ .๑   การมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
สถาบัน 

๑๐ (๐.๑) มีสวนรวม ๕ ๐.๕๐๐๐ 

   ๑.๒  การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน ๑๐ (๐.๑) ๓ ครั้ง ๕ ๐.๕๐๐๐ 

   ๑.๓  การประชุมของสภาสถาบัน ๓๐ (๐.๓)   ๑.๕๐๐๐ 

      ๑ .๓ .๑  ก า ร ไ ด รั บ เ อ ก ส า ร ก อ น  
การประชุม 

๑๐ (๐.๑) ๗ วัน ๕ ๐.๕๐๐๐ 

      ๑.๓.๒  การเขาประชุมของกรรมการ
สภาสถาบัน 

๒๐ (๐.๒) ๙๑.๓๓ ๕ ๑.๐๐๐๐ 

๒. รายงานทางการเงิน ๑๐ (๐.๑) ๗๐ วัน ๓.๖๖๖๗ ๐.๓๖๖๖ 

๓. การเปดเผยสารสนเทศและความ
โปรงใส 

๑๐ (๐.๑) มี ๕ รายการ ๕ ๐.๕๐๐๐ 

๔. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการ
กํากับดูแลกิจการ 

๓๐ (๐.๓)   ๑.๕๐๐๐ 

    ๔.๑ คณะกรรมการมีการติดตามความ
เพียงพอของระบบงานที่สําคัญ  

๒๐ (๐.๒) มี ๓ ระบบ ๕ ๑.๐๐๐๐ 

   ๔.๒  คณะกรรมการมีการประเมินผล
งานผูบริหารสูงสุด 

๑๐ (๐.๑) มีการประเมินผล ๕ ๐.๕๐๐๐ 

รวม ๑๐๐ (๑.๐) คะแนนท่ีได   ๔.๘๖๖๖  

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑๗ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
๑. สถาบันมีคณะกรรมการสภาสถาบันที่เปนกรรมการอิสระ ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานจากภาครัฐและเอกชนที่มี

ความสามารถ จํานวน ๒๕ ทาน 
๒. สถาบันมีกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสภาสถาบันซึ่งเปนไปตามระเบียบและมีความโปรงใสในทุกขั้นตอน 
๓. สถาบันมีการเปดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบันทุกทานผานทาง เว็บไซต www.kmitl.ac.th 
๔. สถาบันกําหนดใหมีการประชุมสภาสถาบันทุกวันที่ ๑๖ ของเดือน 
๕. กรรมการสภาสถาบันมีสวนรวมในการวางแนวทางและนโยบายของสถาบัน รวมถึงใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา 

การวิจัย การใหบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
๖. กรรมการสภาสถาบันมีสวนรวมในการกํากับ และติดตามผลการทํางานของสถาบัน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
๑. กรรมการแตละทานใหความรวมมือกับสถาบันและใหความเอาใจใสตอสถาบันเปนอยางดี 
๒. สภาสถาบันไดกําหนดใหมีปฏทิินการประชุมประจําป และมกีําหนดการตรวจติดตามการทํางานของสถาบันอยางเปน

ระบบ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

   ไมมีอุปสรรคตอการดําเนินงาน 
หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน ๕ รายการ)  
๑) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด  (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๑ และท่ีเว็บไซต 
      www.kmitl.ac.th)  
๒) รายงานการประชุมสภาสถาบัน (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๒ และท่ีเว็บไซต www.kmitl.ac.th)  
๓) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่สภาอนุมัติ (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๓ และท่ีเว็บไซต 
      www.kmitl.ac.th)  
๔) ทะเบียนรับสงเอกสารการประชมุ (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๔ และท่ีเว็บไซต www.kmitl.ac.th)  
๕) แบบลงรายมือชื่อการประชุมสภาสถาบัน (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๕  และท่ีเว็บไซต www.kmitl.ac.th)  
๖) รายงานทางการเงิน (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๖ และท่ีเว็บไซต www.kmitl.ac.th)  
๗) รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๗ และท่ีเว็บไซต www.kmitl.ac.th)  
๘) รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ (เอกสารหมายเลข ๑๓ - ๘ และท่ีเว็บไซต www.kmitl.ac.th)  
๙) คํารับรองการปฏบัิติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๙ และท่ีเว็บไซต 
      www.kmitl.ac.th)  
๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๑๐ และท่ี

เว็บไซต  www.kmitl.ac.th)  
๑๑) ประวัติของกรรมการสภาสถาบัน  (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๑๑ และท่ีเว็บไซต www.kmitl.ac.th)  
๑๒) รายงานการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๑๒ และท่ีเว็บไซต 

           www.kmitl.ac.th) 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอรมและตัวอยางการเขยีนรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
การปฏบิัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขัน้ตอนการดําเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑๙ 

ตัวชี้วัดท่ีเปนขั้นตอนการดาํเนินงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

(...) รอบ ๖ เดือน (...) รอบ ๙ เดือน (...) รอบ ๑๒ เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด :    

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูจัดเก็บขอมูล :      

โทรศัพท : โทรศัพท : 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑  

๒  

๓  

๔  

๕  

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

      
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

      

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    

หลักฐานอางอิง :   

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๒๐ 

รูปแบบการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนข้ันตอนดําเนินงาน 

ขอให สวนงาน/สวน กรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการ
รายงาน 

ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                         
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานให
ตัวชี้ วัดบรรลุผลสําเร็จ   พรอมเบอร โทรศัพททั้ งที่ สํ านักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

ผูจัดเก็บขอมูล                               
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่
ตองปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆตามเกณฑการใหคะแนน
ของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ตางๆ 

เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสวนงาน/สวน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
๗.๑ ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
       ประกอบตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 

๗.๒ น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 
๗.๓ ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมีหนวย

นับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา ๑ 
ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดําเนินงานใหครบถวน) 

๗.๔ คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ
การใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวณตามคูมือการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบัน ปงบประมาณ 
๒๕๕๒   

๗.๕ คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่ไดของ
ตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๒๑ 

 
หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

คําชี้แจงการปฏิ บั ติงาน /มาตรการที่ ได
ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่ควบคุม
ไดและควบคุมไมได 

หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของเอกสารที่ได
จัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน /สวน หัวขอแนวทางการ
ประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน 
หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน  
ทั้งนี้ขอใหระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้นมี
ความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดในแตละ
ขั้นตอนอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๒๒ 

 
ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนข้ันตอนดําเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี ๑๔  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบัน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพันดี  มีอยู                       ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประทัด  ดีจัง 

โทรศัพท :  ๐๒-๒๔๔-๗๓๙๘ โทรศัพท :   ๐๒-๒๔๔-๗๓๙๙ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
           ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  สถาบันไดดําเนินการ  ดังน้ี 
        สถาบันไดมีคําส่ังที่ ๑๐๒/๒๔๓  ลงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง การแตงตั้งกรรมการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสวนงาน ซึ่งไดดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพและไดรับอนุมัติจาก
สภาคณาจารย/ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒  สถาบันไดจัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยพรอมจัดประชุมคณาจารยสถาบันโดยแจกเอกสารประกอบการอธิบายการนําไปใชใหทราบโดยทั่ว
กัน เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ขณะเดียวกัน  สถาบันไดมอบหมายใหแตละคณะวางระบบและประเมินระบบการ
กํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับ
ไมผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  ซึ่งไดมีการประชุมเพ่ือสรุประบบกลางของสถาบันและใหสภาสถาบัน
เห็นชอบ  ตามหลักฐานที่ปรากฏในรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๒  
       แตยังไมมกีารนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผน
ปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมท้ัง การทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยย่ิงขึ้น 

เกณฑการใหคะแนน : 
ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

๑ มีการแตงตั้งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสวนงาน 

๒ สวนงานไดดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย  

๓ สวนงานมีระบบและกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดาน
ความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

๔ มีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิผล 

๕ มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
การวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้ง การทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพให
เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๒๓ 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑๔  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสวนงาน 

๓ สามารถดําเนินการ
แลวเสร็จใน

ขั้นตอนที่ ๑ ถึง
ขั้นตอนที่ ๓  แตยัง
ไมไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่  
๔ และ ๕ 

๓ ๑.๘ 
(คิดจาก นํา
คะแนนที่ได 

คือ ๓ 
คะแนน หาร
ดวย ๕ คือ
คะแนนเต็ม    
คูณดวย คา
น้ําหนัก คือ
รอยละ ๓) 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
 (ขอใหสวนงานอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
(ขอใหสวนงานระบุปจจัยที่มีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
(ขอใหสวนงานระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน  ๕  รายการ)  

๑. คําส่ังที่ ๑๐๒/๒๔๓  ลงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อ การแตงตั้งคณะทํางานศึกษาวิเคราะหเพ่ือกําหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยที่เหมาะสมกับสถาบัน 

๒. บันทึกการประชุมสภาคณาจารย/ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒  ที่อนุมัติใหนําจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยไปใช 

๓. คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
๔. บันทึกการประชุมคณาจารย เรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน 

๒๕๕๒ 
๕. รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง ระบบการกํากับติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับไมผู
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย   

 
  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 

 
บรรณานุกรม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 

 

คณะผูจัดทาํ 
 

 ท่ีปรึกษา : 
  รองศาสตราจารยกิตติ    ตีรเศรษฐ   อธิการบดี 
  รองศาสตราจารยดุษณี   ธนะบริพัฒน  รองอธิการบดี 
 

 ผูเรียบเรียง/เขยีนคูมือ : 
  นางวันด ี บุญยิ่ง    ผูอํานวยการสวนแผนงาน 
  น.ส.รัตนา รัตนะ    นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
 

 ผูประสานงาน : 
   ๑. การจัดทําคาํรับรองการปฏิบัติงาน 
     ๑.๑  น.ส.รัตนา รัตนะ    นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
     ๑.๒ นายมาณ ู  อ่ิมสําราญ   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
     ๑.๓ น.ส.ดลฤดี เทพสาง    นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
     ๑.๔ น.ส.กชภัส คงถาวร    นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
              ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ 
      ๒.๑ น.ส.เพยีรประคอง มารักษ   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
      ๒.๒ นางสาํราญ เวบานแพว   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
              ๓. ขอมูลตัวช้ีวัดกลางที่ใชขอมูลสวนแผนงาน 
      ๓.๑  นางขนิษฐา สาคร   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
      ๓.๒ นายจตุพร ศิริบรรณไพศาล  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
      ๓.๓ นางวรรณา สอนพูล   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
  ๔. ผูประสานงานสวนงานอืน่ 
      ๔.๑  นางวาสนา หล่ิมนอย  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
      ๔.๑  นางนริมล สุวิสิษฐ   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

    ๔.๑  นางสธิุดา สาตรปรุง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
    ๔.๑  นางยุวรี  ไตรตรองศร  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

   

พิสูจนอักษร     
น.ส.รัตนา           รัตนะ    นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 

ออกแบบปก 
  น.ส.ดลฤดี เทพสาง    นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

 

ผูพิมพ/จัดทํารูปเลม 
  น.ส.รัตนา รัตนะ    นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
  นายมาณ ู อ่ิมสําราญ   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
  น.ส.ดลฤดี เทพสาง    นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
  น.ส.กชภัส คงถาวร    นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
  นางจันทรศรี สุขวิเศษ    ผูปฎิบัติงานบริหาร 
  นางมุกดา แกวจรัส   ผูปฎิบัติงานบริหาร 

นายบุญยัง     คํานึง    พนักงานตรวจทานขอมูล 


