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คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 

 
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
รูปธรรมตอไป และสภาสถาบัน เมื่อคราวประชุม คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันพุธที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓  ไดมีมติ
ใหความเห็นชอบ  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปฏิบัติการจัดทํา
คํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการทบทวนตัวช้ีวัด
ในแผนกลยุทธสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ นั้น 
 สวนแผนงาน ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกลาว  จึงไดจัดทําคูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔  ของสถาบัน ตามกรอบการประเมินฯ 
ดังกลาวขางตน เพื่อใชเปนแนวทางและกรอบในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน   และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ ที่ผูบริหารสวนงานและสวน  นําไปใชในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สวนงาน/สวนเพื่อลงนามกับทานอธิการบดี ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๒ ขอ (๑๔) และมาตรา ๓๔ ขอ (๓) รวมทั้งการกําหนด
ขั้นตอนในการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลในแผนกลยุทธสถาบัน  โดย
สถาบัน จะนําผลการประเมินไปใชประกอบการสรางแรงจูงใจใหกับสวนงานและบุคลากร ที่ไดมีสวนรวม
ในการผลักดันตัวช้ีวัดของสถาบัน ใหบรรลุตามเปาหมาย เปาประสงค และวิสัยทัศนของสถาบัน ซ่ึงเนื้อหา
ภายในเลมประกอบดวย กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงสรางคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบัน 
ขั้นตอนในการจัดทําคํารับรองและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการคํานวณผลการประเมิน และ
แนวทางการประเมิน เปนตน 
 สวนแผนงาน หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน ไดใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ และผูที่เกี่ยวของตามสมควร 
 
 
 

สวนแผนงาน 
                            สํานักงานอธิการบดี 
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สารบัญ 
            หนา 

คํานํา 
บทท่ี ๑  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติการประจําป         ๑ 
  และคํารับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    

• ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน        ๘ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

บทท่ี ๒ การติดตามและประเมนิผล         ๑๒ 
บทท่ี ๓ วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน        ๑๙ 

• กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔    ๒๐ 

• มิติท่ี ๑   มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยทุธและตามภารกิจหลัก  ๒๕ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑ ระดับคะแนนความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ                    ๒๕ 

                                       หรือแผนกลยุทธของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
                         ลาดกระบัง และตามภารกจิหลักของสวนงาน/สวน (ทั้งงบประมาณ 
                         แผนดินและเงินรายได)        

 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๑  ระดับคะแนนของคณุภาพแผนปฏิบัตกิาร (แผนงบประมาณ   ๒๖ 
                             แผนดินและเงินรายได) ของสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ    
                             พ.ศ. ๒๕๕๔          

 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒  ระดับคะแนนของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏบิัติการ (แผน  ๒๗ 
                              งบประมาณแผนดินและเงินรายได) และตามภารกิจหลักของ   
                              สวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔      

 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑  เปาหมายตามแผนปฏบิัติการประจําป       ๓๐ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๑ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา               ๓๒                  

                                     ตามแผนที่กําหนด 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาที่สําเร็จการศึกษา  ๓๓ 

                                                   ตามแผนทีก่ําหนด 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๓ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ที่ไดงานทาํและประกอบ   ๓๔ 

                                     อาชีพอิสระภายใน ๑ ป 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๔ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษา    ๓๖ 

                                     ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๕ ระดบัของจํานวนโครงการที่มีความรวมมือกับตางประเทศ   ๓๗ 
                                    ในการผลิตบัณฑิต 

 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๖  รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด    ๓๘ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๗ รอยละของจํานวนความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับ    ๓๙ 

                                     หนวยงานภาครัฐ  และเอกชน 
ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๘ รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา    ๔๐ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๙ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขา    ๔๑ 

                                     ที่สําเร็จการศึกษา 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๑๐ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรยีนการสอน   ๔๕ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๑๑ รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศกึษาตอหลักสตูรทั้งหมด    ๔๖ 

 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๑๒ รอยละความพึงพอใจของนักศกึษาที่มีตอกิจกรรม/โครงการ    ๔๖ 
                                        พัฒนานักศกึษา 

 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๑๓ รอยละของงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ  ๔๗ 
                                       เผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตอจํานวนอาจารย 
                                       ประจําและนกัวจิัยประจํา 

 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๑๔ รอยละงานวิจยัทีต่ีพิมพในระดบันานาชาติตอจํานวนอาจารย   ๕๓ 
                                       ประจําและนกัวจิัยประจํา 

 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๑๕ รอยละของงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน   ๕๕ 
                                        ตออาจารยประจําและนักวิจยัประจํา 

 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๑๖ จํานวนผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร   ๕๘ 
                                        หรืออนุสิทธิบัตร 

 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๑๗ จํานวนงานวจิัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดรับรางวัล   ๖๐ 
                                       ในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๑๘ จํานวนโครงการวิจัยทีท่ํารวมกบัมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานใน   ๖๑ 
                                        หรือตางประเทศ 

 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๑๙ จํานวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ถูกนําไปใชประโยชน    ๖๒ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๒๐ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบ    ๖๓ 

                                        ฐานขอมูลองคความรู   
 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๒๑ รอยละของอาจารยประจําที่มวีฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ    ๖๔ 

                                        อาจารยประจํา 
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     หนา 

 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๒๒ รอยละของอาจารยประจําที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ    ๖๖ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๒๓ รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ    ๖๗ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑.๒.๑.๒๔ รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความรูความเขาใจ    ๖๙ 

                                        ในศิลปวัฒนธรรม 
 ตัวช้ีวดัที่ ๒ ระดับคะแนนความสําเรจ็ในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สกอ./สมศ.    ๗๑ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๒.๑ มาตรฐานดานคณุภาพบัณฑิต       ๗๔ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๒.๑.๑ รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    ๗๔  

                                 ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ไมนับแผน ข) 
 ตัวช้ีวดัที่ ๒.๑.๒ รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   ๗๗   

                                  ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 ตัวช้ีวดัที่ ๒.๑.๓ ระดับคุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี  โท  และเอก     ๗๙ 

                                  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 ตัวช้ีวดัที่ ๒.๒ มาตรฐานดานการวจิัยและงานสรางสรรค      ๘๐ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๒.๒.๑ รอยละของบทความวจิยัที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน  refereed   ๘๑ 

                                   Journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ
 ตัวช้ีวดัที่ ๒.๒.๒ เงินสนับสนุนงานวจิัย  และงานสรางสรรคภายในและภายนอก   ๘๒ 

                                  สถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา   
 ตัวช้ีวดัที่ ๒.๓ มาตรฐานดานการบริการวิชาการ      ๘๕ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๒.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการนาํความรูและประสบการณจากการให    ๘๖ 

                                 บริการวชิาการมาใชในการพัฒนาการเรียน  การสอนหรือการวจิยั 
 ตัวช้ีวดัที่ ๒.๓.๒ ระดับความสําเร็จในการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง   ๘๗ 

                                  ของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
 ตัวช้ีวดัที่ ๒.๔ มาตรฐานดานการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     ๘๘ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๒.๔.๑ ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสนบัสนุนดานศิลปะและ   ๘๘ 

                                 วัฒนธรรม 
 ตัวช้ีวดัที่ ๒.๔.๒ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและ    ๘๙ 

                                  วัฒนธรรม 
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       หนา 

• มิติท่ี ๒   มิติดานคุณภาพ                                                 ๙๑
 ตัวช้ีวดัที่ ๓ ระดับคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด   ๙๑ 

  ตัวช้ีวดัที่ ๔ ระดับคณุภาพของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ    ๙๒ 
  ตัวช้ีวดัที่ ๕ รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ                   ๙๔ 
 

• มิติท่ี ๓   มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน                     ๙๖ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๖ ระดับความสําเร็จการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน    ๙๖ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๗ ระดับความสําเร็จการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน    ๙๗ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน                  ๙๘ 

                         ของสถาบัน 
 ตัวช้ีวดัที่ ๙ ระดับความสําเร็จในการมรีะบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   ๑๐๗ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จในการมีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั               ๑๐๙ 

 

• มิติท่ี ๔   มิติดานการพฒันาสถาบัน                    ๑๑๑ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑๑ ระดับคะแนนความสําเรจ็ในการมีศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพือ่               ๑๑๑ 

                           การบริหาร  การเรียน  การสอน  และการวิจัย 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑๒ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับ              ๑๑๒ 

                            องคกรสูระดับบุคคล 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑๓ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (TQA)                            ๑๑๔ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑๔ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ              ๑๑๖ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑๕ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู               ๑๑๗ 
 ตัวช้ีวดัที่ ๑๖ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ง                   ๑๑๙ 

 

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 
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                                                                                                                                                      หนา 

ภาคผนวก ๓  :   
         ๓.๑  แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน               ๓-๓ 
                      ของสวนงาน/สวน                   
         ๓.๒  แนวทางการในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน              ๓-๓ 
                      ของสวนงาน/สวน                   
         ๓.๓  แบบฟอรมแผน-ผลการปฏิบัติการประจําป (F1-P-วผ-001 แกไขครั้งที่ 7)              ๓-๔ 
 ๓.๔  แบบฟอรมรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
          การปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .........                 ๓-๕ 
 

ภาคผนวก ๔  :   
•   รูปแบบการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน               ๔-๑                            

สําหรับหนวยงานภายในสถาบัน  

•  แบบฟอรมและตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ               ๔-๓ 
(รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวดัที่เปนเชิงปรมิาณ F2-P-วต-003 

•  แบบฟอรมและตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ              ๔-๑๑ 
  (รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวดัที่เปนเชิงคณุภาพ F3-P-วต-003 

•  แบบฟอรมและตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ             ๔-๒๑ 
(รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวดัที่เปนขั้นตอนการดําเนินงาน  F4-P-วต-003 
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 ๑ 

บทที่ ๑ 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามแผนการปฏิบัติการประจําป  และคํารับรองการปฏิบัติงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
๑. หลักการและทีม่า 

ในการบริหารยทุธศาสตร   มีองคประกอบที่เกี่ยวของ ๕ องคประกอบ  ซึ่ง ๑ ใน ๕  องคประกอบนั้น ไดให 
ความสําคัญกับการประเมินและตรวจสอบผลการดําเนินงาน เนื่องจากการประเมินผลเปนหนึ่งในหนาท่ีทางการจัดการที่
เปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคนที่จะใชในการบริหารองคกร และเปนเครื่องมือท่ีชวยในการตรวจสอบและติดตามการ
ดําเนินงานของแตละหนวยงานไดตลอดเวลา  การประเมินผลทําใหองคกรสามารถรูถึงสถานะของตนเองวา อยู ณ จุด
ไหน หรือสถานการณในขณะนั้นเปนอยางไร รูถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงวามีมากนอยเพียงใด และทําให
ผูรับผิดชอบมุงมั่นและใหความสําคัญที่จะทํากิจกรรมที่จะวดั/ประเมินผลมากขึ้น ตลอดจนทําใหผูบริหารสามารถ
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ      ภายในองคกร วาเปนไปตามนโยบายที่กําหนดหรือไม 
ประกอบกับสถาบัน  ไดมีการออกกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลายฉบับ คือ 
 ๑. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา ๒๒ ขอ
(๑๔) ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีของสภาสถาบันไว คือ 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  

ดังนั้น เพื่อใหการดาํเนินงานดังกลาว ไดมีแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน สวนแผนงาน จึงจัดทําคูมือ
การประเมินผล สําหรับใชเปนกรอบในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานและรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํา
รับรองฯ ของสวนงานและสวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้ึน  
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 ๒ 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑   เพื่อใหหนวยงานระดับสวนงานและสวน สามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ไดอยางเหมาะสม 
          สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ  
          อยางมีคุณภาพ 

       ๒.๒  เพื่อใหหนวยงานระดับสวนงานและสวน มีการปฏิบัติงานที่มุงเนนประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ  
                 การใหบริการ และการพัฒนาหนวยงาน 

๒.๓  เพื่อใหผูรับการประเมินผล (สวนงาน/สวน)  มีความเขาใจรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  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 

- แสดงการใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ และการใหบริการท่ีมีคุณภาพ    
 มิติท่ี ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

- แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน  เชน   การบริหารการศึกษา  ประสิทธิภาพการใชพลังงาน      
  และการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน   

 มิติท่ี ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
- แสดงความสามารถในการจัดการระบบฐานขอมูล และสารสนเทศ  การบริหารจัดการองคกร  
  การพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู และการบริหารความเสี่ยง  

 
๔. โครงสรางการประเมินผล 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานและสวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีรายละเอียดโครงสรางการ 
ประเมินผล ดังนี้ 

๔.๑   องคประกอบและบทบาทของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล 
   เปนคณะกรรมการซึ่งแตงตั้งโดยสถาบัน       ทําหนาท่ีเจรจาเพื่อตกลงผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน       ตัวช้ีวัด  

เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน รวมท้ังทําหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงที่ไดทําไว  และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสวนงาน/สวน ซึ่งประกอบดวย 
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 ๓ 

 
  ๑. ประธาน/ผูแทนคณะกรรมการประเมินผลของสถาบัน   ท่ีปรึกษา 

 ๒. อธิการบดี        ประธานกรรมการ 
  ๓. รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล สวนแผนงาน      รองประธานคนที่ ๑  
  ๔. รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล สวนประกันคุณภาพและบริหารองคความรู รองประธานคนที่ ๒    
  ๕.  ผูชวยอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย     กรรมการ 
  ๖.  รักษาการแทนผูอํานวยการสวนแผนงาน     กรรมการ 
  ๗.  รักษาการแทนผูอํานวยการสวนประกันคุณภาพและบริหารองคความรู กรรมการ 
     ๘.  นักวิเคราะหนโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
                     ท่ีกํากับดูแล รับผิดชอบภารกิจดานโยบายและแผน   สวนแผนงาน      

 ๙. นักวิเคราะหนโยบายและแผน       ผูชวยเลขานุการ 
      ภารกิจดานโยบายและแผน     และภารกิจดานติดตามและประเมินผล  
      สวนแผนงาน จํานวน ๓ คน       

 
๔.๒  โครงสรางคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบัน 

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

ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติงาน ขอตกลงที่ให 
หัวหนาสวนงาน/สวน ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา คํารับรองการปฏิบัติงาน 

๑ ระดับสถาบัน    
    อธิการบดี ลงนามกับ นายกสภาสถาบัน - แผนกลยุทธของสถาบัน 
๒. ระดับสวนงานวชิาการและสวนงานอื่น   - ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก เปาหมาย 
    คณบดี/ผอ.สํานกั/รองอธิการบดี ลงนามกับ อธิการบดี   และเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 
    (กํากับ ดูแลวิทยาเขต)     สถาบันและภารกิจหลักของสวนงาน/สวนรวมถึงตัวชี้วดั 

  ภาคบังคับตามกรอบการจัดทําคํารับรองและการ  
๓.ระดับสวนในสํานักงานอธิการบดี     ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔   
    ๓.๑ ผูอํานวยการสวน ลงนามกับ รองอธิการบดี/    
     ผูชวยอธิการบดี    
     (สําหรับสวนที่ไมมี

รองอธิการบดีกํากับ
ดูแล) 

 

    ๓.๒ รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี/      ลงนามกับ อธิการบดี  
๔ ระดับสํานักงานสภาสถาบัน    
    ๔.๑ หน.สนง.สภาสถาบัน      ลงนามกับ นายกสภาสถาบัน  
    ๔.๒ ผูอํานวยการสวน      ลงนามกับ หน.สนง.สภา

สถาบัน 
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 ๔ 

• โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน ประกอบดวย หัวขอท่ีสําคัญ ดังนี้ 
๑) คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

- เปนคํารับรองฯ ระหวาง นายกสถาบันสถาบัน กับ อธิการบดี 
- เปนคํารับรองฯ ระหวาง อธิการบดี กับ คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/รองอธิการบดี/ผูอํานวยการสวนในสังกัด   
   สํานักงานอธิการบดี 
- เปนคํารับรองฯ ระหวาง หัวหนาสํานักงานสภาสถาบัน กับ ผูอํานวยการสวนในสังกัดสํานักงานสภาสถาบัน 

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.๒๕.. 
 
๑.  คํารับรองระหวาง 
  
 
 
 
    
        
 
      
        
 
 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  แผนยุทธศาสตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   
       กรอบการประเมินผล  ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียด   
       อื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 
 
๔. ขาพเจารองศาสตราจารยกิตติ   ตีรเศรษฐ  ในฐานะผูบังคับบัญชาของ…....…………......………ไดพิจารณาและ 
        เหน็ชอบกบัแผนยุทธศาสตรของคณะ…………….. กรอบการประเมินผล ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน ขอมูลพื้นฐาน  
        เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี ้   ซึง่เปนไป 
        ตามแผนยทุธศาสตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

      ช่ือ  รองศาสตราจารยกิตติ   ตีรเศรษฐ    
          ตําแหนง  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                         ผูรับคํารับรอง 

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

     คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑  ตุลาคม   
        ๒๕..   ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕.. 

 ระยะเวลาของคาํรับรองการปฏิบัติงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖ 

 
๕. และขาพเจายนิดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคณะ... ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําข้ึนนี้ 
 
๖. ขาพเจา…………….……………….  ตําแหนง  คณบดีคณะ.......................   ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ  ๓ 

แลวขอใหคํารับรองกับรองศาสตราจารยกิตติ    ตีรเศรษฐ  ตําแหนง  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง วาจะมุงมั่นปฏิบัติงานใหเกดิผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวช้ีวัดแตละตัว ในระดับสูงสุด 
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๗. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติงานและเห็นพองกันแลว จึงได 

ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  
 
 
 
 

  …………………..……………………                                         ……………..….…….……..………… 
 (รองศาสตราจารยกิตติ         ตีรเศรษฐ)                                       (…………….…………….)                   
                     อธิการบดี                                                                        คณบดีคณะ................................ 
                  ผูรับคํารับรอง                                                                                    ผูทําคํารับรอง                 
      วันที่     …………….   ๒๕..      วันที่     …………….  ๒๕...                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๗ 

ตัวอยาง   รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติงาน      
F19-P-วผ-001 

                                                                                                                                                                    แกไขครั้งที่ 1 
 

  ตัวชี้วัด หนวย ขอมูลพื้นฐาน 2554 น้ํา 
หนัก 

เกณฑการใหคะแนน 

เปาประสงค  วัด 2551 2552 2553 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. ๒๕๕๔ 

 

กําหนดการ กิจกรรม 
ส.ค. ๕๓ - สวนแผนงาน เวียนแจงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๔ ใหทุกสวนงาน 

- ทุกสวนงาน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๔ ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ    
   สถาบันและภารกิจหลักของสวนงาน  
- ทุกสวนงาน จัดสงแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๔ ใหสวนแผนงาน ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม  
   ๒๕๕๓  

๒๒ ก.ย. ๕๓ - จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลของสถาบัน 
ต.ค. ๕๓ - สวนแผนงาน เวียนแจงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๔ ใหทุกสวน 

   ในสํานักงานอธิการบดี/สํานักงานสภาสถาบัน 
- ทุกสวน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๔ ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธสถาบัน/สํานักงาน 
   อธิการบดี/สํานักงานสภาสถาบัน และภารกิจหลักของสวน เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ/ 
   อนุมัติ  
- ทุกสวน จัดสงแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๔ ใหสวนแผนงาน ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓  
- สวนแผนงาน นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ของสํานักงานอธิการบดี ตอ 
   คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี และสวนบริหารงานทั่วไป สํานักงานสภาสถาบัน  
   นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ของสํานักงานสภาสถาบัน ตอ 
   คณะกรรมการประจําสํานักงานสภาสถาบัน/ผูบริหารสูงสุดของสํานักงานสภาสถาบัน 

- สวนแผนงาน นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปของสถาบัน ตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 
   และสภาสถาบัน 

๑๗ พ.ย. ๕๓ -  สวนแผนงาน จัดประชุมช้ีแจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ ประจําป    
   งบประมาณ ๒๕๕๔ 

๑๗ – ๒๖ พ.ย. ๕๓ 
 
 
 
 
 

 

- สวนงาน/สวน ดําเนินการจัดทํารายละเอียดขอตกลงตามคํารับรองฯ ของสวนงาน/สวน  
   ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการติดตามประเมินผล ซึ่งประกอบดวย  ตัวช้ีวัดผลการ 
   ปฏิบัติงาน ผลงานในอดีต น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตามแบบฟอรมรายละเอียด 
   ขอตกลงฯ  
- สวนงาน/สวน จัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) ของตัวช้ีวัดที่สวนงาน/สวน กําหนดขึ้น 
   แลวอัฟโหลดไฟลขอมูล ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการติดตามประเมินผล 

- เจรจาความเหมาะสมของ คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน ความสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
   ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

๒๙ พ.ย. ๕๓ - สวนงาน/สวน จัดสงเอกสารรายละเอียดขอตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติงาน พรอมทั้ง 
   รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) ของตัวช้ีวัดที่สวนงาน/สวน กําหนดขึ้น โดยพิมพจาก 

   ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการติดตามประเมินผล เทานั้น ใหสวนแผนงาน  
๒๙ พ.ย. – ๗ ธ.ค. ๕๓ - สวนแผนงาน ตรวจสอบรายละเอียดขอตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
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 ๙ 

  
กําหนดการ กิจกรรม 
 ๗ ธ.ค. ๕๓ - สวนงาน/สวน จัดสงรายละเอียดขอตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ท่ีพิมพจากระบบ 

   สารสนเทศเพื่อการวางแผนและการติดตามประเมินผล และผูบริหารสูงสุดของสวนงาน/สวน 

   ลงนามกํากับ (มุมขวาดานลาง) เอกสารทุกแผน เรียบรอยแลว ใหสวนแผนงาน จํานวน ๓ ชุด  
ธ.ค. ๕๓ - อธิการบดี ลงนามในคํารับรองฯ กับ นายกสภาสถาบัน 

- สถาบัน จัดใหมีการลงนามคํารับรองฯ ของสวนงาน/สวน 

ธ.ค. ๕๓ – ม.ค.๕๔ - ทุกสวนงาน/สวน ดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดสูระดับบุคคล 
๑ ก.พ. ๕๔ - สวนงาน/สวน สงเอกสารหลักฐานตางๆ ประกอบการประเมินตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ใหสวนแผนงาน 

ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน - ทุกสวนงาน/สวน รายงานผลการปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๔ ตามแบบ F1-P-วผ-001  
   แกไขครั้งที่ 7 และบันทึกขอมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ ในระบบสารสนเทศ 
   เพื่อการวางแผนและการติดตามประเมินผล ใหสวนแผนงาน พรอมสงหนังสือและรายงานฯ  
   ที่พิมพจากระบบสารสนเทศฯ 

ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน  
ม.ค., เม.ย., ก.ค. และ ต.ค. ๕๔ 

- สวนแผนงาน  จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติการในภาพรวม สงใหสํานักงบประมาณและ 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปนรายไตรมาส 

พ.ค., ส.ค., ธ.ค. ๕๔ - สวนแผนงาน ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือนและ  
   ๑๒ เดือน พรอมจัดทําคะแนนสรุปภาพรวมของสวนงาน/สวน   นําเสนอคณะกรรมการผูบริหาร 
   สถาบัน และสภาสถาบัน 

- สถาบัน กําหนดใหนําผลคะแนนของสวนงาน/สวน ไปเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ  (การจัดสรรเงิน 
   เลื่อนขั้นประจําปการจัดสรรวงเงินงบประมาณประจําปถัดไป และการประเมินผลการดําเนินงาน 
   ของผูบริหารและบุคลากร เปนตน) 

 

หมายเหตุ : กรณีสงแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๔ และการรายงานผลลาชากวากําหนด จะมีผลตอคะแนนการประเมิน 
         ของสวนงาน/สวน 
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 ๑๐ 

๖.  กลไกและวธิีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ของสวนงาน และสวน 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                     
  
                                                             
                                     
 
                                   ประกาศให                                                                                          
                               ประชาชนทราบ 
 

สวนงาน/สวน ภายในสถาบัน 
ทบทวนบทบาทภาระหนาที่ที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป
และแผนกลยุทธของสถาบัน 

สวนงาน/สวน จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําป ของสวนงาน/สวน 
สงให  สวนแผนงาน 

สวนงาน/สวน จัดทําคํารับรอง  
การปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๔  
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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 ๑๑ 

     ๗.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน และ สวน 
 

 
 
 
 
                 

 
  
                        
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สวนงาน/สวนจัดสงคํารับรอง 
การปฏิบัติงานและรายละเอียด
ตัวชี้วัดใหสวนแผนงาน 
 

         ภายในวันที ่
๗ ธ.ค.. ๕๓ 

ภายในวันที ่
   ธค. ๕๓ 

  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.๕๔ 

 ภายในเดือน 
    ธค.๕๔ 

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. ๕๔  และ 
         ๓๑ กค. ๕๔ 

     ภายในวันที ่
  ๓๑ พค.๕๔  และ  
    ๓๑ สค. ๕๔ 

    ภายในเดือน 
     มค.-กพ. ๕๕ 
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 ๑๒ 

 
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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 ๑๓ 

     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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 ๑๔ 

 
ตัวอยางวิธีการคํานวณผลการประเมินตอนสิ้นปงบประมาณ 

 

แบบที่ ๑ :  การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ตัวอยาง : รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจํา การเทียบบัญญัติไตรยางค กรณีท่ีอาจารยไดรับทุนวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา รอยละ ๒.๗๕ 

 
 

 
 
 
 

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

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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 ๑๕ 

 

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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 ๑๖ 

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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 ๑๗ 

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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 ๑๘ 

 

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 

 
 
 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๙ 

 
บทที่ ๓ 

วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงานและสวน 

 
          สวนงานและสวน มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔ มิติ   ซึ่งมีน้ําหนักรวม รอยละ ๑๐๐  โดยมีรายละเอียด
พอสังเขป ดังนี้ 
         มิติท่ี ๑   มิติดานประสิทธิผล  กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๖๐ 
         มิติท่ี ๒   มิติดานคุณภาพ  กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๑๕       
         มิติท่ี ๓   มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๑๕ 
         มิติท่ี ๔   มิติดานการพัฒนาสถาบัน  กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๑๐    
        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  ไดจัดกลุมสวนงานเปน 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 โดยเปนไปตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบัน วาระพิเศษ วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งท่ี
๑๐/๒๕๕๓  วันพุธท่ี  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๓    ซึ่งไดกําหนดน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยในตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ ของมิติท่ี ๑ ของสวน
งาน/สวน ดังนี้  

• กลุม ๑ การกําหนดคาน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยของตัวช้ีวัด ท่ี ๑.๒.๑ ใหกําหนดคาน้ําหนักแตละตัวช้ีวัดไดไมต่ํา
กวา ๑ และสูงสุดไมเกิน ๒ 

• กลุม ๒  การกําหนดคาน้ําหนักของตัวช้ีวัดยอยของตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ ใหกําหนดคาน้ําหนักได
ตามความเหมาะสม โดยคาน้ําหนักของตัวช้ีวัดแตละตัวตองไมต่ํากวา ๑ 

• สําหรับตัวช้ีวัดในมิติท่ี ๒-๔ ใหเปนไปตามกรอบของการประเมินผลที่กําหนดน้ําหนักของตัวช้ีวัดไว
เรียบรอยแลว ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบัน วาระพิเศษ วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
และที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓  วันพุธท่ี  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๓     

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๐ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัด 
 

กลุม 
๑ 

กลุม 
๒ 

มิติท่ี ๑ มิติดานประสิทธิผล        ๖๐ ๖๐ 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏบิัติการ    
หรือแผนกลยุทธและตามภารกิจ  
หลัก                

๑. ระดับคะแนนความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฎิบัติการ หรือแผน  
กลยุทธ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และตาม
ภารกิจหลักของสวนงาน /สวน  (ทั้ งงบประมาณแผนดินและเงินรายได ) 
ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด  
๑.๑ ระดับคะแนนของคุณภาพแผนปฎิบัติการ(แผนงบประมาณแผนดินและเงิน
รายได) ของสวนงาน/สวนประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑.๒ ระดับคะแนนของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฎิบัติการ(แผนงบประมาณ
แผนดินและเงินรายได)และตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวนประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔  

๓๐ 
 
 
 
๕ 
 

๒๕ 

๖๐ 
 
 
 
๕ 
 

๕๕ 

  ๑.๒.๑  เปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป    

  - ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ๑.๒.๑.๑ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตาม

แผนที่กําหนด 
  ๑.๒.๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

ตามแผนที่กําหนด 
  ๑.๒.๑.๓ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพ

อิสระภายใน ๑ ป  (สมศ. ๑) 
  ๑.๒.๑.๔ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด  (สงป.,สจล ๓) 
  ๑.๒.๑.๕ ระดับของจํานวนโครงการที่มีความรวมมือกับตางประเทศในการ 

 การกําหนดน้ําหนักของ
ตัวชี้วัดยอยของ ๑.๒.๑ ใน
กลุ ม  ๑  ใ ห กํ า หนดค า
นํ้าหนักในแตละตัวชี้วัด
ไดไมต่ํากวา ๑ และสูงสุด
ไมเกิน ๒ 

 การกําหนดน้ําหนักของ
ตัวชี้วัดยอยของ  ๑ .๒ .๑ 
และ ๑.๒.๒ ในกลุม ๒ ให
กํ าหนดค าน้ํ าหนักตาม
ความเหมาะสม  โดยคา
นํ้าหนักของตัวชี้วัดแตละ
ตัวชี้วัดตองไมต่ํากวา ๑ 

   ผลิตบัณฑิต   

  ๑.๒.๑.๖* รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด 
(เฉพาะหลักสูตรนานาชาติที่อยูในความดูแลของวิทยาลัยนานาชาติ) 

  ๑.๒.๑.๗ รอยละของจํ านวนความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับ
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน  

  ๑.๒.๑.๘ รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา   
(สงป.) 

  ๑.๒.๑.๙ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา  (สงป.) 

  

หมายเหตุ :   *  เปนตัวชี้วดับังคับของวิทยาลัยนานาชาต ิ
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๑ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัด 
 

กลุม 
๑ 

กลุม 
๒ 

  ๑.๒.๑.๑๐ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน 
  ๑.๒.๑.๑๑ รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด  

  ๑.๒.๑.๑๒* รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม/โครงการพฒันา
นักศึกษา (สกอ. ๓.๑ เกณฑมาตรฐานที่ ๖ และ สกอ. ๓.๒ เกณฑ
มาตรฐานที่ ๕) 

  - ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ 
  ๑.๒.๑.๑๓ รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา  (สมศ.๕) 

  ๑.๒.๑.๑๔ รอยละงานวิจัยทีต่ีพิมพในระดับนานาชาติตอจาํนวนอาจารย
ประจําและนักวิจยัประจํา  (สมศ.๑๖.๒.๓) 

  ๑.๒.๑.๑๕ รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอ 

 การกําหนดน้ําหนักของ
ตัวชี้วัดยอยของ ๑.๒.๑ ใน
กลุ ม  ๑  ใ ห กํ า หนดค า
นํ้าหนักในแตละตัวชี้วัด
ไดไมต่ํากวา ๑ และสูงสุด
ไมเกิน ๒ 

 การกําหนดน้ําหนักของ
ตัวชี้วัดยอยของ  ๑ .๒ .๑ 
และ ๑.๒.๒ ในกลุม ๒ ให
กํ าหนดค าน้ํ าหนักตาม
ความเหมาะสม  โดยคา
นํ้าหนักของตัวชี้วัดแตละ
ตัวชี้วัดตองไมต่ํากวา ๑ 

   อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สมศ.๖)   
  ๑.๒.๑.๑๖ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร  (สกอ.๔.๒) 
  

  ๑.๒.๑.๑๗ จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดรับรางวัล
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

  ๑.๒.๑.๑๘ จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานใน
หรือตางประเทศ 

  

  ๑.๒.๑.๑๙ จํานวนสทิธิบัตร/ลิขสิทธ์ิที่ถูกนําไปใชประโยชน   
  - ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓   
  ๑.๒.๑.๒๐ รอยละของระดับความพึงพอใจของผู ใชบริการตอระบบ

ฐานขอมูลองคความรู  
  

  ๑.๒.๑.๒๑ รอยละของอาจารยประจําที่มวีุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา  (สกอ. ๒.๒) 

  

  ๑.๒.๑.๒๒ รอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
(สกอ. ๒.๓) 

  

 

หมายเหตุ :   *   เปนตัวชี้วัดสําหรบักลุม ๑ และ กลุม ๒ เฉพาะ สํานกังานอธิการบดี (สวนกิจการนกัศึกษา) เทานั้น 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๒ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัด 
 

กลุม 
๑ 

กลุม 
๒ 

  - ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ 
  ๑.๒.๑.๒๓ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (สกอ. ๕.๒) 

(เฉพาะสวนงาน/สวนที่ใหบริการวชิาการแกหนวยงานภายนอก) 
  - ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ 
  ๑.๒.๑.๒๔ รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความรูความเขาใจใน

ศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๒.๒ เปาหมายตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน 

            (ตัวชี้วัดที่หนวยงานกําหนดเพิ่มจาก ๑.๒.๑ ซ่ึงเปนการวัดผลผลิตของ
สวนงาน/สวน และไมซํ้ากับตัวชี้วัด ๑.๒.๑, ๒ และในมิติที่ ๒-๔) 

 การกําหนดน้ําหนักของ
ตัวชี้วัดยอยของ ๑.๒.๑ ใน
กลุ ม  ๑  ใ ห กํ า หนดค า
นํ้าหนักในแตละตัวชี้วัด
ไดไมต่ํากวา ๑ และสูงสุด
ไมเกิน ๒ 

 การกําหนดน้ําหนักของ
ตัวชี้วัดยอยของ  ๑ .๒ .๑ 
และ ๑.๒.๒ ในกลุม ๒ ให
กํ าหนดค าน้ํ าหนักตาม
ความเหมาะสม  โดยคา
นํ้าหนักของตัวชี้วัดแตละ
ตัวชี้วัดตองไมต่ํากวา ๑ 

• ผลสําเร็จตามพนัธกิจหลัก         ๒ ระดับคะแนนความสําเร็จในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สกอ./สมศ. ๓๐ - (**) 

  ๒.๑   มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ๑๒ - 
  ๒.๑.๑ รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ไมนับแผน ข)  (สมศ.๓) 
๔ - 

  ๒.๑.๒ * รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.๔) 

๔ - 

  ๒.๑.๓ ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ  (สมศ.๒) 

๔ - 

  ๒.๒   มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค ๑๒  

  ๒.๒.๑ รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(สมศ. ๑๖.๒.๔)  

๖ - 

  ๒.๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
(สกอ. ๔.๓) 

๖ - 

 

หมายเหตุ :   *       เปนตัวชีว้ัดเฉพาะสวนงานวชิาการที่มีปริญญาเอก  หากสวนงานวชิาการใดไมมีหลักสูตรปริญญาเอกใหนําคาน้ําหนกัของตัวชี้วัด 
                             นี้ไปรวมกบัตัวชีว้ัดที่ ๒.๑.๑ และหากสวนงานวชิาการใดไมมีหลักสูตรทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ใหนําคาน้ําหนักรวมกับ 
                             ตัวชี้วดัที่ ๒.๑.๓ 
                    (**)   สวนงานสนบัสนุนบางหนวยอาจมีภารกิจหลักที่ดําเนินงานในบางพนัธกิจของสถาบนั ซ่ึงในการกําหนดน้ําหนกัของตวัชี้วัดยอย 
                              ในขอ ๒ ใหเฉลีย่คาน้ําหนักกับตัวชี้วัดที ่๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๓ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัด 
 

กลุม 
๑ 

กลุม 
๒ 

  ๒.๓   มาตรฐานดานการบริการวิชาการ ๓ -(*) 
  ๒.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอนหรือการ
วิจัย  (สมศ.๘) 

๑.๕  

  ๒.๓.๒ ระดับความสําเร็จในการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก  (สมศ.๙) 

๑.๕  

  ๒.๔   มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๓ -(*) 
  ๒.๔.๑ ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ

วัฒนธรรม  (สมศ.๑๐) 
๑.๕  

  ๒.๔.๒ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม  (สมศ.๑๑) 

๑.๕  

มิติท่ี ๒ มิติดานคุณภาพ    ๑๕ ๑๕ 
 การประกันคุณภาพ  ๓ ระดับคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย

ตนสังกัด  (สมศ.๑๕) 
๑๐ ๕ 

  ๔ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการทีไ่ดรับการรับรองคุณภาพ 
 (สมศ.๗)   

๕ - 

 คุณภาพการใหบริการ  ๕ รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (ตัวชีว้ัดเฉพาะกลุม ๒)  - ๑๐ 

มิติท่ี ๓  มิติดานประสิทธิภาพ  
              ของการปฏิบัติงาน 

   ๑๕ ๑๕ 
(สภา/สนอ/สํานัก) 

 การบริหารการศึกษา  ๖ ระดับความสําเร็จการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน 
(สมศ.๑๒) 

- ๖/๐/๐ 

  ๗ ระดับความสําเร็จการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
สถาบัน (สมศ.๑๓) 

๓.๗๕ ๖/๕/๑๐ 

 ประสิทธิภาพของการใช 
     พลังงาน 

 ๘ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน ของสถาบัน  

๓.๗๕ ๓/๕/๕ 

 หลักสูตรและการเรียนการ 
     สอน 

 ๙ 
 

ระดับความสําเร็จในการมีระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร (สกอ. ๒.๑) 

๓.๗๕ ๐/๕/๐ 

  ๑๐ ระดับความสําเร็จในการมีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (สกอ. ๒.๖) 

๓.๗๕ ๐/๐/๐ 

 

หมายเหตุ :   (*)   สวนงานสนับสนนุบางหนวยอาจมภีารกิจหลักที่ดําเนินงานในบางพันธกิจของสถาบัน ซ่ึงในการกําหนดน้ําหนักของตวัชี้วดัยอย 
                            ในขอ ๒ ใหเฉลี่ยคาน้ําหนักกบัตัวชี้วัดที ่๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๔ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัด 
 

กลุม 
๑ 

กลุม 
๒ 

มิติท่ี ๔ มิติดานการพัฒนา    
              สถาบัน 

   ๑๐ ๑๐ 

 การจัดการสารสนเทศ  ๑๑ ระดับคะแนนความสําเร็จในการมีศักยภาพของระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย (สกอ. ๗.๓) 

๒ ๒ 

 การบริหารจัดการองคกร  ๑๒ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล   

๒ ๒ 

  ๑๓ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (TQA) ๒ ๒ 

  ๑๔ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ 
(สกอ. ๘.๑) 

๒ ๒ 

  ๑๕ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู  
(สกอ.๗.๒) 

๑ ๑ 

  ๑๖ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง  
(สกอ. ๗.๔) 

๑ ๑ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๕ 

มิติที่ ๑  มิติดานประสิทธิผล 
 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน    :   ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธและตามภารกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับคะแนนความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ หรือแผนกลยทุธ ของสถาบัน 

    เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  และตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน  
    (ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได) ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด      

หนวยวัด    :  ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั  :  ผลผลิต 
น้ําหนัก :       รอยละ ๓๐/๖๐ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของสวนงาน/สวน ในการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป     ท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได     ของ
สวนงาน/สวน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการของสวนงาน/สวน พิจารณาจากการประเมินคุณภาพ  และการบรรลุ
เปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของสวนงาน/สวน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีสะทอนอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของสวนงาน/สวน 

• แผนปฏิบัติการประจําป จะตองมีเปาหมายที่ครอบคลุมการดําเนินการที่ใชงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายไดของสวนงาน/สวน 

• สวนงาน/สวนจัดทําแผนปฏิบัติการ(แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ 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.๒๕๕๔ พิจารณาจากคุณภาพของแผนที่ดี ไดแก แผนปฏิบัติการที่ตรงกับความ
ตองการจําเปนและสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนมีความสอดคลองกับอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้ง
วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน มีความสอดคลองกับมาตรฐานสําหรับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผน มีระบบและเปนรูปธรรม มีตัวบงช้ีและ
เกณฑการประเมินผลที่เหมาะสมชัดเจน มีทรัพยากรสนับสนุนในการดําเนินการตามแผนอยางเพียงพอ  มีการ
ถายทอดแผนสูหนวยงานปฏิบัติ  และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสวนงาน/ผูบริหารสูงสุดของสวน
งาน/สวน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๖ 

• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล จะรับเจรจาเฉพาะประเด็นการกําหนดคาเปาหมายของตัวช้ีวัด ท่ี
สถาบัน  เลือกหรือเสนอในการบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติการของสถาบัน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ ประกอบดวย ๒ ตัวช้ีวัดยอย 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  :   ระดับคะแนนของคุณภาพแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและเงินรายได) ของสวนงาน/

สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
หนวยวัด         :  ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วัด  :  ผลผลิต 
น้ําหนัก         :  รอยละ ๕/๕ 
คําอธิบาย : คุณภาพของแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของสวนงาน (ตาม
มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ พิจารณาจากเกณฑคุณภาพใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงาน ท่ีมีการดําเนินการ  รวมท้ังคุณลักษณะของแผนปฏิบัติการประจําปครบ
ตาม ๘ ประเด็น ประกอบดวย 

๑. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน และ
ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงาน โดยเปนแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญา หรอืปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป 
ฉบับที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑-
๒๕๕๔) 

๒. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดบัสวนงานไปสูหนวยงานภายในและระดับบุคคล 
๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ ๔ พันธกิจ คือ ดานการเรยีนการสอน การ

วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ยกเวนสวนงานสนับสนนุใหเปนไป
ตามภารกจิหลักของสวนงานนัน้ๆ) และจัดสงใหสถาบันตามระยะเวลาที่กําหนด 

๔. มีตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวช้ีวัด เพื่อวัดความสําเรจ็ของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัตกิารประจําป 

๕. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ ๔ พันธกิจ (ยกเวนสวนงานสนับสนุนใหเปนไปตาม
ภารกิจหลกัของสวนงานนัน้ๆ) 

๖. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดัของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ ๒ ครัง้ และรายงานผล
ตอผูบรหิาร/คณะกรรมการประจําสวนงาน และคณะกรรมการผูบริหารสถาบนัและสภาสถาบันเพื่อพจิารณา
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

๗. มีการประเมนิผลการดําเนนิงานตามตวัช้ีวัดของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหาร/คณะกรรมการประจําสวนงาน และคณะกรรมการผูบริหารสถาบันและสภาสถาบันเพื่อพจิารณา 

๘. มีการนําผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา ผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน/คณะกรรมการผูบริหารสถาบนัและสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๗ 

เกณฑการใหคะแนน  :  

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ        

๑ ขอ   
มีการดําเนินการ        

๒ หรือ ๓  
มีการดําเนินการ        

๔ หรือ ๕  
มีการดําเนินการ        
๖  หรือ ๗ ขอ   

มีการดําเนินการ        
๘ ขอ   

 

ขอมลูที่ตองรายงาน   : เอกสารประกอบการดาํเนินงานตามหลักเกณฑท่ีเกีย่วของของแตละขอท่ีสามารถดําเนินการได 
สวนงานรับผิดชอบ : ทุกสวนงาน 
สวนงานรับผิดชอบการประเมนิ : สํานักงานอธิการบดี (สวนแผนงาน) และคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล 
                                                     ของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ :   ระดับคะแนนของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและเงินรายได)   
                            และตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔                                                                   
หนวยวัด        :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลผลิต 
น้ําหนัก          :   รอยละ ๒๕/๕๕ 
คําอธิบาย :  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ  (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) 
ของสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ พิจารณาจากรอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติการของตัวช้ีวัดท้ังหมดที่เลือกจากแผนปฏิบัติการของสวนงาน/สวน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔  โดยตองไมซ้ํากับตัวช้ีวัดอื่น ๆ ในคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวนในมิติ ๑(ขอ๒) ๒ ๓ 
และ ๔ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการพิจารณาจากการบรรลุเปาหมายตามแผนทั้งในมิติของปริมาณและ
คุณภาพของทุกตัวช้ีวัดท่ีสวนงาน/สวนไดระบุไวในแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ของสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  

• การกําหนดเปาหมายความสําเร็จใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสวนงาน/สวนหรือผูบริหาร
สูงสุดของสวนงาน/สวน  โดยเกณฑการใหคะแนนใหวางคารอยละของความสําเร็จตามเปาหมายตามตาราง
และสูตรการคํานวณ  

• สวนงานระบุตัวช้ีวัดยอยทุกตัวโดยตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ ตามตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑ หนา ๒๐-๒๒ไมตองจัดทํา
รายละเอียดประกอบ แตสําหรับตัวช้ีวัดท่ีสวนงาน/สวนกําหนดขึ้นเองตามตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๒ หนา ๒๒ ให
จัดทํารายละเอียดตามแบบฟอรม KPI Template ภาคผนวก ๑  และอัพโหลดไฟลขอมูลในระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนและการติดตามประเมินผล ภายในระหวางวันที่  ๑๗ –๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อเปน
หลักฐานประกอบการประเมินความสําเร็จของตัวช้ีวัด  (ตามแบบฟอรมการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด  KPI 
Template ในภาคผนวก ๑)  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๘ 

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 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๙ 

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. ๒๕๕๔ ไปสูหนวยงานตามพันธกิจหลักของสวนงาน/สวน โดยกําหนด
น้ําหนักตัวช้ีวัดยอย ในกลุม ๑ ใหกําหนดคาน้ําหนักในแตละตัวช้ีวัดไดไมต่ํากวา ๑ และสูงสุดไมเกนิ ๒  และ ในกลุม 
๒ ใหกําหนดคาน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยของ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ ใหกําหนดคาน้ําหนักไดตามความเหมาะสม โดยคาน้ําหนัก
ของตัวช้ีวัดแตละตัวช้ีวัดตองไมต่ํากวา ๑  โดยท้ัง ๒ กลุม จะมีตัวช้ีวัดยอยใน ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ ไมซ้ํากับตัวช้ีวัดใน
มิติอื่น  ในคํารับรองฯ ของสถาบัน  
 

ขอมูลท่ีตองรายงาน   : ผลการดาํเนินงานในแตละตัวช้ียอย 
 

สวนงานรับผิดชอบ : ทุกสวนงาน/สวน ตามรายละเอยีดในกรอบการประเมินหนา  ๒๐-๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๓๐ 

ตารางสรุปตัวชี้วัดยอย ในตัวชีว้ัดที่ ๑.๒   ระดับคะแนนของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณ 
                                                                      แผนดินและเงินรายได) และตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน 
                                                                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประเด็นการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 

 ๑.๒.๑ เปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  
พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มี 

๑.๒.๑.๑   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามแผนที่ 
                  กําหนด 

คุณภาพสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศและ 

๑.๒.๑.๒  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามแผนที่ 
                  กําหนด 

สามารถแขงขันไดในระดับ
นานาชาติ 

๑.๒.๑.๓   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 
                   ภายใน ๑ ป (สมศ. ๑) 

 ๑.๒.๑.๔   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 
                   ระยะเวลาที่กําหนด  (สงป.,สจล ๓) 

 ๑.๒.๑.๕   ระดับของจํานวนโครงการที่มีความรวมมือกับตางประเทศในการผลิตบัณฑิต 
 ๑.๒.๑.๖   รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด 

                  (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติที่อยูในความดูแลของวิทยาลัยนานาชาติ) 
 ๑.๒.๑.๗   รอยละของจํานวนความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับหนวยงานภาครัฐ  

                   และเอกชน 
 ๑.๒.๑.๘   รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา  (สงป.) 
 ๑.๒.๑.๙   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  (สงป.) 
 ๑.๒.๑.๑๐ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน 
 ๑.๒.๑.๑๑ รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด 
 ๑.๒.๑.๑๒ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา  

                     (สกอ. ๓.๑ เกณฑมาตรฐานที่ ๖ และ ๓.๒ เกณฑมาตรฐานที่ ๕) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ 
พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสรางความ 

๑.๒.๑.๑๓ รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรใน 
                    ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
                    (สมศ.๕) 

เปนเลิศในระดับชาติและ
นานาชาติ 

๑.๒.๑.๑๔ รอยละงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและ 
                   นักวิจัยประจํา  (สมศ.๑๖.๒.๓) 

 ๑.๒.๑.๑๕ รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตออาจารยประจํา 
                   และนักวิจัยประจํา (สมศ.๖) 

 ๑.๒.๑.๑๖ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
                   (สกอ.๔.๒) 

 ๑.๒.๑.๑๗ จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ 
                    หรือนานาชาติ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๑ 

ประเด็นการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 

 ๑.๒.๑.๑๘ จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานใน 
                    หรือตางประเทศ 

 ๑.๒.๑.๑๙ จํานวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ถูกนําไปใชประโยชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ๑.๒.๑.๒๐ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบฐานขอมูลองคความรู 
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการเพื่อเสริมสราง 

๑.๒.๑.๒๑ รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา   
                     (สกอ. ๒.๒) 

ประสิทธิภาพขององคกร ๑.๒.๑.๒๒ รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
                    (สกอ. ๒.๓) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔   
พัฒนาการใหบริการ 

๑.๒.๑.๒๓ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (สกอ. ๕.๒)  
                    (เฉพาะสวนงาน/สวนที่ใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก) 

วิชาการหลายรูปแบบ  
สูสังคม  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ ๑.๒.๑.๒๔ รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม 
ทะนุบํารุงศิลปะและ  
วัฒนธรรมรวมทั้งภูมิปญญา  
ใหเกิดประโยชนตอ  
ประเทศ  
  
  
 ๑.๒.๒ เปาหมายตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน 
        (ตัวช้ีวัดยอย จะกําหนดวัดผลการดําเนินงานตามผลผลิตที่สําคัญของสวนงาน/สวนที่ไม

ซ้ํากับตัวช้ีวัด ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธสถาบัน ซึ่งสวนใหญจะเปนสวนงาน/สวนที่
รับผิดชอบสนับสนุนการดําเนินงานผลผลิตหลักของสถาบันโดยกําหนดใหสวนงาน/สวน
ดังกลาว เลือกตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของผลผลิตสวนงาน/สวนไมใชวัดกิจกรรมหรือ
ขั้นตอนการทํางาน ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๔ กําหนดใหสวนงาน/สวนจัดทํารายละเอียด
ประกอบตัวช้ีวัด สําหรับใชในการประเมินผลดวย) 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๓๒ 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
   และสามารถแขงขันไดในระดบันานาชาติ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑     :     รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาตามแผนที่กําหนด 

หนวยวัด                :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด     :      ผลผลิต 
คําอธิบาย :    

• เปนการเปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 
๒๕๕๔ กับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกําหนดไวในแผนการรับนักศึกษาที่สภา
สถาบันอนุมัติ ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รุนปการศึกษา ๒๕๕๓  (ขอมูลจริง) ทุกหลักสูตร ท้ังท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผนการศึกษาของแตละหลักสูตรและไมตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
ของแตละหลักสูตร 

สูตรการคํานวณ  : 

    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร  
รุนปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด ตามแผนการรับนักศึกษา 
(ปงบประมาณ ๒๕๕๔) ในรุนปการศึกษา ๒๕๕๓  

x ๑๐๐ 

 

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

เปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๒๘ ดังนี้ 
๑  เทากับ  ๑  คะแนน 

๒   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓    ศึกษาตามแผนที่กําหนด ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔    ตามเปาหมาย ของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔  เทากับ  ๔  คะแนน 

๕         เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ท่ีสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมดตามแผนการรับนักศึกษาที่สภาสถาบันอนุมัติ 

(ปงบประมาณ ๒๕๕๔) ในปการศึกษา ๒๕๕๓ 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักทะเบียนและประมวลผล 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๒     :     รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามแผนที่กําหนด 
หนวยวัด                :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด     :      ผลผลิต 
คําอธิบาย :    

• เปนการเปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 
๒๕๕๔ กับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กําหนดไวในแผน ในปงบประมาณ 
๒๕๕๔ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ หมายถึง จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุนปการศึกษา ๒๕๕๓ (ขอมูลจริง) ทุกหลักสูตร ท้ังท่ีสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาของแตละหลักสูตรและไมตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน
แผนการศึกษาของแตละหลักสูตร 

สูตรการคํานวณ  :      
 

    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร  
รุนปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดตามแผนที่กําหนด           
ในรุนปการศึกษา ๒๕๕๓  

x ๑๐๐ 

 

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

เปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๒๘ ดังนี้ 
 

๑  เทากับ  ๑  คะแนน 

๒    รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓    ศึกษาตามแผนที่กําหนด ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔    ตามเปาหมาย ของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔  เทากับ  ๔  คะแนน 

๕         เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ท่ีสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดตามแผนที่กําหนด ใน ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๓๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๓     :    รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป   
                                          (สมศ. ๑ และคํารับรอง ๕๓) 
หนวยวัด               :     รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด         :      ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๒) 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษากับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยไมนับรวมผูท่ีเกณฑทหาร 
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา และอุปสมบท โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ใน
สาขานั้นๆ ท่ีไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา    ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
โดยไมนับรวมผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษาในสถาบัน  ทั้งนี้ ไมนับรวมกรณีที่ไดรับการคัดเลือกเกณฑ
ทหาร ศึกษาตอ และอุปสมบท วามีงานทํา และใหนับเฉพาะผูที่ตอบแบบสอบถามในเรื่องนั้นๆ เทานั้น   

• ท้ังนี้ จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจตองไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาใหมีการติดตามซ้ํา และรายงานผลที่ติดตามซ้ําเปรียบเทียบกับผลท่ีเก็บไดในครั้งแรก 

• ตัวอยางการคํานวณ 
ผลจากการศึกษาหลักฐาน ปการศึกษา  ๒๕๕๑ ระหวางการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง พบวา  

ในปการศึกษา ๒๕๕๑ มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะตางๆ ๑๐ คณะ รวมท้ังสิ้น ๕,๗๓๔ คนและได
ตอบแบบสํารวจการมีงานทําพรอมสงขอมูลใหกับมหาวิทยาลัยรวมท้ังสิ้น 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 

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

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๕ 

สูตรการคํานวณ :        

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(ไมรวมผูศึกษาตอ ลาอุปสมบท เกณฑทหาร และผูทีม่ีงานทาํอยูแลว) 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(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 %  
เกณฑการใหคะแนน  : 

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

เปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๒๘ ดังนี้ 
 

๑  เทากับ  ๑  คะแนน 

๒    รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓    อาชีพอิสระภายใน ๑ ป ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔    ตามเปาหมาย ของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔  เทากับ  ๔  คะแนน 

๕         เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
                ๑. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รุนปการศึกษา 
๒๕๕๒) ท่ีผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 ๒. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน ๑ ป นับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ ไมนับรวมผูศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๒) 

๓. จํานวนบัณฑิตท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๒)  ท่ีศึกษาตอ 
๔. ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท้ังในระดับสถาบันและระดับคณะที่มีการสํารวจและรวบรวมไว ซึ่ง

อาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันฯ จัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทานปริญญา
บัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔(รุนปการศึกษา ๒๕๕๒) 
                ๕. แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสามารถเสนอขอมูลภาวะการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระ หรือ
การศึกษาตอของบัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวช้ีวัด ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
                ๖. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๓๖ 

หมายเหตุ :   ๑. ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลจากการสํารวจภาวะการไดงานทําของบัณฑิตท่ี                       
                           สวนแผนงาน ดําเนินการ 
        ๒. การวางเปาหมายตามตัวช้ีวัดนี้ (ในแผนปฏิบัติการประจําป) ใหวางเปาหมายไวท่ีเดือนมีนาคม 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน  :  สํานักงานอธิการบดี (สวนแผนงาน) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๔     :     รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที ่

                       กําหนด   (สงป. , สจล. ๓)    
หนวยวัด                :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด     :      ผลผลิต 
คําอธิบาย :    

• เปนการเปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผนการศึกษาของแตละหลักสูตร ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ กับจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

• ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาของแต
ละหลักสูตร ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุนป
การศึกษา ๒๕๕๓ ทุกหลักสูตร ท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาของแตละ
หลักสูตร หรือกอนระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาของแตละหลักสูตร เชน หลักสูตรกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาของแตละหลักสูตรไว ๔ ป นาย ก ไดเขาเปนนักศึกษาใหม 
ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๖ และจบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๙  ซึ่ง ถือวา นาย 
ก คือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
ของแตละหลักสูตร 

• ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ หมายถึง จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา ๒๕๕๓ ทุกหลักสูตร ท้ังท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผนการศึกษาของแตละหลักสูตรและไมตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
ของแตละหลักสูตร  

สูตรการคํานวณ  :      

    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใชเวลาศึกษาภายในระยะเวลาขั้นต่ํา
ของหลักสูตร รุนปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด ในรุนปการศึกษา ๒๕๕๓  

x ๑๐๐ 

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

เปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด หนา ๒๘ ดังนี้ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๗ 

๑        รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี        เทากับ  ๑  คะแนน 

๒        ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด เทากับ  ๒  คะแนน 

๓        ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมาย เทากับ  ๓  คะแนน 

๔        ของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยคา  เทากับ  ๔  คะแนน 

๕        เปาหมาย (เกณฑ ๕) จะตองไมตํ่ากวา รอยละ ๙๐ เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังหมด ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๕     :     ระดับของจํานวนโครงการที่มีความรวมมือกับตางประเทศในการผลิตบัณฑิต 
หนวยวัด             :     ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วัด :     ผลผลิต 
คําอธิบาย :    

• เปนการนับจํานวนโครงการผลิตบัณฑิตท่ีหนวยงานมีความรวมมือกับตางประเทศ ในปงบประมาณ 
๒๕๕๔ 

• โครงการความรวมมือกับตางประเทศในการผลิตบัณฑิต หมายถึง หลักสูตรหรือสาขาวิชา หรือ
โครงการที่สวนงานไดมีการทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/หนวยงานตางประเทศ รวมท้ัง
หนวยงานตางประเทศที่มีสํานักงานอยูในประเทศไทย ท่ีจะรวมกันผลิตบัณฑิต โดยมีการแลกเปลี่ยน
บุคลากรระหวางกัน    การใหนักศึกษาตองไปเรียน/ฝกงาน  ในตางประเทศ การจัดการเรียนการสอน
ผานระบบการสอนทางไกล เปนตน  ซึ่งรวมถึงโครงการที่ไดมีการดําเนินงานในที่ผานมาและ
ตอเนื่องมาในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ดวย 

สูตรการคํานวณ :  - 
เกณฑการใหคะแนน  :  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ 
 

๑        ระดับของจํานวนโครงการความรวมมือกับตางประเทศ        เทากับ  ๑  คะแนน 

๒         ในการผลิตบัณฑิต ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓         ตามเปาหมายของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔        โดยวางคาเปาหมายไวที่เกณฑ ๓ (ทุกสวนงานตองจัดทํา  เทากับ  ๔  คะแนน 

๕        และสง KPI Template ใหสถาบัน) เทากับ  ๕  คะแนน 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๓๘ 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนโครงการความรวมมือกับตางประเทศในการผลิตบัณฑิต ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
๒. เอกสารการทําความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ และเอกสารที่แสดงการมีกิจกรรม ในปงบประมาณ 

๒๕๕๔ 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (สวนวิเทศสัมพันธ)  
หมายเหตุ : ในกรณีที่สวนงานวิชาการดําเนินการเอง  ใหจัดสงขอมูลใหสวนวิเทศสัมพันธ เพ่ือรายงานผลในภาพรวม 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๖     :     รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด 
                                          (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติท่ีอยูในความดูแลของวิทยาลัยนานาชาติ) 

หนวยวัด                   :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด        :      ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย :    

• เปนการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่เปนชาวตางประเทศกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ท้ังเปนคน
ไทย และชาวตางประเทศ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ (ปการศึกษา ๒๕๕๔) ในรูปรอยละ 

• นักศึกษาตางประเทศ หมายถึง บุคคลที่ถือกําเนิดภายนอกประเทศไทย และไมมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด ท้ังนี้ ใหนับเฉพาะหลักสูตรนานาชาติท่ีอยูในความดูแลของวิทยาลัย
นานาชาติ 

สูตรการคํานวณ :   
 

     

จํานวนนักศึกษาที่เปนชาวตางประเทศ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
x ๑๐๐ 

 

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

หนา ๒๘ ดังนี้ 
 

๑   เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมาย เทากับ  ๓  คะแนน 
๔         ของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๙ 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ท่ีเปนชาวตางประเทศ ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ (ปการศึกษา ๒๕๕๔) 
๒. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ (ปการศึกษา ๒๕๕๔ ท้ังเปนคนไทย และชาว

ตางประเทศ) 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : วิทยาลัยนานาชาติ (เปนตัวช้ีวัดบังคับ) 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๗    :     รอยละของจํานวนความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
หนวยวัด              :      รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :      ผลผลิต 
คําอธิบาย :    

• เปนการเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตร ท่ีมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน กับจํานวน
หลักสูตรท้ังหมดที่เปดสอน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภาสถาบันมีมติให
ปดหลักสูตร  

• หลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน หมายถึง หลักสูตรท่ีสวนงานไดมีการทํา
ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ท่ีจะรวมกันผลิตบัณฑิต โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหวางกัน การใหนักศึกษาไดฝกงานในสถานประกอบการ และรวมถึงหลักสูตรสหกิจศึกษา 
โดยรวมหลักสูตรท่ีมีความรวมมือในปท่ีผานมาและยังคงตอเนื่องมา หรือมีความรวมมือในการ
พัฒนาหลักสูตร  หรือ  การผลิตบัณฑิตตามความตองการของหนวยภาครัฐและเอกชน  ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๔  

สูตรการคํานวณ :   
 

จํานวนหลักสูตรที่มีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

(โดยไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันมีมติใหปดหลักสูตร) 

 
 
x 

 
 
๑๐๐ 

 

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

หนา ๒๘ ดังนี้ 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔๐ 

๑          รอยละของจํานวนหลักสูตรที่มีความรวมมือในการพัฒนา เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          หลักสูตรกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนตามเกณฑ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓         ที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔          ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนหลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน  ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
๒. จํานวนหลักสูตรท้ังหมดที่เปดสอน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ (โดยไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภาสถาบันมี

มติใหปดหลักสูตร) 
๓. เอกสารความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
๔. เอกสารแสดงกิจกรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย)  
หมายเหตุ :  ใหสวนวิชาการสงขอมูลใหสวนบริหารวิชาการและวิจัย เพ่ือรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๘     :     รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา  (สงป.)  
หนวยวัด : รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ 
คําอธิบาย : 

• ความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต จากการประเมินบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (รุนป
การศึกษา ๒๕๕๒) ท่ีทํางานดวยประมาณ ๑ ป โดยพิจารณาคุณสมบัติท่ีครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ๕ ดานของบัณฑิต 
(ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ : TQF) ท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ไดแก  

 ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 ดานความรู 
 ดานทักษะทางปญญา 
 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ TQF ตามสาขา     

     วิชาชีพท่ีประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสภา/องคกรวิชาชีพ 
     กําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต หรือคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
     ปริญญาโท และปริญญาเอก เปนคุณภาพที่ระบุตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

• โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
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 ๔๑ 

• การสํารวจความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตใชกลุมตัวอยางของนายจาง 
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยพิจารณาความเปนตัวแทนที่ดีของนายจาง 
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต ตามหลักสถิติการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางขั้นต่ําในการวิจัยสํารวจที่ไดมาตรฐาน 

• ตัวช้ีวัดนี้  ใชขอมูลจากภารกจิดานวิจัยสถาบัน สวนแผนงาน 

• กลุมตัวอยางที่จะประเมินเปนผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๒) 
สูตรการคํานวณ :   
 

คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา  
(ระดับปริญญาตรี) รุนปการศึกษา ๒๕๕๒ 

๕ 

 
 
x 

 
 
๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน :    
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๙ ตอ ๑ คะแนน 

 

๑ รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา   =   ๔๗  เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา   =   ๕๔   เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา   =   ๖๑   เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา   =   ๖๘   เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา   =   ๗๕   เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต ท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๒) 
แหลงขอมูล :    

๑. ผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง โดยภารกจิดานวิจัยสถาบัน สวนแผนงาน 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน :  สํานักงานอธิการบดี (สวนแผนงาน) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๙  :   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สงป.)   
หนวยวัด               :  รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด          :    ผลลัพธ 
คําอธิบาย  : 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๒)   

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษากับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๒) ท่ีไดงานทําท้ังหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 
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 ๔๒ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร) ท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๒)  ที่ไดงานทําทั้งหมด โดยใหนับเฉพาะบัณฑิต
ที่ไมมีงานทํากอนเขาศึกษาตอ และไมนับรวมผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา   

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวช้ีวัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  (รุนปการศึกษา ๒๕๕๒)      ท่ีมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ 
(อยางนอย รอยละ ๘๐) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) ถาไดกลุมตัวอยางดังกลาว ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน  

• หากอัตราการตอบกลับของผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่ํากวา     รอยละ ๘๐ 
ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการคิดคํานวณผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดใหคิดจาก 
คาเฉลี่ยระหวาง “รอยละตามตัวช้ีวัดจากผูตอบแบบสอบถาม” กับ    “รอยละตามตัวช้ีวัดจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓”  

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

• ไมใหนําขอมูลบัณฑิตท่ีจบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓      (ปการศึกษา 
๒๕๕๒) มาคํานวณดวย  

• สถาบันฯ ตองสงแบบสอบถามใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษากลุมเปาหมายทุกคนตอบพรอมท้ังมีการ
ติดตามแบบสอบถามไมนอยกวา ๒ ครั้ง 

• กรณีท่ีไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายในวนัที ่๓๑  ตลุาคม ๒๕๕๓     
(วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือน)      ใหใส n/a   ไวกอน เมื่อไดขอมูลแลวใหรายงาน 
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
สูตรการคํานวณ : 
 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับ 
สาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓(รุนปการศึกษา ๒๕๕๒) 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

(รุนปการศึกษา ๒๕๕๒) ท่ีไดงานทํา 

x ๑๐๐ 

 

ตัวอยางการคํานวณ           

กรณีที่ ๑     ถา  

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
เทากับ   d   

N X ๑๐๐ ≥ ๘๐% 
n 

c X ๑๐๐ 
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 ๔๓ 

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                                                 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% 
 
                       ดังนั้นในการคิดคํานวณรอยละของผูมีงานทําตรงสาขาใหใชสูตรในกรณีท่ี ๒ 
                   ๒. รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําตรงสาขา 

                                   =  ๕๐ x 

 

                                  =  ๕๐ x 

  
 

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  

๗๖๐ 
๙๘๐ 

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

๗๖๐ 
๙๘๐ 

๑  + ๙๘๐ 
๑,๓๓๕ 
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 ๔๔ 

                                  =  ๓๘.๗๗  x  ๑.๗๓       =   ๖๗.๐๗ %               
เกณฑการใหคะแนน :  

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

หนา ๒๘  ดังนี้ 
 

๑          รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          สําเร็จการศึกษา ตามเกณฑท่ีสวนงานกําหนด เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          ผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔          ในปงบประมาณ ๒๕๕๔  เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
  ๑. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   ๒. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ 
   ๓. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ภายใน ๑ ปนับจาก
วันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๔. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําอยูกอนแลว 
                ๕. ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท้ังในระดับสถาบันและระดับคณะจําแนกตามสาขาวิชา ท่ี
สําเร็จ และลักษณะงานที่ทําท่ีมีการสํารวจและรวบรวมไว ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลในวันซอมรบัพระราชทานปริญญาบัตร  หรือวันรับพระราชทานปริญญา
บัตร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

         ๖.  แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสามารถเสนอขอมูลสาขาวิชาท่ีสําเร็จและลักษณะงานที่ทําของ
บัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวช้ีวัด  ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 

        ๗. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกบัการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
 

หมายเหตุ :   ๑. ขอมูลท่ีใชรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ี 
                           สวนแผนงานดําเนินการ 
      ๒. การวางเปาหมายตามตัวช้ีวัด (ในแผนปฎิบัติการประจําป) ใหวางเปาหมายไวท่ีเดือนมีนาคม  
 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน :  สํานักงานอธิการบดี (สวนแผนงาน) 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๔๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๐   :   รอยละของระดับคะแนนการประเมนิการเรียนการสอน (สกอ. ๒.๖ เกณฑมาตรฐานที่ ๖)  
หนวยวัด                 :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั     :      กระบวนการ 
คําอธิบาย : 

• มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรยีนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมนิความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕  

• ใหมีการประเมินฯ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรยีนตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชา และมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสม
ของอุปกรณและสื่อสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอร อุปกรณใน
หองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด เปนตน นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตน 
ไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวชิา
ในภาคการศึกษาถัดไปดวยวา มีการนําการประเมินความคิดเห็นของผูเรยีนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนอยางไร 

สูตรการคํานวณ :  
 

ผลรวมของคาคะแนนเของทุกรายวิชา ท่ีมีผลประเมินไมต่ํากวา ๓.๕๑ 
จากการประเมินการเรียนการสอน ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

๕ 

 
X   ๑๐๐ 

 

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

 

๑ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   =   รอยละ ๔๗  เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   =   รอยละ ๕๔ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   =   รอยละ ๖๑ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   =   รอยละ ๖๘ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน   =   รอยละ ๗๕ เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอน ปงบประมาณ ๒๕๕๔  จําแนกตามสวนงานวิชาการ  

สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน  :  สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๑  :     รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด 
หนวยวัด                :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั    :      ผลผลติ 
คําอธิบาย :  

• เปนการเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับหลักสูตรท่ีเปด
สอนทั้งหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ (ไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภาสถาบันมีมติอนุมัติใหปด
หลักสูตร) ในรูปรอยละ 

สูตรการคํานวณ : 
 

    

จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปดสอน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔  

(ไมนับรวมหลกัสูตรท่ีสภาสถาบันมีมติอนุมัติใหปดหลักสูตร) 

 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอน  ในปงบประมาณ ๒๕๕๔  

(ไมนับรวมหลกัสูตรท่ีสภาสถาบันมีมติอนุมัติใหปดหลักสูตร) 

x ๑๐๐ 

 

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

หนา ๒๘ ดังนี้ 
 

๑          รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด เทากับ  ๑  คะแนน 
๒          ปงบประมาณ ๒๕๕๔  ตามเกณฑที่สวนงานกําหนด เทากับ  ๒  คะแนน 
๓          ผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔          ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :   จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน ในปงบประมาณ  ๒๕๕๔ จําแนกตามระดับการศึกษา 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน  : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวจิัย) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๒  :  รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
                                     (สกอ. ๓.๑ เกณฑมาตรฐานที่  ๖ และ ๓.๒ เกณฑมาตรฐานที่ ๕) 
หนวยวัด                :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั    :      ผลผลติ 
คําอธิบาย :  

• เปนการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา(เฉพาะระดับปริญญาตรี)ท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรม
นักศึกษา/โครงการพัฒนานักศึกษาในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๕๔  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๔๗ 

• กิจกรรมนักศึกษา/โครงการพัฒนานักศึกษา อยางนอย ๕ ประเภท ไดแก  
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

สูตรการคํานวณ : 
 

   

ผลรวมคะแนนของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 

  

  จํานวนกิจกรรม/โครงการ   

  ๕ 
 

  

 
 
 
X  ๑๐๐ 
 

 

เกณฑการใหคะแนน  :  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๘ ตอ ๑ คะแนน 
 

๑ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมนักศึกษา =  ๔๕ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมนักศึกษา =  ๕๓ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมนักศึกษา =  ๖๑ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมนักศึกษา =  ๖๙ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมนักศึกษา =  ๗๗ เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  ท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา  ปงบประมาณ 

๒๕๕๔ 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงานวิชาการ/สํานักงานอธิการบดี (สวนกิจการนักศึกษา) 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน  :  สํานักงานอธิการบดี (สวนกิจการนักศึกษา) 
 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๒  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความเปนเลิศในระดบัชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๓     :     รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดบัชาติและ 
                                           ระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา  (สมศ.๕) 
หนวยวัด              :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด           :     ผลผลิต 
น้ําหนัก :   รอยละ  
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔๘ 

คําอธิบาย :       
 

• เปรียบเทียบจํานวนบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพและจํานวนผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือ 
ระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด โดยให
นําเสนอในรูปรอยละ 

• การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากผลงานวิจยัในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติหรือ 
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลท่ีกําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชมุวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด 
 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพท่ีสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper  หรอื 
Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจยัท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถนํามานับ
ไดเฉพาะที่เปน Full Paper เทานั้น 

• การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรค ซึ่งเปนการนําเสนอผลงานหรือสิง่ประดิษฐทางศิลปะ ดนตรี  
ท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะและ/หรอืกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอยาง
เปนระบบและเปนวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรบัการสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมีช่ือเสียง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับ 
สาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

• งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร  
วิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่
ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติรวมท้ังการเผยแพรผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

• งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน 
วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือใน
ฐานขอมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสาร วิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ รวมท้ังการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

• การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชมุ 
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย 
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจาภาพ
อยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

• การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม 
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๔๙ 

ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ  

• งานสรางสรรค หมายถึง เปนงานที่เสริมสรางความรู ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมี 
การศึกษา คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ หรืองานที่แสดง
ความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชาหรือแสดงความเปนตนแบบ ตน
ความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมท้ังสิ่งประดิษฐ ผลงานศิลปะและ
ผลงานออกแบบที่มีคุณคาและเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ (พิจารณาเฉพาะกลุมสาขากลุมสาขาวิจิตรศิลปและประยุกต
ศิลปตามการแบงกลุม ISCED (International Standard Classification of Education) ไดแก คณะวิจิตรศิลป คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร) 
เชน มหาวิทยาลัยท่ีเปนกลุมวิจัย ท่ีเปดสอนเกี่ยวกับกลุมสาขาศิลปกรรมศาสตรควรทําการวิจัยท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือวิจัย
ขามวัฒนธรรม (International relation, cross cultural) หรือการวิจัยเพื่อฟนฟูภาพลักษณของประเทศ สวนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก็อาจเนนเรื่องการอนุรักษวัฒนธรรมไทย การประยุกตหรือนําศิลปะวัฒนธรรมไปใช การอนุรักษวิถีชีวิตแบบ
ไทย การคิดวิธีการใหมๆ ข้ึนมา เชน สูตรอาหาร ทารํา เปนตน จะตองไดรับการรับรอง Certify จากแหลงอางอิงท่ี
เชื่อถือไดกอน 

• งานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐทางศิลปะ ดนตรี ท่ีเปน 
ผลงานวิชาการสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับชาติอยางเปนระบบและเปน
วิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมีช่ือเสียงในระดับประเทศ 

• งานสรางสรรคที่เผยแพรระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐทางศิลปะ ดนตรี ท่ีเปน 
ผลงานวิชาการสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับนานาชาติอยางเปนระบบและ
เปนวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมีช่ือเสียงในระดับ
นานาชาติ 

• หนวยงานหรือองคกรระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป  
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติและนานาชาติ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

• วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation  
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสาร
ระดับชาติและมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือท่ีเผยแพร 

• วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI  
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติและมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือท่ีเผยแพร 

• อาจารย หมายถึง อาจารยประจําท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมท้ังอาจารยท่ีมีสัญญาจางกับ 
สถาบันทั้งปงบประมาณ 

• นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมท้ังบุคลากรท่ีมีตําแหนง 
และหนาท่ีความรับผิดชอบเทียบเทาเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจางกับสถาบันทั้งปงบประมาณ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๐ 

• วิธีการนับ 
การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร บทความจากผลงานวิจัย

ท่ีไดรับการตีพิมพท่ีสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ Review เทานั้น สวนบทความจาก
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปน Full Paper เทานั้น  

ท้ังนี้ใหนับบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําท้ังหมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) ตามปงบประมาณ ในกรณีท่ีบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือผลงาน
สรางสรรคท่ีเผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับไดเพียง ๑ บทความ/ผลงาน ท้ังนี้
จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพ/ดําเนินการไปแลว หรือไดรับตอบรับอยางเปน
ทางการเปนลายลักษณอักษรใหมีการตีพิมพหรือเผยแพรแลวเทานั้น 
 การนับจํานวนอาจารยและนักวิจัย ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอในปงบประมาณ โดยรวบรวมถึงสิ้นสุดปงบประมาณ ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป ใหนับเปน ๑ คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๖ - ๙ เดือน ใหนับเปน ๐.๕ คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา ๖ เดือน ไมสามารถนํามานับได 

 

ประเด็นการพิจารณา/เกณฑการพิจารณา 
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๑๒๕ - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการ จัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น จากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

๐.๒๕ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรอืผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมิน
บทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 

๐.๕๐ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใน
บัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site 
ของสํานักงานฯ 

๐.๗๕ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้น นอกเหนือฐานขอมูล ISI หรือบทความ
จากผลงานวิจยัท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวชิาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อ



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕๑ 

วารสารระดับนานาชาติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเผยแพรใน Web Site ของ
สํานักงานฯ 

๑.๐๐ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลสากล  ISI 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้ 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 
๐.๑๒๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง (performance) ระดับ

สถาบัน (จัดโดยสถาบันการศึกษา) 
๐.๒๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง (performance) ระดับ

นอกสถาบัน (หอศิลป) 
๐.๕๐ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง  (performance) 

ระดับชาติ 
๐.๗๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง (performance) ระดับ

ภูมิภาค (อาเซียน ๑๐ ประเทศ)   
๑.๐๐ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง (performance)  ระดับ

นานาชาติ (ตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะ) 
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) 

มี ๑๐ ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บูรไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา 
สูตรการคํานวณ : 
 

    

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 

x ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน :  

ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ เทากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้  
 

กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒๐ 

 

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๒ 

เกณฑการใหคะแนน  :  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน เกณฑ ๑-๔ เทากับ +/- ๔ ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมาย
ของสวนงาน 
 

๑      รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ เทากับ  ๑  คะแนน 

๒      เผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ  ๒  คะแนน 

๓      และนักวิจัยประจํา ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จตาม เทากับ  ๓  คะแนน 

๔      เปาหมายของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยคา  เทากับ  ๔  คะแนน 

๕      เปาหมาย (เกณฑ ๕) จะตองเทากับ รอยละ ๒๐ เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. จํานวนและรายชื่อบทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา รายปตามปงบประมาณ โดยนับรวมผลงานของอาจารยและนักวิจัยท้ังท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ พรอมช่ือเจาของบทความ ปท่ีตีพิมพ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่
ตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น  

๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา ตามปงบประมาณ โดยนับรวมผลงานของอาจารยและนักวิจัยท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอม
ช่ือเจาของผลงาน ปท่ีเผยแพร ช่ือสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอม
หลักฐาน คาน้ําหนักของผลงานสรางสรรคแตละผลงาน  
 ๓. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในปงบประมาณโดยนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีลา
ศึกษาตอ  
               ๔.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
หมายเหตุ 
            ๑.  ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร รวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
            ๒.  การเผยแพรผลงาน ๑ เรื่อง ท่ีเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับเพียง ๑ ครั้ง โดยนําเสนอผลการเผยแพรท่ีมี
คุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
          ๓.  การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซ่ึงเมื่อนับการตอบรับในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จะนํามาแจงนับซํ้าในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไมได 
               ๔.   การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหจําแนกตาม
ประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตาง  ๆโดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

• ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 

• ช่ือบทความ และเลขหนา  

• ช่ือผูเขียน 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน :  สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหตุ   :  ใหสวนงานวิชาการ สงขอมูลใหสวนบริหารวิชาการและวิจัย เพ่ือรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๔ :     รอยละงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจํา 
                                        (สมศ.๑๖.๒.๓)  
หนวยวัด                 :      รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั     :      ผลลัพธ  
คําอธิบาย :       

• เปรียบเทียบจํานวนบทความจากผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีตีพิมพในระดับนานาชาติ 
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

• การตพีิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากผลงานวิจยัในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับนานาชาติท่ี 
ปรากฏในฐานขอมูลท่ีกําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด 

บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพท่ีสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรอื 
Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจยัท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับได
เฉพาะที่เปน Full Paper เทานั้น 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับ 
สาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

• งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน 
วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือใน
ฐานขอมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสาร วิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ รวมท้ังการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

• การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม 
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ  

• หนวยงานหรือองคกรระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติและนานาชาติ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

• วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI  
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติและมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือท่ีเผยแพร 

• อาจารย หมายถึง อาจารยประจําท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมท้ังอาจารยท่ีมีสัญญา 
จางกับสถาบันทั้งปงบประมาณ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๔ 

• นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานของสถาบัน  รวมท้ังบุคลากรท่ีมีตําแหนง 
และหนาท่ีความรับผิดชอบเทียบเทาเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจางกับสถาบันทั้งปงบประมาณ 

• วิธีการนับ 
การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพร บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพท่ี

สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปน Full Paper เทานั้น  

ท้ังนี้ใหนับบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ ท่ีเผยแพรของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (นับรวม
ของผูลาศึกษาตอ) ตามปงบประมาณ ในกรณีท่ีบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ ท่ีเผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไป
ตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับไดเพียง ๑ บทความ/ผลงาน ท้ังนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยไดตีพิมพ/
ดําเนินการไปแลว หรือไดรับตอบรับอยางเปนทางการเปนลายลักษณอักษรใหมีการตีพิมพหรือเผยแพรแลวเทานั้น 
 การนับจํานวนอาจารยและนักวิจัย ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอในปงบประมาณ โดยรวบรวมสิ้นสุดปงบประมาณตามเงื่อนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป ใหนับเปน ๑ คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๖ - ๙ เดือน ใหนับเปน ๐.๕ คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา ๖ เดือน ไมสามารถนํามานับได 

 

ประเด็นการพิจารณา/เกณฑการพิจารณา 
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้ 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๒๕ - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมี  ผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น จากตางประเทศ 

๐.๗๕ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ  ท่ียอมรับในศาสตรนั้น  นอกเหนือฐานขอมูล ISI หรือบทความ
จากผลงานวิจยัท่ีไดรับการตีพิมพในวารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อ
วารสารระดับนานาชาติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเผยแพรใน Web Site ของ
สํานักงานฯ 

๑.๐๐ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลสากล  ISI, Scopus หรือฐานขอมูลสากลที่ยอมรับในศาสตรนั้น ๆ 
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 ๕๕ 

สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน   
ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ เทากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้  

 

กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๔๕ 

 

เกณฑการใหคะแนน  :  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน เกณฑ ๑-๔ เทากับ +/- ๕ ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมาย
ของสวนงาน 
 

๑        รอยละงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย เทากับ  ๑  คะแนน 

๒        ประจําและนักวิจัยประจํา ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓        ตามเปาหมายของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔        โดยคาเปาหมาย (เกณฑ ๕) จะตองเทากับ รอยละ ๔๕ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕         เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. จํานวนและรายชื่อบทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติของอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา ตามปงบประมาณ โดยนับรวมผลงานของอาจารยและนักวิจัยท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอม
ช่ือเจาของบทความ ปท่ีตีพิมพ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความ
วิจัยแตละชิ้น 

๒. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน :  สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหตุ :  ใหสวนวิชาการ สงขอมูลใหสวนบริหารวิชาการและวิจัย เพ่ือรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๕ :     รอยละของงานวิจัยหรือสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา    

                     (สมศ.๖) 
หนวยวัด              :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด           :     ผลผลิต 
คําอธิบาย :       

• เปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีนํามาใชประโยชนใน 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติ 
× ๑๐๐ 

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
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 ๕๖ 

การแกปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• การนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไว 
ในโครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรมกับ
กลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใช จนกอใหเกิดประโยชนไดจริงตามวัตถุประสงค และ
ไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี 
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

• งานสรางสรรค หมายถึง เปนงานที่เสริมสรางความรู ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการ 
ศึกษา คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ หรืองานที่แสดง
ความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชาหรือแสดงความเปนตนแบบ ตน
ความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมท้ังสิ่งประดิษฐ ผลงานศิลปะและ
ผลงานออกแบบที่มีคุณคาและเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ (พิจารณาเฉพาะกลุมสาขากลุมสาขาวิจิตรศิลปและประยุกต
ศิลปตามการแบงกลุม ISCED (International Standard Classification of Education) ไดแก คณะวิจิตรศิลป คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร) 
เชน มหาวิทยาลัยท่ีเปนกลุมวิจัย ท่ีเปดสอนเกี่ยวกับกลุมสาขาศิลปกรรมศาสตรควรทําการวิจัยท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือวิจัย
ขามวัฒนธรรม (International relation, cross cultural) หรือการวิจัยเพื่อฟนฟูภาพลักษณของประเทศ สวนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก็อาจเนนเรื่องการอนุรักษวัฒนธรรมไทย การประยุกตหรือนําศิลปะวัฒนธรรมไปใช การอนุรักษวิถีชีวิตแบบ
ไทย การคิดวิธีการใหมๆ ข้ึนมา เชน สูตรอาหาร ทารํา เปนตน จะตองไดรับการรับรอง Certify จากแหลงอางอิงท่ี
เชื่อถือไดกอน 

• งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดนํามาใชประโยชน 
ตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาได
อยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึง
การนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และไดการรับรองการใชประโยชนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีสามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปน
รูปธรรม มีดังนี้  
      ๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเรื่องตางๆ
ทีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแกการใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหารจัดการ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน   
     ๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเปน
ขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปน
ตน 
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 ๕๗ 

      ๓. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ 
หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

• งานศิลปะมีประโยชนทางออม คือ เปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ กอใหเกิดสุนทรียภาพ สราง 
ความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล (มีการศึกษาและการประเมินไว) 

• หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน หมายถึง หนวยงานหรือ 
องคกรระดับชาติและนานาชาติภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษา
ไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีการรับรองเปนเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พรอมท้ังระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชประโยชน 

• หนวยงานหรือองคกรระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป  
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติและนานาชาติท้ังภาครัฐและเอกชน 

• อาจารย หมายถึง อาจารยประจําท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมท้ังอาจารยท่ีมีสัญญาจางกับ 
สถาบันทั้งปงบประมาณ 

• นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมท้ังบุคลากรท่ีมีตําแหนง 
และหนาท่ีความรับผิดชอบเทียบเทาเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจางกับสถาบันทั้งปงบปประมาณ  

วิธีการนับ 

• การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปประโยชน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัยหรืองาน 
สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) มาใชและเกิดผลอยางชัดเจน ตาม
ปงบผประมาณ ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการใชประโยชนได
เพียงครั้งเดียว ยกเวนในกรณีท่ีมีการใชประโยชนท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนท่ีไมซ้ํากัน 

• การนับจํานวนอาจารยและนักวิจัย ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา 
ตอในปงบประมาณ โดยรวบรวมถึงสิ้นสุดปงบประมาณตามเงื่อนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป ใหนับเปน ๑ คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๖ - ๙ เดือน ใหนับเปน ๐.๕ คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา ๖ เดือน ไมสามารถนํามานับได 

สูตรการคํานวณ : 
 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

x ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๘ 

เกณฑการใหคะแนน  :  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน เกณฑ ๑-๔ เทากับ +/- ๒ ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมาย
ของสวนงาน 
 

๑        รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน เทากับ  ๑  คะแนน 

๒        ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ตามเกณฑที่สวนงาน เทากับ  ๒  คะแนน 

๓        กําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน เทากับ  ๓  คะแนน 

๔        ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยคาเปาหมาย (เกณฑ ๕) เทากับ  ๔  คะแนน 

๕        จะตองเทากับ รอยละ ๒๐ เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน :   
 ๑. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชใหเกิดประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจํา
ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมช่ือเจาของผลงาน ปท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปท่ี
นําไปใชประโยชน ช่ือหนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติและนานาชาติท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ใหแสดงขอมูลท่ีระบุรายละเอียดการใชประโยชนท่ีชัดเจนดวย ตามแนวทาง
ดังตอไปนี้ 

-  ขอมูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัยหรืองาน 
   สรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 
-  ขอมูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ท่ีเปนผลมาจาก 
   งานวิจัยนโยบายไปใช 
-  ขอมูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา 
  สาธารณะไปใช 

 ๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในปงบประมาณ โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําท่ี
ลาศึกษาตอ  
                 ๓.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน :  สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหตุ :  ใหสวนวิชาการ สงขอมูลใหสวนบริหารวิชาการและวิจัย เพ่ือรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๖ :  จํานวนผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  (สกอ.๔.๒) 
หนวยวัด                :   เร่ือง/ชิ้นงาน 
ชนิดตัวชี้วัด           :    ผลลัพธ 
คําอธิบาย :   

• เปนการนับจํานวนการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในปงบประมาณ ๒๕๕๔  โดยไมนับรวมการ
จดลิขสิทธิ์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕๙ 

• งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา หรือทดลอง วิเคราะห และตีความ
ขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา ท่ีแสดงออก
ทางศิลปะหรือดนตรีเปนที่ยอมรับ 

• สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่หนวยงานภาครัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ (Invention) การ
ออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) หรือผลิตภัณฑอรรถประโยชน (Utility Model) ท่ีมีลักษณะตามที่กฎหมาย
กําหนด  สิทธิบัตร เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่งท่ีอยูใกลตัวทุกคนมากที่สุด หรืออาจกลาวไดวาสิทธิบัตร 
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของทุกๆ คน คือ สิ่งของหรือเครื่องใชตางๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันลวนแลวแต 
เปนผลที่ไดจากการประดิษฐคิดคนทั้งสิ้น เชน การพัฒนาเกี่ยวกับผงซักฟอกซึ่งปจจุบันเปนผงซักฟอกชนิด 
เขมขนและมีประสิทธิภาพในการซักลางสูง เปนตน ดังนั้น สิทธิบัตรจึงมีสวนชวยทําใหการดํารงชีวิตของมนุษย 
มีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น 

• อนุสิทธิบัตร  คือ หนังสือสําคัญที่หนวยงานภาครัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ  

• ความแตกตางระหวางสิทธิบัตรการประดิษฐ และอนุสิทธิบัตร  
  -  อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการประดิษฐ มีขอบเขตใหความคุมครองการประดิษฐเชนเดียวกัน แต 

อนุสิทธิบัตรเปนการประดิษฐท่ีมีเทคนิคท่ีไมสูงมากนัก อาจจะเปนการปรับปรุงเพียงเล็กนอย  สวนสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ จะตองมีการแกไขปญหาทางเทคนิคของสิ่งท่ีมีมากอนหรอืท่ีเรียกวามีข้ันการประดิษฐท่ีสูงข้ึน 

         - ข้ันตอนการขอรับอนสุิทธิบัตรจะใชระยะเวลาสั้นกวาสิทธิบัตรการประดิษฐมากเนื่องจากใชระบบจด
ทะเบียนแทนการใชระบบที่ตองมีการตรวจสอบกอนการรับจดทะเบียน 
                - ผูประดิษฐคิดคนสามารถที่จะเลือกวาจะยื่นขอความคุมครองสิทธิบัตรหรอื อนุสทิธิบัตรอยางใดอยาง
หนึ่ง แตจะขอความคุมครองทั้งสองอยางพรอมกันไมได  
สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
      ท่ีกําหนด หนา ๒๘  ดังนี้ 
 

๑        เทากับ  ๑  คะแนน 

๒       จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรหรือ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓       อนุสิทธิบัตร ตามเกณฑที่สวนงาน กําหนดผลสําเร็จ ตาม เทากับ  ๓  คะแนน 

๔       ตามเปาหมายของแตละสวนงานในปงบประมาณ ๒๕๕๔ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕   เทากับ  ๕  คะแนน 
 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๐ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
          ๑.  รายการผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  ท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร       ท้ังในประเทศ
หรือตางประเทศ  
          ๒.  รายงานประจําป หรือวารสารของคณะ หรือสถาบัน 
          ๓.  เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
หมายเหตุ :    
          ๑.  จํานวนและรายการไดรับการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยระบุ ช่ือผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
จําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน :  สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๗  :     จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
หนวยวัด               :     เร่ืองหรือชิ้นงาน 
ชนิดของตัวชี้วดั   :     ผลลัพธ 
คําอธิบาย : 

• เปนการนับจํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

• งานวิจัย หรือนวัตกรรม หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษา คนควาตามกระบวนการระเบียบ
วิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา 

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติหรือระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดง
ความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ 
ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมท้ังสิ่งประดิษฐหรืองาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 
สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยนําคาเปาหมายวางไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตามเกณฑ 
      ท่ีกําหนด หนา ๒๘ ดังนี้ 
 

๑       จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ     เทากับ  ๑  คะแนน 

๒       รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑที่สวนงาน  เทากับ  ๒  คะแนน 

๓       กําหนดผลสําเร็จ ตามเปาหมายของแตละสวนงาน เทากับ  ๓  คะแนน 

๔       ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕   เทากับ  ๕  คะแนน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๑ 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนรายชื่องานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่ง

ประกอบดวย ช่ือผลงาน เจาของผลงาน รางวัลและป พ.ศ. ท่ีไดรับ 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน :  สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหตุ :  ใหสวนวิชาการ สงขอมูลใหสวนบริหารวิชาการและวิจัย เพ่ือรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๘   :   จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานในหรือตางประเทศ    
หนวยวัด       :  จํานวน/โครงการ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• เปนการนับจํานวนโครงการวิจัย ท่ีสถาบัน/สวนงาน ทําวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานในหรือ
ตางประเทศ ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

• มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานในหรือตางประเทศ หมายถึง มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานในหรือตางประเทศ 
ท้ังนี้ รวมมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานตางประเทศ ท่ีมีท่ีตั้งอยูในประเทศไทยดวย 

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑการใหคะแนน  :    

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

ท่ีกําหนดหนา ๒๘ ดังนี้ 
 

๑         จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับมหาวิทยาลัยหรือ เทากับ  ๑  คะแนน 

๒          หนวยงานในหรือตางประเทศ ตาม เกณฑที่แตละ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓          สวนงานกําหนด ผลสําเร็จตามเปาหมาย  เทากับ  ๓  คะแนน 

๔          ของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕  เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานในหรือตางประเทศ ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
๒. รายช่ือโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานในหรือตางประเทศ ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหตุ :  ใหสวนวิชาการ สงขอมูลใหสวนบริหารวิชาการและวิจัย เพ่ือรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑๙     :     จํานวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ถูกนําไปใชประโยชน 
หนวยวัด               :     เร่ืองหรือชิ้นงาน 
ชนิดของตัวชี้วดั   :      ผลผลติ 
คําอธิบาย :  

• เปนการนับจํานวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ท่ีมีถูกนําไปใชประโยชน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

• สิทธิบัตร  ตามความหมายในพจนานุกรมฯ หมายถึง  หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐหรือ 
การออกแบบผลิตภัณฑตามที่กําหนดโดยกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร (patent) 

• สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่หนวยงานภาครัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ (Invention) การ 
ออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) หรือผลิตภัณฑอรรถประโยชน (Utility Model) ท่ีมีลักษณะตามที่กฎหมาย
กําหนด  สิทธิบัตร เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่งท่ีอยูใกลตัวทุก คนมากที่สุด หรืออาจกลาวไดวาสิทธิบัตร
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของทุกๆ คน คือ สิ่งของหรือเครื่องใชตางๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันลวนแลวแตเปนผลที่ได
จากการประดิษฐคิดคนทั้งสิ้น เชน การพัฒนาเกี่ยวกับผงซักฟอกซึ่งปจจุบันเปนผงซักฟอกชนิดเขมขนและมี
ประสิทธิภาพในการซักลางสูง เปนตน ดังนั้น สิทธิบัตรจึงมีสวนชวยทําใหการดํารงชีวิตของมนุษยมีความสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น 

• ลิขสิทธิ์  ตามความหมายในพจนานุกรมฯ หมายถึง สิทธิทางวรรณกรรม ศิลปกรรม และประดิษฐกรรม ซึ่งผู 
เปนตนคิดไดรับการคุมครองตามกฎหมาย ; (กฎ) สิทธิแตผูเดียวท่ีกฎหมายรับรองใหผูสรางสรรคกระทําการใด ๆ 
เกี่ยวกับงานที่ตนไดทําข้ึน อันไดแก สิทธิท่ีจะทําซ้ํา ดัดแปลง หรือนําออกโฆษณาไมวาในรูปลักษณะอยางใดหรือวิธีใด 
รวมท้ังอนุญาตใหผูอื่นนํางานนั้นไปทําเชนวานั้นดวย. (Copyright) 

ลิขสิทธิ์  หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกบังานที่ผูสรางสรรคไดทําข้ึนโดยการ
แสดงออกตามประเภทงานลิขสิทธิ์ตาง ๆ  ลิขสิทธิ์ เปนผลงานที่เกิดจากการใชสติปญญา ความรู ความสามารถและ
ความวิริยะอุตสาหะ ในการสรางสรรคงานใหเกิดข้ึน ซึ่งถือวาเปน “ ทรัพยสินทางปญญา ” ประเภทหนึ่งท่ีมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้น เจาของผลงานทางลิขสิทธิ์จึงควรไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์ เปนทรัพยสินประเภทที่
สามารถ ซื้อ ขาย หรอืโอนสิทธิกันได ท้ังทางมรดก หรือโดยวิธีอื่น ๆ การโอนสิทธิ์ควรที่จะทําเปนลายลักษณอักษร หรือทํา
เปนสัญญาใหชัดเจน จะโอนสิทธิทั้งหมดหรือเพียงบางสวนก็ได  

• งานสรางสรรคท่ีมีลิขสิทธ์ิ  งานสรางสรรคที่มีลิขสิทธิ ์ประกอบดวยประเภทงานตาง ๆ ดังนี้ 
•  งานวรรณกรรม เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร 
•  งานนาฎกรรม เชน งานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทาหรือ การแสดงที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราว การแสดงโดย
วิธีใบ 
•  งานศิลปกรรม เชน งานทางดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ สถาปตยกรรมถายภาพ ภาพประกอบแผนที่ 
โครงสราง ศิลปะประยุกต และรวมทั้งภาพถายและแผนผังของงานดังกลาวดวย 
•  งานดนตรีกรรม เชน ทํานองและเนื้อรองหรือทํานองอยางเดียว และรวมถึงโนตเพลงที่ไดแยกและ 
เรียบเรียงเสียงประสานแลว 
•  งานโสตทัศนวัสดุ เชน วีดีโอเทป แผนเลเซอรดิสก เปนตน 
•  งานภาพยนตร 
•  งานสิ่งบันทึกเสียง เชน เทปเพลง แผนคอมแพ็คดิสก เปนตน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๓ 

•  งานแพรเสียงภาพ เชน การนําออกเผยแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
•  งานอื่นใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ  

• การนําไปใชประโยชน หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวา ไดมีการนําสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตรไปใชในการ
หรืออางอิงในเชิงพาณิชย หรือ นําไปพัฒนาตอยอด 

สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

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

ท่ีกําหนดหนา ๒๘ ดังนี้ 
 

๑        จํานวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ถูกนําไปใชประโยชน เทากับ  ๑  คะแนน 

๒        ตามเกณฑที่แตละสวนงานกําหนดผลสําเร็จ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓        ตามเปาหมายของแตละสวนงาน  เทากับ  ๓  คะแนน 
๔        ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. จํานวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ ที่ถูกนําไปใชประโยชน ใน ปงบประมาณ ๒๕๕๔  ซึ่งประกอบดวย ช่ือผลงาน 

เจาของหนวยงาน หรือผูนําไปใชประโยชน  
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน :  สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๓  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๒๐     :     รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบฐานขอมูลองคความรู  
หนวยวัด                  ;    รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั      :     ผลผลติ 
คําอธิบาย :  

• เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการระบบฐานขอมูลองคความรู ในปงบประมาณ ๒๕๕๔
โดยมีการสํารวจและเก็บขอมูลจัดทําผลการสํารวจความพึงพอใจใหชัดเจน และแยกระดับความพึง
พอใจเปน ๕ ระดับ คือ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง ดี ดีมาก ซึ่งเทียบคะแนนเฉลี่ยท่ีไดรับเปนรอยละ 
ดังนี้ 

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๔ 

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

• ระบบฐานขอมูลองคความรู หมายถึง ขอมูลท่ีสวนงาน/สวนไดเผยแพรผาน Website ของสวนงาน/
สวน 

สูตรการคํานวณ :     
 

 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบฐานขอมูลองคความรู 

 ๕ 
x ๑๐๐ 

 

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

                      ท่ีกําหนดหนา ๒๘ ดังนี้ 
 

๑ เทากับ  ๑  คะแนน 

๒ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔ เทากับ  ๔  คะแนน 

๕ 

          รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
          ตอระบบฐานขอมูลองคความรู ตามเกณฑ 
          ที่สวนงาน/สวนกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายของ 
          แตละสวนงาน/สวน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑.  ขอมูลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการระบบฐานขอมูลองคความรู ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงาน/สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารทรัพยากรบุคคล) 
สวนงานรับผิดชอบจัดทํารายงานในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๒๑ :  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  (สกอ. ๒.๒) 
หนวยวัด              :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด         :   ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย :  

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบัน ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทากับอาจารย
ประจําทุกระดับ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๕ 

• อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ใหนับรวมอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรืเทียบเทา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ยังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบัน โดยจะนับรวม
อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทา โดยจะตองไดรับวุฒิจากสถาบัน ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

• อาจารยประจํา  หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย
พิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน) ทั้งนี้ ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 

• ในกรณีวุฒิบัตรแพทยผูเช่ียวชาญตามสาขาสามารถเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกได นอกนั้น การเทียบวุฒิใดๆ ให
เทากับวุฒิปริญญาเอกนั้น จะตองเปนการรับรองคุณวุฒิจาก สกอ. เทานั้น 

• ไมนับการเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกของหลักสูตร MFA (Master of  Fine Arts) 

• รอยละของอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทากับจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด ทั้งนี้ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย  

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

เกณฑการประเมิน :   
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค ๑ และ ง 

-   คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๖๐ ข้ึนไป  
สูตรการคํานวณ 
 

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก = จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

X  ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน  :  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๑๐ ตอ ๑ คะแนน ยกเวนเกณฑท่ี ๔ และ ๕ ปรับ     
                                          ชวงเกณฑการใหคะแนน เปน +/- รอยละ ๒๐ ตอ ๑ คะแนน 
 

๑ รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา = รอยละ ๑๐    เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา = รอยละ ๒๐    เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  = รอยละ ๓๐    เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  = รอยละ ๔๐    เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  = รอยละ ๖๐    เทากับ  ๕  คะแนน 

 

หมายเหตุ :  
๑. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับ หรือ เทียบเทา ตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับคุณวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปงบประมาณ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
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 ๖๖ 

๒๕๕๔  ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา 
ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปงบประมาณ และนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
 ๑. จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวยและใหนับ
วุฒิบัตรแพทยผูเชี่ยวชาญตามสาขาเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกไดตามที่ สกอ. รับรอง 
 ๒. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบัน ตามที่ ก.พ. รับรอง ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหนับรวมอาจารยปริญญาเอกที่ลาศึกษาตอดวย 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารทรัพยากรบุคคล) 
สวนงานรับผิดชอบจัดทํารายงานในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารทรัพยากรบุคคล) 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๒๒     :     รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. ๒.๓) 
หนวยวัด         :   รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั  :  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย :  

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบัน ท่ีมีตําแหนงทางวิชาการกับจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
จําแนกเปนรายสวนงานวิชาการ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• อาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ใหนับรวมอาจารยประจําท้ังหมดที่มีตําแหนงทางวิชาการในระดับ           
รองศาสตราจารย (รศ.) และ ศาสตราจารย (ศ.) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ียังคงมีสถานภาพเปนอาจารย
ประจําของสถาบัน 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกประเภท ไดแก อาจารยขาราชการและอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 

• รอยละของอาจารยประจําของสถาบันที่มีตําแหนงทางวิชาการ ครอบคลุมตําแหนงศาสตราจารย และ                
รองศาสตราจารย ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ท้ังนี้ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 

 

เกณฑการประเมิน  

• เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค๑ และ ง 
-  คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง รศ. ศ. รวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๓๐  
    ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รศ. และ ศ.) 
 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
X  ๑๐๐ 

 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
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 ๖๗ 

เกณฑการใหคะแนน : ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๖ ตอ ๑ คะแนน 
 

๑ รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  =  รอยละ ๖ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  =  รอยละ ๑๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  =  รอยละ ๑๘ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  =  รอยละ ๒๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  =  รอยละ ๓๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน :     
๑. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจําแนกตําแหนงทางวิชาการ  

 รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย 
๔. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารทรัพยากรบุคคล) 
สวนงานรับผิดชอบจัดทํารายงานในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๔ พัฒนาการใหบริการวิชาการหลายรูปแบบสูสังคม 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๒๓     :     รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ (สกอ. ๕.๒)  
                                           (เฉพาะสวนงาน/สวนที่ใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก) 
หนวยวัด : รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ 
คําอธิบาย : 

• สวนงาน/สวนที่มีภารกิจในการใหบริการวิชาการที่มีลักษณะดังนี้ 
๑) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม 
๒) บริการเครื่องมอืและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบยีน 
๔) บริการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕) บริการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๖) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจดัการ 
๗) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๘) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
๙) ท้ังนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากร 

• การบริการทางวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  ถือเปนบทบาทของ
สถาบัน  ตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถ
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 ๖๘ 

สะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา ๕ ประเด็นสําคัญ คือ 

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

สูตรการคํานวณ : 
 

 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 ๕ 
x ๑๐๐ 

 

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

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๔๗ ๕๔ ๖๑ ๖๘ ๗๕ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
 ๑. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 ๒.แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 ๓. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด  
หมายเหตุ :  
 ๑. รายการกิจการ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการวิชาการ
แกสังคมและชุมชน ท่ีระบุในแผนปฏิบัติการของสถาบัน/สวนงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรอืโครงการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของสถาบัน/สวนงาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหระบุ จํานวนหรือลักษณะกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม โครงการ หรือในกรณีท่ีเปน
โครงการที่ทําซ้ําหลายครั้ง แตกลุมเปาหมายเปลี่ยนไปใหระบุความแตกตางของกลุมเปาหมายใหชัดเจน หรือ ถาใน
โครงการมีหลายกิจกรรม จะนับเปนกิจกรรมใหระบุความแตกตางของแตละกิจกรรมและกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อ
ประกอบการแจงนับตามคําอธิบาย 
 ๓. จํานวนกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการแก
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
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 ๖๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕      ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๒๔     :     รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม 
หนวยวัด                  :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั      :      ผลผลิต 
คําอธิบาย  :       

• เปนการประเมินวาผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม ท่ีสวนงาน/สวนจัดข้ึน โดย
ประเมินผลกอน-หลัง เขารวมกิจกรรม ซึ่งวัดเปน ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 
และเทียบระดับ ๕ เทากับ ๑๐๐ ในรูปรอยละ 

• มีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมที่ผูเขารวมโครงการ
ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมในโครงการที่หนวยงานจัดข้ึน โดยการใหผูเขารวมโครงการไดกรอกขอมูล
ในแบบประเมินผล 

• ลักษณะโครงการ 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย 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 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๗๐ 

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

• กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 

• นับเฉพาะผูเขารวมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม 
สูตรการคํานวณ  :   
 

 จํานวนผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม 
ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวนผูเขารวมโครงการทางดานศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด  
ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
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 ๗๑ 

เกณฑการใหคะแนน  :     ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๗ ตอ ๑ คะแนน 
 

๑  รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม 
= รอยละ ๔๒ 

เทากับ  ๑  คะแนน 

๒  รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม 
= รอยละ ๔๙ 

เทากับ  ๒  คะแนน 

๓  รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม 
= รอยละ ๕๖ 

เทากับ  ๓  คะแนน 

๔  รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม 
= รอยละ ๖๓ 

เทากับ  ๔  คะแนน 

๕  รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม 
= รอยละ ๗๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
     (ตามแบบฟอรม F1-P-วต-003) 
๒. จํานวนผูเขารวมโครงการทางดานศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
      (ตามแบบฟอรม F1-P-วต-003) 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงาน 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารงานทั่วไป/สวนกิจการ 
                                                                                                    นักศึกษา) 
 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสาํเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๒  : ระดับคะแนนความสําเร็จในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สกอ./สมศ.   
หนวยวัด :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั :   ผลผลิต 
น้ําหนัก        :    รอยละ ๓๐ 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของหนวยงานในการบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพ           
สกอ./สมศ.  

• พิจารณาจากประเด็นการประเมินผล ไดแก  การมีมาตรฐานคุณภาพดานบัณฑิต  ดานการวิจัยและ
งานสรางสรรค  ดานการบริการวิชาการ  และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   การกําหนดน้ําหนักแตละ
ประเด็นการประเมินผลใหเปนไปตามมติท่ีสภาสถาบัน  อนุมัติไว 

• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจาเฉพาะการกําหนดคาเปาหมาย โดยใชหลักการ
คํานวณขอมูลผลการดําเนินงานจากขอมูลยอนหลัง ๓ ป และมาตรฐานคุณภาพ สกอ./สมศ. 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๗๒ 

• ตัวช้ีวัดการมีมาตรฐานคุณภาพดานบัณฑิต  ดานการวิจัยและงานสรางสรรค    ดานการบริการ
วิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   น้ําหนักในแตละมาตรฐานใหเปนไปตามที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน  อนุมัติ 

• ตัวช้ีวัดการมีมาตรฐานคุณภาพ ใหมีสัดสวนน้ําหนักตัวช้ีวัดรวม : ตัวช้ีวัดเฉพาะ เทากับ ๕๐ : ๕๐ 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

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

คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก      
(Wi x SMi) 

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

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

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 
 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดท่ีบรรลุผลสําเร็จตาม
มาตรฐานคุณภาพ สกอ. /สมศ. เทากับ 

 
     

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

          Σ Wi                                     W๑+ W๒ +..+ Wi 
 
 

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ ของสถาบัน  

และผลรวมน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ีเกิดข้ึนจริงกับ

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

 

 
 
 
 
 
 

เปนไปตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบัน และ สภาสถาบัน กําหนด 

และปรากฏในคูมือการประเมินผลฯ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๗๓ 

เกณฑการใหคะแนน  :  
 

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ Σ (Wi x SMi) = ๑ 

๒ Σ (Wi x SMi) = ๒ 

๓ Σ (Wi x SMi) = ๓ 

๔ Σ (Wi x SMi) = ๔ 

๕ Σ (Wi x SMi) = ๕ 

เหตุผล :  
เพื่อใหมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสถาบัน   โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ ชวยเหลือ 

สนับสนุนการดําเนินการของสถาบัน  เพื่อใหบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สกอ. /สมศ 
หมายเหตุ : 
                การกําหนดคาน้ําหนักตัวช้ีวัดยอย ในตัวช้ีวัดท่ี ๒  ใหเปนไปตามกรอบการประเมินหนา  ๒๒-๒๓  ยกเวน 
 (๑)  หากสวนวิชาการใด ไมมีหลักสูตรปริญญาเอก และไมสามารถประเมินผลตามตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑.๒ ได ใหนําคา
น้ําหนักไปรวมกับตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑.๑ และ กรณี สวนวิชาการใดไมมีหลักสูตรทั้งปริญญาโท และ ปริญญาเอก ใหนําคน้ําหนัก
ไปรวมกับตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑.๓ 
 (๒) สวนงานสนับสนุนบางสวนงานอาจมีภารกิจหลักที่ดําเนินงานในพันธกิจของสถาบัน ซึ่งในการกําหนดคา
น้ําหนักของตัวช้ีวัดยอยในขอ ๒ ใหเฉลี่ยคาน้ําหนักกับตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน :    ผลการดําเนินงานในแตละตัวช้ีวัดยอย 
สวนงานรับผิดชอบ :   ทุกสวนงาน/สวน ตามรายละเอียดในกรอบการประเมิน หนา ๒๒-๒๓ 
 

ตารางสรุปตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. /สมศ. 
 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

๒.๑.๑   รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตพีิมพหรือเผยแพร  
              (ไมนับแผน ข) (สมศ. ๓) 
๒.๑.๒  รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทีไ่ดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.๔) 

๒.๑  มาตรฐาน 
ดานคุณภาพบัณฑิต 

๒.๑.๓  ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิุดมศึกษาแหงชาติ(สมศ.๒) 
๒.๒.๑   รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล 
              ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  (สมศ.๑๖.๒.๔) 

๒.๒  มาตรฐานดาน
การวิจัยและงาน
สรางสรรค 
 

๒.๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
              และนักวิจัยประจํา (สกอ.๔.๓) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๗๔ 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

๒.๓.๑  ระดับความสําเร็จในการนาํความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ 
             พัฒนาการเรียน การสอนหรือการวิจัย  (สมศ.๘) 

๒.๓  มาตรฐานดาน
การบริการ 
วิชาการ ๒.๓.๒ ระดับความสําเร็จในการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.๙) 

๒.๔.๑  ระดบัความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม  (สมศ.๑๐) ๒.๔  มาตรฐานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๒.๔.๒  ระดับความสําเร็จในการพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม  (สมศ.๑๑) 

 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๑๒ 
คําอธิบาย  :  
 พันธกิจที่สําคัญของสถาบัน คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการ
และวิชาชีพ มีคุณลักษระตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในปจจุบันใชหลักของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 ในมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ประกอบดวย ๓ ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑   :   รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
                                 (ไมนับแผน ข) (สมศ.๓)  
หนวยวัด :  รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๔ 
คําอธิบาย  :  

• เปรียบเทียบจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทที่ตีพิมพหรือเผยแพร ในระดับชาติหรือ 
ระดับนานาชาติตอจํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด โดยนําเสนอในรูปรอยละ  

• ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ สารนิพนธท่ีตีพิมพ หรือ 
ศิลปะนิพนธท่ีเผยแพร 

• การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ในวารสารวิชาการ (Journal) ใน 
ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลท่ีกําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด 

บทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ท่ีไดรับการตีพิมพและสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ  
Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถ
นํามานับไดเฉพาะที่เปน Full Paper เทานั้น 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๗๕ 

• การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรคจากศิลปะนิพนธ ซึ่งเปนการนําเสนอผลงาน หรือ 
สิ่งประดิษฐทางศิลปะ ดนตรี ท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร 
สมาคมที่เกี่ยวของและมีช่ือเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑการพิจารณา 
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้ 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๑๒๕ - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการ จัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น จากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

๐.๒๕ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรอืผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมิน
บทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 

๐.๕๐ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใน
บัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site 
ของสํานักงานฯ 

๐.๗๕ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้น นอกเหนือฐานขอมูล ISI หรือบทความ
จากผลงานวิจยัท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวชิาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อ
วารสารระดับนานาชาติท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของ
สํานักงานฯ 

๑.๐๐ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลสากล  ISI 

 

 

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๗๖ 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้ 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 
๐.๑๒๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง (performance) ระดับ

สถาบัน (จัดโดยสถาบันการศึกษา) 
๐.๒๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง (performance) ระดับ

นอกสถาบัน (หอศิลป) 

๐.๕๐ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง  (performance) 
ระดับชาติ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

๐.๗๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง (performance) ระดับ
ภูมิภาค (อาเซียน ๑๐ ประเทศ) * 

๑.๐๐ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง (performance) ระดับ
นานาชาติ   

 

*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) 
มี ๑๐ ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บูรไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา 

การประเมินคุณคาของงานในการเผยแพร 
- มีคณะกรรมการผูพิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานกอนเผยแพร ซึ่งอาจประกอบดวย ศิลปน

ระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ 
- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่มีคุณภาพ และที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ 

สูตรการคํานวณ : 

 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน   
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ - รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีไดรับตีพิมพหรือเผยแพร =  รอยละ ๔๒ 
๒ - รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีไดรับตีพิมพหรือเผยแพร =  รอยละ ๔๔ 
๓ - รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีไดรับตีพิมพหรือเผยแพร =  รอยละ ๔๖ 
๔ - รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีไดรับตีพิมพหรือเผยแพร =  รอยละ ๔๘ 
๕ - รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีไดรับตีพิมพหรือเผยแพร =  รอยละ ๕๐ 

 

 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
× ๑๐๐ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๗๗ 

ขอมูลที่ตองรายงาน 
๑. จํานวนและรายชื่อวิทยานิพนธ สารนิพนธระดับปริญญาโท ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พรอมช่ือเจาของบทความ ปท่ีตีพิมพ 
ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละช้ิน  

๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปะนิพนธท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  พรอมช่ือเจาของผลงานปท่ีเผยแพร ช่ือ
สถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน คาน้ําหนักของผลงาน
สรางสรรคแตละผลงาน 

๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักทะเบียนและประมวลผล 
หมายเหตุ : ใหสวนงานวิชาการ สงขอมูลใหสํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒  :  รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร   
                                (สมศ.๔) 
หนวยวัด :  รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๔ 
คําอธิบาย  : 

• เปรียบเทียบจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ 
นานาชาติตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด โดยนําเสนอในรูปรอยละ  

•     ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธปริญญา 
เอกที่ตีพิมพ 

• การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ในวารสารวิชาการ (Journal) ใน 
ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลท่ีกําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด 

• บทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ท่ีไดรับการตีพิมพและสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถ
นํามานับไดเฉพาะที่เปน Full Paper เทานั้น 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๗๘ 

ประเด็นการพิจารณา/เกณฑการพิจารณา 
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้ 

 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๑๒๕ - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการ จัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น จากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

๐.๒๕ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรอืผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมี 

 ผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมิน
บทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 

๐.๕๐ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใน
บัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site 
ของสํานักงานฯ 

๐.๗๕ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้น นอกเหนือฐานขอมูล ISI หรือบทความ
จากผลงานวิจยัท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวชิาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อ
วารสารระดับนานาชาติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเผยแพรใน Web Site ของ
สํานักงานฯ 

๑.๐๐ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลสากล  ISI 

สูตรการคํานวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
× ๑๐๐ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๗๙ 

เกณฑการใหคะแนน   
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน  

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ - รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพหรือเผยแพร  =  รอยละ ๒๐ 
๒ - รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพหรือเผยแพร  =  รอยละ ๔๐ 
๓ - รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพหรือเผยแพร  =  รอยละ ๖๐ 
๔ - รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพหรือเผยแพร  =  รอยละ๘๐ 
๕ - รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพหรือเผยแพร  =  รอยละ ๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน 
๑. จํานวนและรายชื่อวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พรอมช่ือเจาของบทความ ปท่ีตีพิมพ ช่ือวารสาร
หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละช้ิน  

๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักทะเบียนและประมวลผล 
หมายเหตุ : ใหสวนงานวิชาการ สงขอมูลใหสํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๓   :   ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศกึษาแหงชาติ 
                                  (สมศ.๒) 
หนวยวัด :  ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๔ 
คําอธิบาย  :  

• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher 
Education) ครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ 

(๑) ดานคุณธรรมจรยิธรรม 
(๒) ดานความรู 
(๓) ดานทักษะทางปญญา 
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รวมท้ัง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ี
สภา/องคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต  
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๘๐ 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 

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 คาคะแนนการประเมิน อยูในชวง ๑.๐๐-๑.๔๙ 
                   ระดับ ๒ คาคะแนนการประเมิน อยูในชวง ๑.๕๐-๒.๔๙   
                   ระดับ ๓ คาคะแนนการประเมิน อยูในชวง ๒.๕๐-๓.๔๙ 
                   ระดับ ๔ คาคะแนนการประเมิน อยูในชวง ๓.๕๐-๔.๔๙ 
                   ระดับ ๕ คาคะแนนการประเมิน อยูในชวง ๔.๕๐-๕.๐๐ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน 
 ๑. ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ โดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ดําเนินการรวบรวมขอมูล  
 ๒. ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผูใชบัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 
 ๓. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริการวิชาการและวิจัย 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๑๒ 
คําอธิบาย  :  
 การสรางผลงานวจิัย และงานสรางสรรคการวิจัย เปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถาบัน เพื่อสรางองคความรู
ใหม ใชในการเรียนการสอน การพัฒนาอุตสาหกรรม การชวยแกไขปญหาสังคม ซึ่งเปนบทบาทหนาท่ีของสถาบัน ท่ีมี
ตอสังคม ประเทศชาติ 
 ในมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค ประกอบดวย ๒ ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 
 
 
 
 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต (คะแนน ๐ - ๕) 
  จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินทั้งหมด 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๘๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑   :   รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล 
                                    ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  (สมศ. ๑๖.๒.๔) 
หนวยวัด                    :   รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด           :    ผลลัพธ 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๖ 
คําอธิบาย : 
 

• เปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและ 
หนวยงานวิจัยท่ีตีพิมพและไดรับการอางองิ (Citation) ในวารสารวชิาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน
บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพท้ังหมด  

• ผลงานวิจยัไดรบัการอางอิงระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัของ 
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท่ีตีพิมพระดับชาติหรือระดับนานาชาติและถูกอางอิง (Cited) โดยบทความวิจัยอื่น ๆ 
ท่ีตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติเชนกัน ท้ังนี้การอางอิงจะไมนับการอางอิงตนเอง ขอมูลการอางอิง 
(Citation) ใหใชจากฐานขอมูล Scopus แตหากนับการอางองิเพิ่มเติมจากวธิีการอื่น ใหแสดงหลักฐานวาไมไดนับซ้ํากับ
ท่ีนับจากฐานขอมูล Scopus ไปแลว 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวจิัยท่ี 
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

• วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล  
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวชิาการที่ยอมรบัโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติและมีช่ือปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพร 

• วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล  
เชน ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรอืฐานขอมูล Scopus หรอืในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือ
วารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติและมีช่ือ
ปรากฏในบัญชีรายช่ือท่ีเผยแพร 
วิธีการนับ 

• การนับจํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง ใหนับจํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและ 
นักวิจัยประจํา ท่ีตีพิมพระดับชาติหรือระดับนานาชาติ แตจะไมนับซ้ํากรณีบทความวิจัยช้ินใดๆ ไดรับการอางอิงหลาย
ครั้งในปงบประมาณ และใหนับบทความวิจัยท้ังของผูปฏิบัติงานจริงและผูลาศึกษาตอ   
สูตรการคํานวณ  
 

 
 
 
 
 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ × ๑๐๐ 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพทั้งหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๘๒ 

เกณฑการใหคะแนน   
ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ เทากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้  

 

กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓๕ 

 

เกณฑการใหคะแนน  :  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามสัดสวนผลสําเร็จตามเปาหมายของสวนงาน 
 

๑        รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางองิ( Citation) เทากับ  ๑  คะแนน 

๒        หรอืในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เทากับ  ๒  คะแนน 

๓        ตามเกณฑที่สวนงานกําหนดผลสําเร็จตามเปาหมาย เทากับ  ๓  คะแนน 

๔        ของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยคา  เทากับ  ๔  คะแนน 

๕        เปาหมาย (เกณฑ ๕) จะตองเทากับ รอยละ ๓๕ เทากับ  ๕  คะแนน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
          ๑.  จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้สามารถนับผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย  ใหจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
ตาง  ๆโดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

• ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 

• ช่ือบทความ และเลขหนา 
• ช่ือผูเขียน 

๒.  จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีเปนเจาของบทความวิจัยไดรับการอางองิ (citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   
             ๓. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหตุ :  ใหสวนงานวิชาการ สงขอมูลใหสวนบริหารวิชาการและวิจัย เพ่ือรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๒   :   เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
                                     และนักวิจัยประจํา (สกอ. ๔.๓) 
หนวยวัด              :  บาท 
ชนิดตัวชี้วัด           :    ปจจัยนําเขา 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๖ 

คําอธิบาย : 

• ปจจัยสําคัญที่สงเสิรมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ  
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 ๘๓ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และท่ีไดรับ
จากภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนน
ของสถาบัน 
       นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ท่ี
แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 

• เปรียบเทียบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสถาบันฯ     ไดรับในปงบประมาณ   พ.ศ. 
๒๕๕๔  ท้ังจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปสัดสวน 

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

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

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

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน หมายถึง เงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อ
การสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค  ใหกับอาจารยและนักวิจัย โดยใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุน 
ในปงบประมาณ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน หมายถึง เงินที่ไดรับจัดสรรจาก
หนวยงานภายนอก เชน 
                      ๑)    แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 
 ๒)   แหลงทุนตางประเทศ  
 ๓)   จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ท่ีไมใชแหลงทุนวิจัย 
 ๔)   จากภาคเอกชน 
 ในกรณีทําวิจัยรวมกันหลายคนโดยที่คณะวิจัยอยูตางมหาวิทยาลัย/สถาบัน ใหหารเฉลี่ยจํานวนเงินทุนที่
ไดรับ  สวนกรณีเปนงานวิจัยและงานสรางสรรคมีระยะเวลาในการวิจัยมากกวา ๑ ป  ใหคิดเฉลี่ยเปนรายป 
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 ๘๔ 

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางท้ังปงบประมาณ (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของสถาบันที่มีสัญญาการจางทั้งปงบประมาณ (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ไมต่ํากวา ๙ เดือน)  ไม
รวมผูลาศึกษาตอ 

• การแจงนับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ในกรณีท่ีเปน
งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีระยะเวลาดําเนินการไมเกิน ๑ ป ใหนับจํานวนเงินที่ไดรับการอนุมัติในปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๔  ในกรณีท่ีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีระยะเวลาในการวิจัยมากกวา ๑ ป  ใหคิดเฉลี่ยเปนรายปหรือคิด
จากงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติในแตละป  

 

  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค๑ และ ง จําแนกเปน  
๑.๑ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม ๕  =  ๑๘๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปตอคน 

๑.๒ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม ๕  =  ๗๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปตอคน 
 

สูตรการคํานวณ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

หมายเหตุ 
๑.  จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับในปงบประมาณ และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมผูลา

ศึกษาตอ 
๒. ใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปงบประมาณ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
๓. การแบงสัดสวนจํานวนเงินกรณีมีผูวิจัยจากหลายคณะวิชา หรือ หลายสถาบัน ใหแบงสัดสวนจํานวนเงิน

ตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน  
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

๑        เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในและ               
       ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  และ 

เทากับ  ๑  คะแนน 

๒        นักวิจัยประจําตามเกณฑที่สวนงานกําหนด เทากับ  ๒  คะแนน 

๓        ผลสําเร็จตามเปาหมายของแตละสวนงาน ในปงบประมาณ เทากับ  ๓  คะแนน 

๔        ๒๕๕๔ โดยคาเปาหมาย (เกณฑ ๕) จะตองเทากับ  เทากับ  ๔  คะแนน 

๕        ๑๘๐,๐๐๐ บาท    เทากับ  ๕  คะแนน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๘๕ 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
          ๑.  จํานวนอาจารยและนกัวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไมนับรวมอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
          ๒.  จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ใหระบุช่ืองานวิจยั งานสรางสรรค สาขาที่วิจัย และแหลงของเงินทุนที่
ไดรับ  
          ๓.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
หมายเหตุ  :  

๑. รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจัดสรร 
จากงบประมาณของสถาบัน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนในแตละรายชื่อ
งานวิจัยและงานสรางสรรค  และแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคในภาพรวม 

๒. รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับจาก
งบอุดหนุนจากรายไดของสถาบัน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนในแตละ
รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค  และแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคในภาพรวม 

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

สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหตุ :  ใหสวนงานวิชาการ/สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ สงขอมูลใหสวนบริหารวิชาการและวิจัย                                 
                    เพ่ือรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ชนดิของตัวชี้วดั : ผลลัพธ 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๓ 
คําอธิบาย  :  
 การบริการทางวิชาการแกสังคม เปนอีกบทบาทหนึ่งท่ีสถาบันตองดําเนินการ โดยการใหบริการวิชาการทีม่ี
ความหลากหลาย  เพื่อเพิ่มพูนความรู ใหกับบุคลากรและหนวยงานตางๆ  
 ในมาตรฐานดานการบริการวิชาการ ประกอบดวย ๒ ตัวช้ีวัดยอย ดังนี ้
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 ๘๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๑   :   ระดับความสําเร็จในการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ 
                                    พัฒนาการเรียน การสอนหรือการวิจัย  (สมศ.๘) 
หนวยวัด :  ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลลัพธ 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๑.๕๐ 
คําอธิบาย  :  

• การใหบริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถาบัน อยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือเปนแหลงอางองิทาง 
วิชาการ หรือทําหนาท่ีใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความ
เขมแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงการบริการท่ีมีคาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนํา
ความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจยั อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ 
รายวิชาหรอืหลกัสูตร เปนตน 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีการนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอน 
๒. มีการตอยอดสูบทความวิชาการ  
๓. มีการตอยอดสูหนังสือหรือตําราหรืองานวิจยั 
๔. มีการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชาใหม 
๕. มีการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหม 

เกณฑการประเมิน : 
  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการปฏิบัติ 

๑ ขอ 
มีการปฏิบัติ 

  ๒ ขอ 
มีการปฏิบัติ 

  ๓ ขอ 
มีการปฏิบัติ 

  ๔ ขอ 
มีการปฏิบัติ 

๕ ขอ 
 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน 

- หลักฐาน เอกสาร ขอมูลท่ีแสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนไปตอยอดพัฒนาเปน
หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาใหมหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม 

- เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๘๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๒   :   ระดับความสําเร็จในการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
                                      (สมศ.๙) 
หนวยวัด :  ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลลัพธ 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๑.๕๐ 
คําอธิบาย  :  

• โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการทีชุ่มชนจัดข้ึน
หรือดําเนินการขึ้นแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแกชุมชนในดานตาง ๆ และทําให
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 

ประเด็นการพิจารณา/เกณฑการพิจารณา 
 ๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน/องคกร 
 ๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
 ๓. ชุมชน/องคกรมีผูนําและสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 ๔. ชุมชน/องคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและ   
                    วัฒนธรรมของชมุชนหรือองคกร 
 ๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรอืชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการปฏิบัติ 

๑ ขอ 
มีการปฏิบัติ 

๒ ขอ 
มีการปฏิบัติ 

๓ ขอ 
มีการปฏิบัติ 

๔ ขอ  
มีการปฏิบัติ 

๕ ขอ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน 
- จํานวนงานบรกิารวิชาการที่สวนงานดําเนินการใหบริการแกชุมชนทั้งหมด ในปงบประมาณ 

๒๕๕๔  
- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการบริการวิชาการแกชุมชนตามเกณฑ ๕ ประการที่กําหนด 
- แผนและกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
- โครงการและผลการปฏิบัติตามโครงการ 
- ขอมูลจากกิจกรรม/โครงการที่เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและตอบสนองความ

ตองการของชุมชน 
- เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๘๘ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๒.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๓ 
คําอธิบาย  :  
 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพร วัฒนาธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
รวมท้ังมีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน และสอดแรกในกิจกรรมนักศึกษา  
 ในมาตรฐานดานการบริการวิชาการ ประกอบดวย ๒ ตัวช้ีวัดยอย ดังนี ้
 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๔.๑   :   ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ.๑๐) 
หนวยวัด :  ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๑.๕๐ 
คําอธิบาย  :  

• การทํานุบํารุง หมายถึง การใหความสําคัญและเห็นถึงคุณคาท่ีจะตองดูแลรักษาใหคงอยูในสภาพที่ดี และ
สมบูรณท้ังในปจจุบัน และเพื่ออนาคต 

• ศิลป คือ งานสรางสรรคท่ีสงเสริมสรางความสุนทรีย ความงาม และความสุข แกผูคน สภาพแวดลอม 
และสังคม ซึ่งพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย และเขาใจคุณคาทางศิลปะ ซึ่งมีอิทธิพลตอ
วิถีชีวิตของมนุษย เปนการนําศิลปะไปใชในการสงเสริมพัฒนาอาจารยและนักศึกษา  

• วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ควรเปนวัฒนธรรมการเรยีนรู วัฒนธรรมองคกร  พัฒนา
บุคลากร พัฒนากิจกรรมเพือ่ใหเกิดวัฒนธรรม เชน จิตอาสา  สงเสริมการแสดงออกทางความคิดท้ังใน
และนอกหองเรยีน วัฒนธรรมการปฏิเสธ การสรางวัฒนธรรมที่สอดคลองกับโลคยุคปจจุบันแตตองรู
คุณคาวัฒนธรรมที่เปนรากฐานของตนเอง มหาวิทยาลัยควรเปนบอเกิดของวัฒนธรรมที่ดี แลวบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยควรเปนผูนําทางวัฒนธรรมของสงัคม อาทิ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และควรมีการ
สงเสริมใหรักวฒันธรรมของบานเกิดหรือวัฒนธรรมในชุมชน นอกจากนั้นควรมีพิจารณาในประเด็นการ
จัดการทางวัฒนธรรมและการเฝาระวังทางวฒันธรรม เชน มหาวิทยาลัยจะตองแสดงบทบาทในการ
ปองกัน/กรองสือ่ อันสงผลใหเกิดการใชสื่อเพื่ออบายมุข หรอืความเสื่อมเสยีทางเพศ โดยไมตองมองใน
อดีตเสมอไป และระวังตีความเรื่องวัฒนธรรมเปนประเพณีไปหมด 

ประเด็นการพิจารณา/เกณฑการพิจารณา 
 ๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) 
 ๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
 ๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
 ๔. ไดรับการยกยองระดับชาติ 
 ๕. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๘๙ 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการปฏิบัติ 

๑ ขอ 
มีการปฏิบัติ 

๒ ขอ 
มีการปฏิบัติ 

๓ ขอ 
มีการปฏิบัติ 

๔ ขอ  
มีการปฏิบัติ 

๕ ขอ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔  
- ผลการดําเนินงานของแตละโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นการพิจารณา ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
- นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  
- โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม รวมท้ังตัวบงช้ีและเปาหมายความสําเรจ็ 
- รายงานผลการสรุปผล/ประเมินโครงการ/กิจกรรม  
- หลักฐานที่แสดงวากิจกรรมหรือโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีสถาบันดําเนินการใน แตละป

การศึกษา อาทิ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมิน
โครงการ หรืองบประมาณสนับสนุนโครงการ เปนตน  

- หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน 
ข้ันตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

- เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารงานทั่วไป/สวนกิจการ 
                                              นักศึกษา) 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารงานทั่วไป) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๔.๒   :   ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ.๑๑) 
หนวยวัด :  ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๑.๕๐ 
คําอธิบาย  :  

• การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไวแลว และมีวิธีดําเนินงานที่ดี คือ 
การทําใหลักษณะเดิมเปลี่ยนไปตามที่มุงหมายไว เพื่อใหลักษณะใหมท่ีเขามาแทนที่นั้นดีกวาลักษณะเกา 

• สุนทรียะทางศลิปวัฒนธรรม หมายถึง ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ท่ีเจริญงอกงามมีพฒันาการอยาง
ตอเนื่อง โดยสามารถจะศึกษาหาความรู และเรียนรูไดจากงานศิลปวัฒนธรรม เชน หองอัครศิลปน 
วรรณศิลป  ทัศนศิลปและศิลปะสถาปตยกรรม ศิลปะการแสดง เปนตน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๙๐ 

• การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง สถานศึกษามีการวางแผนงาน และการดําเนินงานที่ดีในการสรางคุณคา
ความงดงามของวัฒนธรรม หรือมีปฏิกิริยาตอความงามทั้งหลาย กอใหเกิดความมีชีวิตชีวาของ
สถานศึกษา ไมวาจะเปนธรรมชาติสิ่งแวดลอม วัตถุ เหตุการณ การดํารงชีวิต สภาพแวดลอมและ
ปรากฏการณเหลานั้นมีสภาพเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) ท่ีจะกระตุนความรูสึก กระตุนการรับรู เรา
จะแปรการรับรูไปสูความรูสึกนึกคิด การช่ืนชมยินดี การวิพากษ วิจารณ พรอมกันนั้นก็จะพัฒนา
ความรูสึกนึกคิดไปสูการแสดงออก ไปสูการสรางสรรค เราอาจแสดงออกและสรางสรรคไดทุกดานใน
ชีวิต ไมวาจะเปนการแสดงออกและสรางสรรคทางวิทยาศาสตร สรางสรรคทางเทคโนโลยี สรางสรรค
ทางสังคม  ฯลฯ  โดยมีพลังของสุนทรียภาพเปนแรงสนับสนุน  ท้ังนี้การวัดความมีชีวิตชีวาของ
มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยท่ีมีชีวิต) สามารถวัดได โดยมหาวิทยาลัยไมควรจํากัดเวลาปด-เปด มีพื้นที่ทาง
วัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง พื้นที่ท้ังในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได เปนการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูใหกับ
นักศึกษา บุคลากร และชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางของชุมชน อาทิ แหลงเรียนรู แหลง
ศิลปะวัฒนธรรม แหลงพักผอน แหลงออกกําลังกาย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยรักษาระบบนิเวศเดิม 
เปนตน  

ประเด็นการพิจารณา/เกณฑการพิจารณา 
๑. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 
๒. อาคารสถานที่ สะอาด และตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรีย  

 ๓. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๔. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  

 ๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองคกร ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  
เกณฑการใหคะแนน 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการปฏิบัติ 

๑ ขอ 
มีการปฏิบัติ 

๒ ขอ 
มีการปฏิบัติ 

๓ ขอ 
มีการปฏิบัติ 

๔ ขอ  
มีการปฏิบัติ 

๕ ขอ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน 
- หลักฐานที่แสดงวากิจกรรมหรือโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีสถาบันดําเนินการใน  

แตละปการศึกษา อาทิ งบประมาณในการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ  
รายงานประจําป  ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ หรืองบประมาณ
สนับสนุนแตละโครงการ เปนตน  
      -    โครงการ/กิจกรรม รายงานชื่อผลงาน หรือช้ินงานที่เกิดข้ึนจากการสงเสริมการอนุรักษ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม พรอมรายละเอียดโครงการ  

     -   รายงานสรุปผล/ประเมินผลโครงการ/กิจรรมที่สงเสริมการอนุรักษ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  
     -   หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ข้ันตอน

และชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 
     -    เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๙๑ 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารงานทั่วไป/สวนกิจการ 
                                              นักศึกษา/สวนอาคารสถานที่/สวนบํารุงรักษาฯ) 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักงานอธิการบดี (สวนอาคารสถานที่) 
 
 

มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพ 
 

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด  (สมศ.๑๕) 
หนวยวัด :  ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๑๐/๕ 
คําอธิบาย  :    

• ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ให
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และใหหนวยงานตนสังกัดของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกสาม
ปสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบงช้ีท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตนสังกัดกําหนด ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ คะแนนการประเมินตาม
ตัวช้ีวัด ดังกลาว สามารถสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานดานตาง ๆ 
ของสถาบันได 

• คุณภาพของสวนงาน/สวนจากผลการประเมินภายในตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ/สจล. หมายถึง ระดับคะแนนจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสวนงาน/สวน ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ 
สกอ. สําหรับสวนงาน และตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพของ สจล. สําหรับสวนในสํานักงาน
อธิการบดีและสํานักงานสภาสถาบัน 

สูตรการคํานวณ : 
 

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 
จํานวนปท่ีไดรับการประเมิน 

 

 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๙๒ 

เกณฑการใหคะแนน :   
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ผลคะแนนเฉลี่ย   
ของการประเมิน
คุณภาพภายในโดย

ตนสังกัด 
เทากับ ๑.๐๐  

ผลคะแนนเฉลี่ย   
ของการประเมิน
คุณภาพภายในโดย

ตนสังกัด 
เทากับ  ๑.๕๑  

ผลคะแนนเฉลี่ย   
ของการประเมิน
คุณภาพภายในโดย

ตนสังกัด 
เทากับ ๒.๕๑  

ผลคะแนนเฉลี่ย   
ของการประเมิน
คุณภาพภายในโดย

ตนสังกัด 
เทากับ ๓.๕๑  

ผลคะแนนเฉลี่ย   
ของการประเมิน
คุณภาพภายในโดย

ตนสังกัด 
เทากับ ๔.๕๑  

 

หมายเหต ุ ๑. : ใชคาเฉลี่ยของผลประเมินประกันภายในโดยตนสังกัด ๓ ปยอนหลงั  กรณีท่ีหนวยงานที่ไดรับการ    
                         ประเมินไมครบ ๓ ป ใหใชขอมูลตามจํานวนปท่ีไดรับการประเมิน 
หมายเหตุ ๒ :  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 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี /สํานักงานสภาสถาบัน/สวนประกัน 
                                              คุณภาพการศึกษา 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักงานอธิการบดี (สวนประกันคุณภาพการศึกษา) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔ : ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.๗) 
หนวยวัด :  ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั : ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๕/- 
คําอธิบาย  :    

• เปนการเปรียบเทียบผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรองคุณภาพตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

• ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสอื ท่ีผานกระบวนการ
กลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว  

• ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Papers) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ (Books) 
ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพมิพ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูท่ีสะทอนมุมมอง 

แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูปของ
บทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๙๓ 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมด
ของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูท่ี
เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการและ/หรือผูอาน
ท่ัวไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการ
สอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงข้ึนอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการ 
ท่ีมั่นคงและใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
ใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 

• การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่รับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) โดยเปนผลงานที่ไดรบัการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของ
บทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมี
ระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ ในกรณีท่ีมีการตีพิมพมากกวา 
๑ ครั้ง ใหนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ ๑ เลม ไมนับซ้ํากรณีท่ีไดรับการตีพิมพหลายครั้ง 
หรือท่ีอยูระหวางกระบวนการตีพิมพ 

ประเด็นการพิจารณา/เกณฑการพิจารณา 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๕ บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพระดับชาติ  
๐.๕๐ บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ  
๐.๗๕ ตําราหรือหนงัสือท่ีมีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ 
๑.๐ ตําราหรือหนงัสือท่ีใชในการขอผลงานทางวชิาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือ ตําราหรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 

สูตรการคํานวณ : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมตามคาน้ําหนักของผลงานวชิาการทีไ่ดรับรองคุณภาพ 
× ๑๐๐ 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําทั้งหมด  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๙๔ 

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการทีไ่ดรับรองคุณภาพตออาจารยประจําและนักวิจัยประจาํทั้งหมด =  รอยละ ๒ 

๒ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการทีไ่ดรับรองคุณภาพตออาจารยประจําและนักวิจัยประจาํทั้งหมด =  รอยละ ๔ 

๓ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการทีไ่ดรับรองคุณภาพตออาจารยประจําและนักวิจัยประจาํทั้งหมด =  รอยละ ๖ 

๔ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการทีไ่ดรับรองคุณภาพตออาจารยประจําและนักวิจัยประจาํทั้งหมด =  รอยละ ๘ 

๕ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการทีไ่ดรับรองคุณภาพตออาจารยประจําและนักวิจัยประจาํทั้งหมด =  รอยละ ๑๐ 
 

ขอมูลท่ีตองรายงาน 
- จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ในปงบประมาณ ๒๕๕๔  
- จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด โดยนับรวมผูลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
- จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารยประจํา โดย

นับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมช่ือเจาของผลงาน ปที่ผลงานแลวเสร็จ 
ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เช่ือถือไดช่ือหนวยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ คาน้ําหนักของผลงานวิชาการแตละช้ิน  

- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารทรัพยากรบุคคล/สวนบริหารวิชาการ 
                                               และวิจัย) 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหตุ :  สวนงานวิชาการ สงขอมูลใหสวนบริหารวิชาการและวิจัย เพ่ือรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  (ตัวชี้วัดเฉพาะกลุม ๒) (เพ่ิม) 
หนวยวัด : รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ 
น้ําหนัก   :   รอยละ -/๑๐ 
คําอธิบาย : 
          สวนงาน/สวนที่มีภารกิจในการใหบริการทั่วไป  เชน งานทะเบียน งานการคลัง เปนตน 

• เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ท่ีมีตอการใหบริการของสวนงานที่ทําหนาท่ีใหการสนับสนุน 
รวมท้ัง สวนบริหารงานทั่วไป ของสวนวิชาการตางๆ ใน ๔ ประเด็นสําคัญ คือ 

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

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๙๕ 

สูตรการคํานวณ :  
 
 
 

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 ๒๕๕๔ 
๒. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สํานักอธิการบดี/สํานักงานสภาสถาบัน 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักอธิการบดี (สวนประกันคุณภาพฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ × ๑๐๐                        ๕  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๙๖ 

มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๖     :    ระดับความสําเร็จการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.๑๒) 
หนวยวัด  :   ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   กระบวนการ 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๖ 
คําอธิบาย  :   
 สภาสถาบันถือเปนองคกรหลกัของสถาบัน ท่ีตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการ
ดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบัน กําหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพือ่ให
เกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบัน รวมท้ังการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยนื 
 การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบาทหนาท่ีของสภาสถาบันจะมุงเนนการประเมินคุณภาพในการ
กําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบัน ตามหนาท่ีและบทบาทของสภาสถาบัน การบริหาร
และการจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบัน 
 

ประเด็นการพิจารณา/เกณฑการพิจารณา 
๑. สภากําหนดวิสยัทัศน พันธกิจ ทิศทาง นโยบายของสถาบัน 
๒. มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด (หมายรวมถึงระเบียบ ประกาศ คําสั่ง แนว

ปฏิบัติของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ) 
๓. มีการติดตามและประเมินการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/แผนประจําป อยางนอยปละ ๑ ครั้ง และมี

ผลการกํากับติดตามการประเมินอธกิารบดีหรือผูบริหารสูงสุด อยางนอย ๒ ครั้งในรอบวาระการดํารง
ตําแหนง 

๔. สภาสถาบันดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถาบันดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิ
บาลครบถวนทุกประเด็น 

๕. ผลการการประเมินสภาสถาบันจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากการสรรหาอยางเปนระบบ ไมต่ํากวา 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

เกณฑการใหคะแนน   
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการปฏิบัติ ๑ ขอ มีการปฏิบัติ  ๒ ขอ มีการปฏิบัติ  ๓ ขอ มีการปฏิบัติ  ๔ ขอ มีการปฏิบัติ  ๕ ขอ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน :   
๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลสถาบัน รวมท้ังทบทวน

กรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาท่ีและบทบาทของสภาสถาบัน  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๙๗ 

๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถาบัน โดยมีเอกสาร/หลักฐาน/
รายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวาสภาสถาบัน ไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการ
เพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบัน 

๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เชน ระบบในดาน
นโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันที่เปนมติสภาสถาบัน 

๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสภาสถาบันที่กําหนดใหมีระบบการประเมินตนเอง และมีการ
ดําเนินงานตามระบบนั้น 

๕. รายงานการประชุมสภาสถาบัน ในชวง ๓ ปท่ีผานมา 
๖. รายงานการสังเคราะหมติ/นโยบาย รวมท้ังผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจของสภาสถาบัน  
๗. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

สวนงานรับผิดชอบหลัก :  สํานักงานสภาสถาบัน 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักงานสภาสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๗     :    ระดับความสําเร็จการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ.๑๓) 
หนวยวัด             :   ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด        :  กระบวนการ 
น้ําหนัก   :   กลุม๑ รอยละ  ๓.๗๕/กลุม ๒ (สนส/สนอ.สํานัก) รอยละ ๖/๕/๑๐    
คําอธิบาย  :  

การประเมินผลตามหนาท่ีและบทบาทของผูบริหาร ท้ังในระดับสถาบันและระดับสวนงาน ในการบริหารและ
การจัดการใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบัน/สวนงาน จะมุงเนนการประเมิน
คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบัน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร  
 

ประเด็นการพิจารณา/เกณฑการพิจารณา 
๑. มีการเผยแพร วสิัยทัศน นโยบายของผูบริหาร 
๒. สรางการมีสวนรวมโดยการรับฟงความคิดเห็น เชน การจัดประชุมบุคลากรทั้งองคกร อยางนอย ๒ ครั้ง

ตอป 
๓.  มีการเผยแพรผลการตรวจสอบดานบุคลากร การเงิน สถานที่ ครุภัณฑและการบริหารความเสี่ยง (ท้ังชีวิต

และทรัพยสินของ นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร) โดยผูตรวจสอบภายนอกตอสาธารณชน 
๔. มีการเผยแพรผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในสถาบัน 
๕. ผลการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่มาจากการสรรหาอยางเปนระบบ ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๙๘ 

เกณฑการใหคะแนน  : 
   

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการปฏิบัติ ๑ ขอ มีการปฏิบัติ  ๒ ขอ มีการปฏิบัติ  ๓ ขอ มีการปฏิบัติ  ๔ ขอ มีการปฏิบัติ  ๕ ขอ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน :   
๑.  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลสถาบัน/สวนงาน รวมท้ัง

ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบัน/สวนงาน ตามหนาท่ีและบทบาทของผูบริหารสถาบัน/สวนงาน  
๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถาบัน/สวนงาน โดยมีเอกสาร/

หลักฐาน/รายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบัน /สวนงาน ไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปน
รูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบัน/สวนงาน 

๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบัน/สวนงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เชน ระบบ
ในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของสถาบันที่เปนมติสภาสถาบัน 

๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบัน/สวนงาน ท่ีกําหนดใหมีระบบการประเมินตนเอง และ
มีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

๕. รายงานการประชุมในชวง ๓ ปท่ีผานมา 
๖. รายงานการสังเคราะหมติ/นโยบาย รวมท้ังผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจของผูบริหารสถาบัน/สวนงาน 
๗. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ทุกสวนงาน/สภาคณาจารยและพนักงาน (รับผิดชอบการดําเนินงาน ตามเกณฑการ 
                                                  พิจารณาขอ ๔) 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักงานสภาสถาบัน 
 
ประเด็นการประเมินผล  : ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๘    :    ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของสถาบัน  (คํารับรอง ๕๓) 
หนวยวัด        :    ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด   :    ปจจัยนําเขา 
น้ําหนัก   :   กลุม๑ รอยละ  ๓.๗๕/กลุม ๒ (สนส/สนอ.สํานัก) รอยละ ๓/๕/๕    
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  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๙๙ 

• 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 

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) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๐๐ 

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) 

 

      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. ๒๕๕๔ 

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. ๒๕๕๔ 
                        ครบถวน ท้ัง ๑๒ เดือน 

          ๒.  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที ่๒ (มีขอมูลที่ใชสําหรับประเมินคาดัชนีการใชพลังงานใหครบถวน)  

                = ๑ คะแนน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๐๑ 

                วิธีและเกณฑการใหคะแนน 

 พิจารณาความครบถวนของขอมูลสําหรับประเมินดชันีการใชพลังงาน ใน www.e-report.energy.go.th
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ความครบถวน คะแนน 

ไมครบรอยละ ๑๐๐ ๐.๐ คะแนน 

ครบรอยละ ๑๐๐ ๑.๐ คะแนน 
 

หมายเหตุ      มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลท่ีใชสําหรับประเมินดัชนีการใชพลังงาน ปงบประมาณ  
                      พ.ศ. ๒๕๕๔  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 

          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 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
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 ๑๐๒ 

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 

          
           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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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๐๓ 

 
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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 ๑๐๔ 

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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 ๑๐๕ 

 
 
หมายเหตุ :   ขอมูลท่ีใชในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลผูท่ีสถาบัน  มอบหมาย 
 

เหตุผล :  
 พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพาพลังงานจาก
ตางประเทศเปนสวนใหญ ท่ีปจจุบันมีมูลคากวา ๕ แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการ
ใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน โดย
รัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน  
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 ๑๐๖ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
         ๑.  ใชขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีไดรายงานผลผาน 
www.e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวยีน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         ๒.   ใชขอมูลการทํางานและขอมูลอื่นๆ ท่ีเปนคาตัวแปรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 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. ๒๕๕๔ ท่ีไดรายงานผลผาน www.e-
report.energy.go.th ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
สวนงานรับผิดชอบหลัก :   ทุกสวนงาน 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักงานอธิการบดี (สวนบํารุงรักษาและยานพาหนะ) 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
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 ๑๐๗ 

ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่   ๙   :   ระดับความสําเร็จในการมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. ๒.๑) 
หนวยวัด       :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั   :   กระบวนการ 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๓.๗๕/๕ 
คําอธิบาย :  

• สถาบันมีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และความพรอมของ
สถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไก
บริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 
๑. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
๒. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
๓. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา ๒๕๕๕ ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘) 

๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ ๑ ขอ ๒ และ ขอ ๓ ขางตน 
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ ๓ ผานเกณฑการประเมิน ๕ ขอ แรก 
และอยางนอยรอยละ ๘๐  ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละปทุกหลักสูตร 

๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการใหครบถวนทั้ง ขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ 
ขางตน ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ ๔ กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ ๓ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๐๘ 

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :  
๖. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ

วิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ ๓๐ ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุม ค๑ และ ค๒) 

๗. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค๑ และ ง) 

๘. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ ๓๐ ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค๑ และ ง) 

หมายเหตุ :  
 ๑.  การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบป
การศึกษาที่มีการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา 
โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว 
 ๒. การนับจํานวนนักศึกษาใหนับตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ในปการศึกษานั้นๆ และนับ
ท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

เกณฑการใหคะแนน (กลุม ค๑) 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

 ๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓  ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการครบ 
๕  ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบัน และสวนงานวิชาการมีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบและ 

                     กลไกในการพัฒนาบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน พันธ 
                     กิจ และความตองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

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

                      การสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ 
                      หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

๔. จํานวนและรายชื่อหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน 
                      คุณวุฒิระดับอุมดมศึกษาแหงชาติ 

๕. จํานวนและรายชื่อหลักสูตรท่ีมีความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรระหวาง 
                      สถาบัน/สวนงานวิชาการกับภาครัฐหรือเอกชน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๐๙ 

๖. จํานวนและรายชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย 
๗. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ ศึกษาในหลักสูตรท่ีเนนการวิจัย และจํานวนนักศึกษาระดับ 

                      บัณฑิตศึกษาทั้งหมด 
๘. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สภาวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหตุ : สวนงานวิชาการ สงขอมูลใหสวนบริหารวิชาการและวิจัย เพ่ือรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ประเด็นการประเมินผล  : หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่   ๑๐   :   ระดับความสําเร็จในการมีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. ๒.๖) 
หนวยวัด       :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั   :   กระบวนการ 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๓.๗๕/๐ 
คําอธิบาย :  

• กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเปนเรื่องท่ีสําคัญมากตอความสนใจใฝ
รูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดย
อิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมท้ังมีการ
ฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการ
เรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ี
เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน : 
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  
 ๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังใน

และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
๔. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
๕. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก

รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๑๐ 

๗. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียน ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

เกณฑการใหคะแนน 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินงาน 

 ๑ ขอ 
มีการดําเนินงาน 

๒ ขอ 
มีการดําเนินงาน 
๓  หรือ ๔ ขอ 

มีการดําเนินงาน 
๕ หรือ ๖ ขอ 

มีการดําเนินงาน 
๗ ขอ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน 
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการสงเสรมิกระบวนการการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ สื่อ

และอุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร งบประมาณสนับสนุน ตาราง
การเปดใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน 

๒. แฟมประวัตินักศึกษา ผลงานของนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

๓. เอกสารการสาํรวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และ
หลักฐานการนําผลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

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

๕. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียน 

๖. ผลงานอาจารยท่ีเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรยีนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
๗. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สภาวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
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 ๑๑๑ 

มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
 

ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่   ๑๑   :   ระดับคะแนนความสําเร็จในการมีศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน 
                                และการวิจัย (สกอ. ๗.๓) 
หนวยวัด       :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั   :   กระบวนการ 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๒/๒ 
คําอธิบาย :  
 

• สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการ
วางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภายใน
และภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดท้ังเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ 
เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน 
ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ท้ังนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดย
ประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

 เกณฑมาตรฐาน : 
 ๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  
 ๒. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 
 ๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
 ๔. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 ๕. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 
เกณฑการประเมิน : 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินงาน 

 ๑ ขอ 
มีการดําเนินงาน 

๒ ขอ 
มีการดําเนินงาน 

๓  ขอ 
มีการดําเนินงาน 

๔ ขอ 
มีการดําเนินงาน 

๕ ขอ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. รายงานผลการประเมินความสําเร็จในการมีศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ

สอน และการวจิัย 
๒. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
๓. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสนิใจ 
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 ๑๑๒ 

๔. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล 

๕. รายงานการนําผลการประเมินในขอ ๓ ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
๖. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : สํานักบริการคอมพิวเตอร/ทุกสวนวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรอง :  สวนงานวิชาการ/ สํานักทะเบียนฯ/สํานักบริการคอมพิวเตอร/ 
                                          สํานักงานอธิการบดี (สวนการคลัง/ สวนบริหารทรัพยากรบุคคล/สวนบริหาร 
                                          วิชาการและวิจัย) 
สวนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักบริการคอมพิวเตอร 
 
ประเด็นกากรประเมินผล : การบริหารจัดการองคกร 
ตัวชี้วัดที่   ๑๒   :   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  
                                 (คํารับรอง ๕๓) 
หนวยวัด       :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั   :   กระบวนการ 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๒/๒ 
คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการถายทอดตวัช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสาํเร็จที่
สถาบัน จัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค 
ตัวช้ีวัด ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวช้ีวัดของการ
ดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฎิบัติงาน รวมถึงจัดให
มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 
-  เกณฑมาตรฐาน  ๘ ขอ เพื่อบรรลุผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด 

 ๑. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
 ๒. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
 ๓. มีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
 ๔. มีการจัดทํา Strategy Map ของสวนงาน/สวนหรอืเทียบเทา โดยกําหนด เปาประสงคของแตละประเด็น 
                    ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับสวนงาน/สวนใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน 
 ๕. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน ในระดับสวนงาน/สวนหรอืเทียบเทา 
 ๖. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมายตามคํารับรองของผูบรหิารระดับตางๆ 
 ๗. มกีารประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมายตามคํารับรอง 
 ๘. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
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 ๑๑๓ 

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 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
 ๑. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในประเมินผลและแผนงานการประเมินผล
ภายในสถาบัน 
 ๒. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร ของสถาบัน สวนงาน/สวนหรือเทียบเทา 
 ๓. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของสถาบัน สวนงาน/สวนหรอืเทียบเทา 
 ๔. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายและการจัดทําคํารับรองระหวางผูบริหารระดับสถาบัน
กับผูบริหารระดับสวนงาน 
 ๕. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมาย 
 ๖.  หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลท่ีกําหนดไวไดครบถวนและ
สม่ําเสมอ 
 ๗. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
 ๘. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน  และมีผลคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว 
 ๙. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรสิง่จูงใจ โดยมีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานมา
ใชประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ 
 ๑๐. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงาน 
สวนงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน ขอ ๑ – ๗  ในภาพรวมของสถาบัน  โดย สํานักงานอธิการบดี  
                                                                                                                                                        (สวนแผนงาน) 
สวนงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน ขอ ๘ ในภาพรวมของสถาบัน  โดย สํานักงานอธิการบดี  
                                                                                                                                         (สวนบริหารทรัพยากรบุคคล)                            
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 ๑๑๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๓     :     ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (TQA)  
หนวยวัด                  :    ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั      :     กระบวนการ 
น้ําหนัก   :   รอยละ ๒/๒ 
คําอธิบาย :  

• รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award - TQA) เริ่มตนตั้งแตมีการลงนามในบันทึกความ
เขาใจระหวางสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เมื่อวันที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๓๙ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแหงชาติข้ึนในประเทศไทย และดวยตระหนักถึง
ความสําคัญของรางวัลนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงไดบรรจุรางวัลคุณภาพ
แหงชาติไวในแผนยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๙ โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร สนับสนุน และผลักดันใหองคกรตางๆ ท้ังภาคการผลิตและการบริการนํา
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติไปพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารจัดการ องคกรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการ
ดําเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะไดรับการประกาศเกียรติคุณดวยรางวัลคุณภาพแหงชาติ และองคกรที่ไดรับรางวัล
จะนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีนําองคกรของตนไปสูความสําเร็จเพื่อเปนแบบอยางใหองคกรอื่นๆ นําไปประยุกต  เพื่อให
ประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการขยายการดําเนินงานไปอยางกวางขวางยอมจะสงผลตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสามารถแขงขันในตลาดการคาโลกได รางวัลคุณภาพแหงชาติ ถือเปน
รางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางดานเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเชนเดียวกับรางวัล
คุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเปน
ตนแบบรางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีประเทศตางๆ หลายประเทศทั่วโลกนําไปประยุกต เชน ประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย 
สิงคโปร และฟลิปปนส เปนตน 

• ประโยชนตอองคกร องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด ท่ีนําเกณฑเพื่อการดําเนินการที่
เปนเลิศ ซึ่งเปนกรอบการประเมินคุณภาพระดับมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตน จะ
ไดรับประโยชนในทุกขั้นตอน เริ่มจากการตรวจประเมินตนเอง ผูบริหารจะทราบถึงสภาพที่แทจริงวาระบบการบริหาร
จัดการของตนยังขาดตกบกพรองในเรื่องใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
และเมื่อองคกรปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเปาหมายที่วางไว มีความพรอม และตัดสินใจสมัครรับรางวัล องคกรจะไดรับ
การตรวจประเมินดวยกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพท่ีไดรับการฝกอบรม
เพื่อเปนผูตรวจประเมินโดยเฉพาะ และไมวาองคกรจะผานเกณฑรับรางวัลหรือไมก็ตาม องคกรจะไดรับรายงาน
ปอนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและจุดท่ีตองปรับปรุง ซึ่งนับเปนประโยชนตอการนําไปวางแผนปรับปรุงองคกรใหสมบูรณ
มากขึ้นตอไป 

• องคกรที่ไดรับรางวัลจะเปนที่ยอมรับจากองคกรตางๆ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ และมีสิทธิ์
ใชตราสัญลักษณรางวัลคุณภาพแหงชาติ  ซึ่งสื่อถึงความเปนเลิศในระบบการบริหารจัดการในการโฆษณา
ประชาสัมพันธองคกร รวมท้ังมีโอกาสสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
โดยการนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีนําไปสูความสําเร็จและเปดโอกาสใหมีการเขาเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อเปน
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 ๑๑๕ 

แบบอยางใหกับองคกรอื่นๆ นําไปประยุกต  เพื่อใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกันองคกรบริหารรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
การดําเนินงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ บริหารโดยคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีไดรับการแตงตั้งโดย ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการฯ มีหนาท่ีกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน  อนุมัติรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ใหกับองคกรที่ผานการประเมินแลววามีระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศในระดับมาตรฐานโลก  อนุมัติเกณฑและ
กระบวนการตัดสินรางวัล  และแตงตั้งผูตรวจประเมิน  โดยมีคณะอนุกรรมการดานเทคนิครับผิดชอบดานการจัดทํา
และทบทวนเกณฑและกระบวนการตัดสินรางวัล การจัดทําและทบทวนหลักสูตรการฝกอบรมผูตรวจประเมิน  การ
สรรหาและคัดเลือกผูตรวจประเมิน  รวมท้ังการใหคําแนะนําท่ีเกี่ยวของทางดานเทคนิคและวิชาการ และมี
คณะอนุกรรมการดานสงเสริมและสนับสนุนรางวัลคุณภาพแหงชาติ รับผิดชอบดานการสรางการรับรูตอ
สาธารณะ  การใหความรูและกระตุนใหองคกรนําเกณฑไปใช  การจัดงานเผยแพรประชาสัมพันธ  การหางบประมาณ
สนับสนุน  รวมท้ังการใหคําแนะนําท่ีเกี่ยวของทางดานการตลาด  สวนการตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกองคกรที่มีระบบ
การบริหารจัดการที่เปนเลิศและการเขียนรายงานปอนกลับใหองคกรนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหสูงข้ึนนั้น จะดําเนินการโดยคณะผูตรวจประเมิน  
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
 

 

คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย/สํานักที่ทํารายงานสงดังนี้ 
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร 
๒. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
๓. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
๔.  คณะวิทยาศาสตร 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑  จัดประชุมช้ีแจงใหความรูเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

(Thailand Quality Award - TQA) แกบุคลากรของสถาบันฯ 
๒   มีขอ ๑ และ มีการจัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ของสถาบันฯ และจัดทําแผนดําเนินการพรอม
กําหนดผูรับผิดชอบในแตละหมวด (Category Champion) พรอมขออนุมัติแผนดําเนินการตอ
ผูบังคับบัญชา 

๓  มีขอ ๒ และมีการจัดอบรมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมในการประเมินองคกรดวยตนเอง 
๔ มีขอ ๓ และความครบถวนของการจัดทําโครงรางองคกรตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

(Thailand Quality Award - TQA) 
๕ มีขอ ๔ และความครบถวนของการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการเบื้องตนตามเกณฑ       

รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award - TQA) 
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 ๑๑๖ 

๕. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๖. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
๘. วิทยาเขตชุมพร 
๙. วิทยาลัยนานาชาติ 
๑๐.  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลาลาดกระบัง 
๑๑.  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขอมูล  
๑๒.  วิทยาลัยการบริหารและจดัการ 
๑๓.  สํานักหอสมุดกลาง  
๑๔. สํานักบริการคอมพิวเตอร 
๑๕. สํานักทะเบียนและประมวลผล   
๑๖. สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ 
๑๗. สํานักงานอธิการบดี 
๑๘. สํานักงานสภาสถาบัน 

หมายเหตุ: 
ความครบถวนตามขั้นตอนที่ ๔ และ ๕ หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการ ตามที่กําหนด และขอใหทุกสวนงานสงรายงานผลการดําเนินงาน ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหสวนประกันคุณภาพการศึกษา ทุก ๖ เดือน  ใน
วันที่ ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๔ และ วันที่  ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงาน 
สวนงานรับผิดชอบจัดทํารายงานในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (สวนประกันคุณภาพการศึกษา) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๔     :     ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ  (สกอ. ๘.๑) 
หนวยวัด                  :    ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั       :    กระบวนการ 
คําอธิบาย : 
 สถาบัน จะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางการเงินซึ่ง
เปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงทุนตางๆ ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได มีการ
วิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนงาน ท้ังจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ ท่ีสถาบันไดรับ มีการจัดสรร
งบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อใหสามารถ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่งคงของสถาบันได 
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 ๑๑๗ 

เกณฑมาตรฐาน 
๑. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
๓. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
๔. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
๕. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง 
๖. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 
๗. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนนิการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนนิการ 
๒ หรือ ๓ ขอ 

มีการดําเนนิการ 
๔ หรือ ๕  ขอ 

มีการดําเนนิการ 
๖ ขอ 

มีการดําเนนิการ 
๗ ขอ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. ผลสําเร็จในการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ๗ ขอ ท่ีดําเนินการไดจริง ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
๒. ขอมูล/เอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงาน/สํานักงานอธิการบดี  (สวนการคลัง/สวนพัสดุ/สวนอาคารสถานที่) 
สวนงานรับผิดชอบจัดทํารายงานในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (สวนการคลัง) 
 
ตัวชี้วัดที่  ๑๕     :     ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู  (สกอ.๗.๒) 
น้ําหนัก  :  รอยละ  ๑/๑ 
หนวยวัด        :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั  :   กระบวนการ 
คําอธิบาย  :  

• มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี ๓ กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองค
ความรูท่ีมีอยูในสถาบันซึ่งกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนใน
สถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร
จัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเกบ็ความรู 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๑๘ 

การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศ และ
วัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งข้ึน 

เกณฑมาตรฐาน : 
๑. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน

อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
๒. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ ๑ 
๓. มีการแบงบันและแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 

เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ ๑ และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 
๔. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ ๑ ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรยีนรูอื่นๆ ท่ี

เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)  
๕. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบัน หรือ ปการศึกษาที่ผานที่เปนลายลักษณ

อักษร (explicit knowledge)  และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมา
ปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินงาน 

 ๑ ขอ 
มีการดําเนินงาน 

 ๒ ขอ 
 มีการดําเนินงาน 

๓  ขอ 
มีการดําเนินงาน 

 ๔ ขอ 
มีการดําเนินงาน 

 ๕ ขอ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน :    
๑. แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของสถาบันฯ/สวนงาน และหลักฐานการ

ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
๒. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของสถาบันฯ/สวนงาน ตลอดจนหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ 

มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
๓. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูของสถาบันฯ/สวนงาน เชน 

คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือ คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก
ดานการจัดการความรู  ฐานขอมูลดานการจัดการความรู  หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน  เอกสารและสื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ    

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

รางวัลตาง ๆ ท่ีบุคลากรไดรับจากการจัดการความรู  ประสิทธิผลของการทํางานที่เพิ่มข้ึน 
๘. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานทั้ง ๕ ขอ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๑๙ 

๙. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงาน/สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารทรัพยากรบุคคล) 
สวนงานรับผิดชอบจัดทํารายงานในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารทรัพยากรบุคคล) 

 
ตัวชี้วัดที่  ๑๖     :     ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ.๗.๔) 
น้ําหนัก  :  รอยละ  ๑/๑ 
หนวยวัด        :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วดั  :   กระบวนการ 
คําอธิบาย  :  

• เพื่อใหสถาบันมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม และกระบวนการ
ดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง 
และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ
ความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ี
ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและ
โอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑมาตรฐาน :  
๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
๒. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย ๓ ดาน ตามบริบทของ

สถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้ 
-  ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสาถนที่) 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย  

                  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ 

                  บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ ๒ 
๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
๕. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยางนอย ป

ละ ๑ ครั้ง  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๒๐ 

๖. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยง
ในรอบปถัดไป 

เกณฑการใหคะแนน :   
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

 ๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๓ หรือ ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

 

หมายเหตุ :  คะแนนการประเมินจะเทากับ ๐ หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบัน/สวนงานในรอบ
ปงบประมาณที่ประเมิน ท่ีสงผลกระทบตอชีวิต และความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอช่ือเสียง 
ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการควบคุม หรือ
จัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  
ขอมูลที่ตองรายงาน :    

๑. แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ/สวนงาน และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและ
ปรับปรุง 

๒. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน และผลการดําเนินงาน/รายงานการประชุม 
๓. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงในดานตางๆ ท่ีกําหนด 
๔. เอกสารการรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีนําเสนอตอสภาสาบัน/

คณะกรรมการประจําสวนงาน 
๕. มติ หรือ เอกสารขอเสนอแนะจากสภาสถาบนั/คณะกรรมการประจําสวนงาน 
๖. เอกสาร/รายงานการประชุม ท่ีไดนําขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงานไปใชในการ

ปรับแผน หรือ วิเคราะหแผนบริหารความเสี่ยงในปถัดไป 
๗. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนงาน/สํานักงานสภาสถาบัน (สวนตรวจสอบ) 
สวนงานรับผิดชอบจัดทํารายงานในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานสภาสถาบัน (สวนตรวจสอบ) 
 
 
 
 
 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

              

    ภาคผนวก ๑-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอรมและตัวอยางการเขียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ๑



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

              

    ภาคผนวก ๑-๓ 

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  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
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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 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

              

    ภาคผนวก ๑-๗ 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

แหลงขอมูล :  
๑. รายงานผลการสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตซึ่งแตละคณะไดมีการสํารวจ ประมวลผล และ

จัดทํารายงานไว 
๒. รายงานผลการสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสถาบันไดประมวลผลจากขอมูลของ            

แตละคณะและจัดทํารายงานไว 
 

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  

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๒-๑  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสวนงาน/สวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ๒



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๒-๓  

 

แนวทางการจัดทําคํารบัรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 
 

               สวนงาน/สวน จัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสวนงาน/สวน   
ซึ่งประกอบดวย 

๑. สวนงาน/สวนทบทวนแผนที่ยุทธศาสตรของสวนงาน/สวน และงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําป 
งบประมาณ ๒๕๕๔ ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได โดยเชื่อมโยงและสอดคลองกบัแผนกลยุทธ
ของสถาบัน (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙) (ซึ่งสภาสถาบัน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการทบทวนตัวช้ีวัด 
ในแผนกลยุทธสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓ วันพุธท่ี  ๒๗  ตุลาคม  
๒๕๕๓ ) ตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน ท่ีตองรับผิดชอบผลักดันตัวช้ีวัดในระดับสถาบัน 

๒. เมื่อสวนงาน/สวนดําเนินการตามขอ ๑ แลว ใหสวนงาน/สวน นําตัวช้ีวัดในแตละประเด็นยุทธศาสตรไป
จัดทําแผน-ผลการปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสวนงาน/สวน ในแบบฟอรมแผน-
ผลการปฏิบัติการประจําป (F1-P-วผ-001) แกไขครั้งท่ี 7 

๓. สวนงาน/สวนสงเอกสารแผน-ผลการปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหสวนแผนงาน 
เพื่อดําเนินการตรวจสอบ หากมีขอมูลตองแกไข สวนแผนงาน จะประสานใหสวนงาน/งาน แกไขให 
ถูกตองตอไป 

๔. สวนงาน/สวนจัดทําเอกสารคํารับรองการปฏบัิติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ของสวนงาน/ 
สวน ตามตัวอยางใน  หนา ๕-๖ 

๕. สวนงาน/สวนจัดทํารายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ของสวนงาน/สวน ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผล โดยจะตองเปนไปตาม 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ัง ๔ มติิ และน้ําหนักรวมของแตละสวนงาน/สวน จะเทากับ   
รอยละ ๑๐๐   จําแนกตามกลุมของสวนงาน ตามกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน     
ในคูมือฯ ฉบับนี้ หนา ๒๐-๒๔ และรวมถึงตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน ท่ีกําหนดเพิ่มข้ึน
จากแผนกลยุทธสถาบันดวย (ถามี) 

๖. การจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน ป ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ รวมท้ังเปาหมายในป ๒๕๕๔  ขอใหสวน
งาน/สวนจัดทําขอมูลใหเปนไปตามคํานิยาม และเกณฑการใหคะแนน ในคูมือฉบับนี้ ยกเวน  ตัวช้ีวัด
ตามภารกิจหลกัของสวนงาน/สวน ท่ีกําหนดตัวช้ีวัดของสวนงาน/สวนเพิ่มเติม เพื่อใชวัดผลการ
ดําเนินงานภายในสวนงาน/สวน ใหจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดประกอบเพิ่มเติมตามแบบฟอรมใน
ภาคผนวก ๑ 

๗. การใหคาน้ําหนักและการตั้งเกณฑการใหคะแนน ขอใหเปนไปตามกรอบการประเมินผลฯ ท่ีระบุไวใน
คูมือฉบับนี้ (หนา ๒๐-๒๔) 

๘. สวนงาน/สวน  จัดสงเอกสารคํารับรองฯ  พรอมรายละเอยีดขอตกลงฯ  ตามขอ ๔ ท่ีสวนงาน//สวน  
จัดทําข้ึน  และ ตามขอ ๕ ท่ีพิมพจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผล โดยให 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

ภาคผนวก ๒ - ๔   

 

ระบุตัวช้ีวัดท่ีสวนงาน/สวน ตองการเจรจาเพื่อตกลงผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน คาเปาหมาย ใหสวน 
แผนงาน (ถามี) 

๙. ผูบริหารสวน/สวน เขารวมเจรจาเพื่อตกลงผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน ตามกําหนดเวลาที่สวนแผนงาน 
ประสานแจง 

๑๐. สวนงาน/สวน ปรับแกไขรายละเอียดขอตกลงฯ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตาม
ประเมินผล ใหเปนไปตามที่ไดเจรจาตามขอ ๙ และพิมพขอมูลท้ังหมดจากระบบฯ โดยผูบรหิารสวน
งาน/สวนลงนามกํากับเอกสารทุกแผน สงใหสวนแผนงาน จาํนวน ๓ ชุด 

๑๑. สวนงาน/สวน เตรียมดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ของสวนงาน/สวน ไปสูหนวยงานและ
บุคคลในสังกัด โดยดําเนินการมอบหมายผูรบัผิดชอบตัวช้ีวัดโดยตรงใหครบทุกระดับ เพื่อจะไดติดตาม
ผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย หากมีปญหาการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนหรือเปาหมาย 
จะไดแกไขไดทันที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ    แสดงตัวชี้วัดที่จะนําไปใชในการจัดทํารายละเอยีดขอตกลงในคํารับรองฯ 

แผน- ผล การ
ปฏิบัติการ 
ประจําปของ
สวนงาน/สวน 

คํารับรองการ 

ปฏิบัติงาน 

ของสถาบัน 

ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ/ 
ภารกิจหลักสวนงาน/สวน 

ตัวชี้วัดตามเอกสาร 
งบประมาณรายจาย 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯของ
สถาบัน 

 
 

 

รายละเอียด
ขอตกลง 

ในคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน 

ประจําป  
ของ 

สวนงาน/สวน 

 

• แผนกลยุทธสถาบัน 
  (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙) 

• แผนที่ยุทธศาสตร 
   สถาบัน 

• แผนที่ยุทธศาสตร 
   สวนงาน/สวน 

 
สวนงาน/สวน รายงานผล

ที่ดําเนินการ ตาม 

F1-P-วผ-001 แกไขที่ 7 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๓-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ของสวนงาน/สวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาคผนวก ๓



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๓-๓ 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 
 สวนงาน/สวน จะตองรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จําแนกเปน ๓ สวน ดังนี้ 

๑. การรายงานผลการปฏิบัติงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ 
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานตัวช้ีวัดตามคํารับรอง 
๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ซึ่งการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดท้ัง ๓ สวน ขางตน มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
(๑) สวนงาน/สวน จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานโดยการบันทึกผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศ

เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลทุกสิ้นเดือน พรอมทั้ง พิมพรายงานผลการดําเนินงาน เสนอ
ผูบริหารสวนงาน/สวน ใหความเห็นชอบ และสงใหสวนแผนงาน 

(๒) เมื่อรายงานตาม (๑) แลว หากพบวา ขอมูลรายงานไมถูกตองใหประสานกับเจาหนาท่ีสวนแผนงาน เพื่อ
ขอแกไขขอมูลในระบบฯ กอน รวมท้ัง ทําหนังสือขอแกไขขอมูลประกอบทุกครั้ง 

(๓) สวนแผนงาน จะตรวจสอบการบันทึกขอมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด และพิมพรายงาน
ผลการดําเนินงานของสวนงาน/สวน ซึ่งระบบฯ จะประมวลผลฯ รอบ ๓ เดือน ๖ เดอืน ๙ เดือน และ 
๑๒ เดือน นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน 

(๔) เมื่อสิ้นปงบประมาณ สวนงาน/สวน จะตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ตามเอกสาร
ภาคผนวก ๔ และจัดสงใหสวนแผนงาน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

สําหรับ การรายงานผลการปฏิบัติงาน ในสวนที่ ๓ ใหสวนงาน/สวน จัดทํารายงานผลฯ ในเอกสารรายงาน 
แผน-ผลการปฏิบัติการประจําป F1-P-วผ-001 แกไขครั้งท่ี 7 โดยเอกสารดังกลาวจะประกอบดวยตัวช้ีวดัท้ัง ๓ สวน 
ขางตน 

แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคาํรับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 
๑. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ พิมพรายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกสิ้นเดือน หรือ รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน 

และ ๑๒ เดือน จากระบบฯ และตรวจสอบขอมูลใหตรงกับเอกสารอางอิง หากพบขอสงสัยหรอืมีขอมูล
ไมตรงความเปนจริง ใหประสานกับผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดของสวนงาน/สวน เพื่อตรวจสอบ/สอบทาน
ขอมูลใหมีความถูกตอง 

๒. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ นําเสนอผลการดําเนินงาน รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน นําเสนอ
ผูบริหารสวนงาน/สวน เพื่อตดิตามงาน และหาแนวทางแกไข หากตัวช้ีวัดใดยังไมบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไว  

๓. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๑๒ เดือน ตามเอกสารภาคผนวก ๔ ให  
เสร็จสิ้น และสงใหสวนแผนงานภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

         
   



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

                                                                                                                               ภาคผนวก ๓-๔ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๓-๕ 

 

 
  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 
ภาคผนวก ๔ -๑ 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการจัดทํารายงานผลการปฏบิัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏบิัติงาน 

สําหรับหนวยงานภายในสถาบัน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 
ภาคผนวก ๔ -๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมและตัวอยางการเขยีนรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
การปฏบิัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ  
F2-P-วต-003 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 
ภาคผนวก ๔ -๕ 

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..... 

 

ตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

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

ชื่อตัวชี้วัด :    

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูจัดเก็บขอมูล :      

โทรศัพท : โทรศัพท : 

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

หมายเหตุ 
 

 
สวนงาน/สวน สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับขอมูลท่ีตองรายงานของแตละตัวช้ีวัด/เปนขอมูลยอนหลัง ๓ ป 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

 
 

   

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

      
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

      

 
 
 
 

สวนงาน/สวน................ 

F2-P-วต-003 

แกไขครั้งที่ 0 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 
ภาคผนวก ๔ -๖ 

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..... 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 

หลักฐานอางอิง :   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนงาน/สวน................ 

F2-P-วต-003 

แกไขครั้งที่ 0 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 
ภาคผนวก ๔ -๗ 

 
 

 
รูปแบบการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ 
ขอให สวนงาน/สวน กรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

๑.   รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลา ของการรายงาน 
๒.   ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดและลําดับที่ของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สวนงาน/สวน 
๓.   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                 ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานใหตัวชี้วัดบรรลุ 

ผลสําเร็จ  พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตอง
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

๔.   ผูจัดเก็บขอมูล              ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูล การดําเนินงานของตัวชี้วัด 
พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติงานนอก
สถานที่ทํางานเปนประจํา 

๕.   ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงานของตัวชี้วัด  พรอมทั้งแจง
ขอมูลประกอบท่ีใชในการคํานวณใหครบถวนตามคํานิยามหรือสูตรการคํานวณ 

๖.   เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสวนงาน/สวน 

๗.   การคํานวณคะแนนจากผล 
การดําเนินงาน 

สวนงาน/สวน สามารถใสผลคะแนนจากผลการดําเนินงานตามรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ..... 

  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 

๘. คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการ
ที่ไดดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

๙. ปจจัยสนับสนุนตอการ
ดําเนินงาน 

ระบุปจจัยที่มีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ 
สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

๑๐. อุปสรรคตอการดําเนินงาน ขอให สวนงาน/สวน ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ 
สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 
ภาคผนวก ๔ -๘ 

 
 

 
 

หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

๑๑. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิงและจํานวนของเอกสารที่ไดจัดสงมา เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแต
ละตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..... หัวขอแนวทางการประเมินผล 
ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําส่ังแตงตั้ง
คณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 
ภาคผนวก ๔ -๙ 

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปรมิาณ 

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

ตัวชี้วัดที่  ๒.๑.๓ : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุขสันต  สบายดี ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวเย็นฤดี  ใจเย็น 

โทรศัพท :  ๐ ๒๓๒๙ ๘๑๓๓ โทรศัพท :   ๐ ๒๓๒๙ ๘๑๓๔ 

ขอมูลการดําเนินงาน 
            ในปการศึกษา ๒๕๕๒ ไดมีการสํารวจบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕๒  มีดังนี้ 

- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  มีจํานวน  ๑,๗๗๙ คน 
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําหลังสําเร็จภายในระยะเวลา ๑ ป มีจํานวน  ๒,๖๔๐ คน 
- รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  รอยละ ๖๗.๓๙ 

 
                                                                        ขอมูลยอนหลัง ๓ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ปงบประมาณ ๒๕๕๐ ใชขอมูลจากหนังสือภาวการหางานทําของบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๔๘ 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

๒๕๕๐  ๒๕๕๑  ๒๕๕๒ 

- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําตรงสาขา 
  ที่สําเร็จการศึกษา 

๑,๘๓๐ ๒,๔๖๑ ๑,๙๕๙ 

- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําหลังสําเร็จ 
   ภายในระยะเวลา ๑ ป 

๒,๖๔๘ ๓,๒๖๑ ๒,๗๖๓ 

- รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา        
   ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

๖๙.๑๐ ๗๕.๔๗ ๗๐.๙๐ 

 
 

 

สวนงาน/สวน............... 

F2-P-วต-003 

แกไขครั้งที่ 0 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 
ภาคผนวก ๔ -๑๐ 

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

สูตรการคํานวณ 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา    
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๑)                          

 
 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๑) ท่ีไดงานทํา  

 X  ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖๔ ๖๖ ๖๘ ๗๐ ๗๒  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

๒.๔๕ ๖๗.๓๙ ๒.๗ ๐.๑ 

 

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) 
 

 

 

สวนงาน/สวน................ 

F2-P-วต-003 

แกไขครั้งที่ 0 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 
ภาคผนวก ๔ -๑๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมและตัวอยางการเขยีนรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
การปฏบิัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ  
F3-P-วต-003 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 
ภาคผนวก ๔ -๑๓ 

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..... 

 

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 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

      

 

สวนงาน/สวน................ 

F3-P-วต-003 

แกไขครั้งที่ 0 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 
ภาคผนวก ๔ -๑๔ 

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..... 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 

หลักฐานอางอิง :   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนงาน/สวน................ 

F3-P-วต-003 

แกไขครั้งที่ 0 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 
ภาคผนวก ๔ -๑๕ 

 
 

 
 
 

รูปแบบการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ 

ขอให สวนงาน/สวน กรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
หัวขอการรายงาน คําอธิบาย 

๑. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการรายงาน 
๒. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดและลําดับที่ของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

ของสวนงาน/สวน  
๓. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงาน

ใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานเปน
ประจํา 

๔. ผูจัดเก็บขอมูล ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการดําเนินงาน
ของชี้วัด  พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่
ในกรณีที่ตองปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

๕. คําอธิบาย 
  
  
  

กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในคูมือการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ ...
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 กรอกรายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด การจัดเก็บขอมูล ตามคํา

รับรองการปฏิบัติงาน ของ สวนงาน/สวน 
๖. ขอมูลผลการดําเนินงาน อธิบายรายละเอียดการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับประเด็น

การประเมินผลที่กําหนดไวของตัวชี้วัดนั้นๆ  
๗. เกณฑการใหคะแนน ร ะ บุ เ ก ณฑ 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 สามารถใสผลคะแนนจากผลการดําเนินงานตาม

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ  
พ.ศ..... 

๙. คํ าชี้ แ จ งการปฏิ บั ติ ง าน /มาตรการที่ ไ ด
ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้ 

๑๐. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้ 
 

๑๑. อุปสรรคตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 
ภาคผนวก ๔ -๑๖ 

 
 

 
 

หัวขอการรายงาน คําอธิบาย 

๑๒. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิงและจํานวนของเอกสารที่
ไดจัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ......    หัวขอแนวทางการ
ประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียด 
ของแผนงาน หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม 
ภาพถาย เปนตน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 
ภาคผนวก ๔ -๑๗ 

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ 

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

ตัวชี้วัดท่ี  ๑.๑ : ระดับคะแนนของคุณภาพแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและเงินรายได) ของสวนงาน/สวน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ (คํารับรอง ๑.๑) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุขใจ  สบายดี                     ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวเย็นฤดี  ใจเย็น 

โทรศัพท :  ๐ ๒๓๒๖ ๔๕๓๖ โทรศัพท :   ๐ ๒๗๓๗ ๒๕๖๙ 

คําอธิบาย : คุณภาพของแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของสวนงาน/สวน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ พิจารณาจากเกณฑคุณภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงาน/สวน ท่ีมี
การดําเนินการ  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    
 
 
 
 
 

สวนงาน/สวน................ 

F3-P-วต-003 

แกไขครั้งที่ 0 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 
ภาคผนวก ๔ -๑๘ 

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  : กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานในแตละระดับ 

 

ระดับ ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ ระดับ  ๔ ระดับ  ๕ 
มีการดําเนินการ      
ไมครบ ๓ ขอแรก   

มีการดําเนินการ      
๓ ขอแรก   

มีการดําเนินการ      
๔-๕ ขอแรก   

มีการดําเนินการ      
๖  ขอแรก   

มีการดําเนินการ      
ครบทุกขอ   

  ขอมูลผลการดําเนินงาน :      คุณภาพของแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   เปนไปตามเกณฑ 
๗ ประเด็นที่กําหนด ไดแก 

๑) มีการจัดทําแผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดตรงกับความตองการ จําเปนและสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
กับอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน 

๒) มีสวนรวมในการจัดทําแผนจากผูแทนสาขาวิชาและผูบริหาร 
๓) เปนระบบครบวงจรของแผนและเปนรูปธรรม ไดแก วิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

และมีการรายงานผลการติดตามประเมินผลตามระยะเวลาที่กําหนด 
๔) มีทรัพยากรเพียงพอ 
๕) ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
๖) สงแผนปฏิบัติการประจําปภายในระยะเวลาที่กําหนด 
๗) มีการถายทอดแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัดและเปาหมาย) ของสถาบันฯ สูสวนงาน/สวน และระดับบุคคล 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับคะแนนของคุณภาพแผนปฏิบัติการ 
(แผนงบประมาณแผนดินและเงินรายได) ของ
สวนงาน/สวนประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐ ๐.๓ 

 

 
 

 
 

สวนงาน/สวน................ 

F3-P-วต-003 

แกไขครั้งที่ 0 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 
ภาคผนวก ๔ -๑๙ 

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนงาน/สวน................ 

F3-P-วต-003 

แกไขครั้งที่ 0 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 
ภาคผนวก ๔ -๒๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

แบบฟอรมและตัวอยางการเขยีนรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
การปฏบิัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนการดําเนินงาน 
F4-P-วต-003 

  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 
ภาคผนวก ๔ -๒๓ 

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..... 

 

ตัวชี้วัดท่ีเปนขั้นตอนการดาํเนินงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

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

ชื่อตัวชี้วัด :    

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูจัดเก็บขอมูล :      

โทรศัพท : โทรศัพท : 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.  

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 :   

 
สวนงาน/สวน................ 

F4-P-วต-003 

แกไขครั้งที่ 0 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 
ภาคผนวก ๔ -๒๕ 

 
 

 
รูปแบบการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนข้ันตอนดําเนินงาน 
ขอให สวนงาน/สวน กรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

๑. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการ
รายงาน 

๒. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดและลําดับที่ของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ 
สวนงาน/สวน 

๓. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                          ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานให
ตัวชี้ วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่ สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานเปน
ประจํา 

๔. ผูจัดเก็บขอมูล                                ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการดําเนินงาน
ของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่
ในกรณีที่ตองปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

๕. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆตามเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการตางๆ 

๖. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้ วัด ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 

๗. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน สวนงาน/สวน สามารถใสผลคะแนนจากผลการดําเนินงานตามรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ..... 

 ๗.๑ ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
       ประกอบตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 

 ๗.๒ น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/สวน 
 ๗.๓ ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมี

หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอย
มากกวา ๑ ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดําเนินงานให
ครบถวน) 

 ๗.๔ คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวณตามคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบัน 
ปงบประมาณ ...... 
 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 
ภาคผนวก ๔ -๒๖ 

 
 

 
 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

 ๗.๕ คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่ได
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 

๘. คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได
ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้ 

๙. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได 

๑๐. อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้ วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได 

๑๑. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของเอกสารที่
ไดจัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบัน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..... หัวขอแนวทางการประเมินผล ตัวอยาง
หลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําส่ังแตงตั้ง
คณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน   ทั้งนี้ขอใหระบุให
ชัดเจนวาเอกสาร/หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้นมีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดในแตละขั้นตอนอยางไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 
ภาคผนวก ๔ -๒๗ 

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนข้ันตอนดําเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ (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.๒๕๕๓  สถาบันไดดําเนินการ  ดังน้ี 
        สถาบันไดมีคําส่ังที่ ๑๐๒/๒๔๓  ลงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง การแตงตั้งกรรมการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสวนงาน ซึ่งไดดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพและไดรับอนุมัติจากสภา
คณาจารย/ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓  สถาบันไดจัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยพรอมจัดประชุมคณาจารยสถาบันโดยแจกเอกสารประกอบการอธิบายการนําไปใชใหทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ขณะเดียวกัน  สถาบันไดมอบหมายใหแตละคณะวางระบบและประเมินระบบการกํากับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับไมผูปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  ซึ่งไดมีการประชุมเพ่ือสรุประบบกลางของสถาบันและใหสภาสถาบันเห็นชอบ  ตาม
หลักฐานที่ปรากฏในรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๓  
       แตยังไมมกีารนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผน
ปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมท้ัง การทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยย่ิงขึ้น 
 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑ มีการแตงตั้งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสวนงาน 

๒ สวนงานไดดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  

๓ สวนงานมีระบบและกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดาน
ความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

๔ มีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล 

๕ มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผน
ปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมท้ัง การทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น  

 
สวนงาน/สวน................ 

F4-P-วต-003 

แกไขครั้งที่ 0 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
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ภาคผนวก ๔ -๒๘ 

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบัน 

๓.๐๐ ๕ ๕.๐ ๐.๒ 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
 (ขอใหสวนงานอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
(ขอใหสวนงานระบุปจจัยที่มีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
(ขอใหสวนงานระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน  ๕  รายการ)  
๑. คําส่ังที่ ๑๐๒/๒๔๓  ลงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อ การแตงตั้งคณะทํางานศึกษาวิเคราะหเพ่ือกําหนด

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยที่เหมาะสมกับสถาบัน 
๒. บันทึกการประชุมสภาคณาจารย/ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓  ที่อนุมัติใหนําจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารยไปใช 
๓. คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
๔. บันทึกการประชุมคณาจารย เรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน 

๒๕๕๓ 
๕. รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง ระบบการกํากับ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการ
กับไมผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย   

 
 
 

สวนงาน/สวน................ 

F4-P-วต-003 

แกไขครั้งที่ 0 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 

 
บรรณานุกรม 

 
 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรอง 
   การปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน).   (ราง) คูมือการ  
                            ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
               ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓) 
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คณะผูจัดทาํ 
 

 ท่ีปรึกษา : 
  รองศาสตราจารยกิตติ    ตีรเศรษฐ   อธิการบดี 
  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ   อุบลศรี  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 
      ๒.๓  น.ส.ปญญา ศรีธรรมมา  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 
      ๔.๒ นางสาวนิรมล สุวิสิษฐ   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

    ๔.๓  นางสธิุดา สาตรปรุง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
    ๔.๔  นางยวุรี  ไตรตรองศร  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

   

พิสูจนอักษร     
น.ส.รัตนา           รัตนะ    นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
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  นางจันทรศรี สุขวิเศษ    ผูปฎิบัติงานบริหาร 

นายบุญยัง     คํานงึ    พนักงานธุรการ 




