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 สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตองบดําเนนิการ................๑๐๘ 
๔.๔.๔  จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู หรือสราง 
 มาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม............................................................๑๑๑ 
๔.๔.๕  ระดับความสําเรจ็และประสิทธิผลในการอนุรักษ พฒันา และ 
 สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม..........................................๑๑๓ 

ตัวชี้วัดท่ี ๕ ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาสถาบันสูระดบัสากล....................................๑๑๗ 
 
 
 

สารบัญ (ตอ)



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              
ง 

 
 
 

          หนา 
 มิติที่ ๒  มิติดานคุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี ๖    ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา............๑๒๓ 
ตัวชี้วัดท่ี ๗    ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. ...................... ๑๒๕ 
ตัวชี้วัดท่ี ๘ ระดับความสําเรจ็ของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง............................................๑๒๖ 

 
 มิติที่ ๓  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  

ตัวชี้วัดท่ี ๙ ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา …………………………………………………………๑๓๑ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน …...………...๑๔๒ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑๑ ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน 
                          ระยะเวลาการใหบริการ......................................……………….……....๑๔๘ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑๒ ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต………………….๑๕๘ 

  
 มิติที่ ๔  มิติดานการพัฒนาสถาบัน 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๓ ระดบัคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน...........๑๖๓ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑๔  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง 
 ความคิดเห็น และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติราชการ................๑๗๓ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑๕ ระดับความสําเรจ็ของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา............๑๘๑ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑๖ ระดับความสําเรจ็ของการปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
 ของสถาบันอุดมศึกษา ..........................................................................๑๘๕ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑๗ คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารยสถาบันอุดมศึกษา.................................๑๘๙ 
                   ๑๗.๑ รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา….…...๑๘๙ 
 ๑๗.๒ รอยละของอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ…………….....๑๙๑ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑๘ ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา 

บุคลากร หลักสูตร  การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต................................................................................................๑๙๓ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๙ คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ 
 ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา..................................................................๑๙๗ 

                   
 

สารบัญ (ตอ)



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              
 จ 

 
 

 
 หนา 

ตัวชี้วัดเลือก  (เลือก ๑ ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที ่๒๐ หรือ ๒๑) 
ตัวชี้วัดท่ี ๒๐ ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 
 เพื่อสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร..........................................................๒๐๑ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒๑ ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ……...๒๐๔ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒๒ รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด............................๒๑๑  
ตัวชี้วัดท่ี ๒๓ ประสิทธภิาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ................................๒๑๓ 

 
ภาคผนวก                                    
ภาคผนวก ๑ : แบบฟอรมและตัวอยางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด...........................................................๑-๑ 
ภาคผนวก ๒ : แนวทางการจดัทํารายงานผลการปฏบิัติราชการ……………………………………………...๒-๑ 
    ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

ภาคผนวก ๓ : แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ…………………..๓-๑ 

    ของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ภาคผนวก ๔ : ตัวอยางการจัดทํารายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรอง............................................๔-๑ 
    การปฏบิัติราชการสาํหรับสถาบันอุดมศึกษา  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ภาคผนวก ๕ : การรายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วดั............๕-๑                      

ภาคผนวก ๖ : แบบฟอรมและตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ………………………………๖-๑ 

    ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วดั) สําหรบัตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ 
ภาคผนวก ๗ : แบบฟอรมและตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ……………………………...๗-๑ 

    ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วดั) สําหรบัตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ 
ภาคผนวก ๘ : แบบฟอรมและตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ……………………………...๘-๑ 

    ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วดั) สําหรบัตัวชี้วัดท่ีเปนขั้นตอนการดําเนินงาน 
ภาคผนวก ๙ : รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขารวมในการจดัทําคํารับรองและติดตาม……………………….๙-๑ 

    ประเมนิผลการปฏบิัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ภาคผนวกที่ ๑๐ : รายชื่อเจาหนาท่ี สมศ. ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบสถาบันการศึกษากลุมท่ี ๑ – ๔ ……….…๑๐-๑ 

ของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สารบัญ (ตอ)



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              
ฉ 

 
 

หนา 
แผนภาพที่   

๑ กรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓ 

๒ รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓ 

๓ กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑  

๑๕ 

๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๑๖ 

 

 

สารบัญแผนภาพ



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๑

บทที่ ๑ 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ในบทน้ี จะกลาวถึงภาพรวมของคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงประกอบดวย หลักการและที่มา 
วัตถุประสงค   กรอบการประเมินผล   และโครงสรางของการประเมินผลการปฏิ บัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑.๑ หลักการและที่มา 
  

๑.๑.๑  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
บัญญัติวาการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางย่ิงให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม 
ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

 ๑.๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
มาตรา ๙ กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และ
มาตรา ๑๒ กําหนดไววาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์  สํานักงาน ก.พ.ร. อาจเสนอ      
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณ
อักษร หรือ  โดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กําหนดให
สวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ 
ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
 

 ๑ .๑ .๓  แผน ยุทธศาสตร ก า รพัฒนาระบบราชการ ไทย  พ .ศ .  ๒๕๔๖  – พ .ศ .  ๒๕๕๐ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผล
การดําเนินงาน โดยจัดใหมีการเจรจาและทําขอตกลงวาดวยผลงานประจําป ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรและ
แผนดําเนินงานรายปกับหัวหนาสวนราชการไวเปนการลวงหนา และถือเปนเงื่อนไขสวนหน่ึงของการใหเงิน
รางวัลประจําปแกสวนราชการ 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๒ 

 ๑.๑.๔ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เห็นชอบในหลักการและรายละเอียด
ของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ท่ี สํานักงาน ก.พ.ร. 
เสนอใหทุกสวนราชการตองพัฒนาการปฏิบัติราชการและทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล โดยจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว 
 

 ๑.๑.๕ สํานักงาน ก.พร. จึงไดจัดใหมีการจัดทําคํารับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ึน ซ่ึงตอเน่ืองตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อกําหนดกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  วิเคราะหและจัดใหมีการเจรจาความเหมาะสมของ ตัวช้ีวัด เปาหมาย และเกณฑการให
คะแนนตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ใหมีความสอดคลองกับตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ (ท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได)ของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค 

 สําหรับในคูมือน้ี จะกลาวถึงเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 
 ๑.๒.๑ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองฯ อยางมีคุณภาพ และเปนกลาง 
 ๑.๒.๒ เพื่อนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดสรรสิ่งจูงใจแกสถาบันอุดมศึกษาไดอยาง
เหมาะสมและเปนธรรม 
 ๑.๒.๓ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา มีการปฏิบัติราชการที่มุงเนนประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ  
การใหบริการ ตลอดจนการพัฒนาสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๓

๑.๓ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

สถาบันอุดมศึกษาตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงอยู
ภายใตกรอบการประเมินผลทั้ง ๔ มิติ ตามแผนภาพที่ ๑ ดังน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๑  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สําหรับรายละเอียดของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา    แยกตาม
มิติ สามารถแสดงไดตามแผนภาพที่ ๒ ดังน้ี 

มิติที่ ๑: มิติดานประสิทธิผล มิติที่ ๒ : มิติดานคุณภาพ 
แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการที่ไดกําหนดไว 

แสดงการใหความสําคัญกับการใหบริการที่มี
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา   และการ
ประกันคุณภาพ  

มิติที่ ๓: มิติดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

มิติที่ ๔ : มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
 

แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน 
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน  การบริหาร
งบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ และการจัดทําตนทุนตอหนวย   

แสดงความสามารถในการบริหารการศึกษา  
การเสริมสร างธรรมาภิบาล   การพัฒนา
บุคลากร  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย  คุณภาพของอาจารย การจัดการ
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ การจัดการ
ความรู  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนใหไดมาตรฐาน 

แผนภาพที่ ๒  รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

กรอบการประเมิน
คร .

และแผน
สวน

๒
ดานคุณภาพการใหบริการ 

มิติ ๔
ดานการพัฒนาองคกร 

มิติ ๑ 
ตามยุทธศาสตร

๓ 
ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ

.

มิติที่ ๒ 
มิติดานคุณภาพ 

กรอบการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑

มิติที่ ๔ 
มิติดานการพัฒนาสถาบัน 

มิติที่ ๑ 
มิติดานประสิทธิผล 

มิติที่ ๓ 
มิติดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๔ 

๑.๔ โครงสรางการประเมินผล 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๑  
มีรายละเอียดโครงสรางการประเมินผล ดังน้ี 

๑.๔.๑ องคประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล 

๑) กําหนดใหมีคณะกรรมการ ๒ ระดับ ไดแก 

• คณะกรรมการกํากับการจัดทําขอตกลงและการประเมินผล  
ทําหนาที่กําหนดกรอบหลักเกณฑการเจรจาขอตกลงผลงาน เปาหมาย วิธีการประเมินผล 

และจัดสรรสิ่งจูงใจ กํากับใหสวนราชการและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลดําเนินการตาม
หลักเกณฑอยางมีมาตรฐาน และแกไขปญหาอันเกี่ยวกับการจัดทําขอตกลงและประเมินผล ซ่ึงคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําหนาที่เปนคณะกรรมการดังกลาว  

• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล  
เปนคณะกรรมการซึ่งแตงตั้งโดยประธาน ก.พ.ร. ทําหนาที่เจรจาเพื่อตกลงผลการพัฒนา   

การปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน รวมท้ังทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามขอตกลงที่ไดทําไว โดยจํานวนของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลข้ึนอยูกับการจัดกลุมของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๒) ในการเจรจาความเหมาะสมของตัว ช้ีวัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนสําหรับ            
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ แบงเปน ๒ ระดับ ดังน้ี 

• ระดับกระทรวง  คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลกระทรวงศึกษาธิการ , 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูดําเนินการเจรจาตกลงกับปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  และผูบังคับบัญชาของหัวหนา
สวนราชการระดับกระทรวง (รัฐมนตรีวาการ) เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และ
เกณฑการใหคะแนนในแตละตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

• ระดับกรมที่กํากับสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลระดับ
กระทรวงเปนผูดําเนินการเจรจาตกลงกับหัวหนาสวนราชการระดับกรม (เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) และผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการระดับกรม (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) 
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนในแตละตัวช้ีวัดของ
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๕

• ระดับสถาบันอุดมศึกษา   คณะกรรมการ เจรจาข อตกลงและประ เ มินผลของ
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการเจรจากับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ
ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนในแตละตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการและพันธกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษาที่อยูใน ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ และ ๔ ในมิติท่ี ๑ และตัวช้ีวัดที่ ๑๗ ในมิติท่ี ๔ 
 

องคประกอบของคณะกรรมการกํากับการจัดทําขอตกลงและการประเมินผล 
 

รายชือ่คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
ที่ไดรับมอบหมายใหกํากับการจัดทําขอตกลงและการประเมินผล 

๑. นายโฆสิต          ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการ ก.พ.ร. 
๒. คุณหญิงทิพาวดี   เมฆสวรรค  รองประธานกรรมการ ก.พ.ร. 
๓. นายชัยอนันต      สมุทวณิช กรรมการ 
๔. นายสมภพ         อมาตยกุล    กรรมการ 
๕. ม.ร.ว.จัตมุงคล     โสณกุล   กรรมการ 
๖. นายสมพล          เกียรติไพบูลย กรรมการ 
๗. นายบวรศักด์ิ       อุวรรณโณ กรรมการ 
๘. นายวัฒนา          รัตนวิจติร กรรมการ 
๙. นายจุลยุทธ         หิรัณยะวสิต กรรมการ 
๑๐. นายปรีชา           จรุงกิจอนันต กรรมการ 
๑๑. นายธรรมรักษ      การพศิิษฎ กรรมการ 
๑๒. นายมนุชญ          วฒันโกเมร กรรมการ 
๑๓. นางสาวอรพินท    สพโชคชัย  กรรมการ 
๑๔. เลขาธิการ  ก.พ.ร.  

(นายทศพร         ศิริสัมพันธ) 
กรรมการและเลขานุการ 

               ขอมูล ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๖ 

องคประกอบของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลของกระทรวง   
 

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 
๑. นางสาวอรพินท   สพโชคชัย 
๒. นายชัยณรงค     อินทรมีทรัพย 
๓. นายสมหวัง      พิธิยานุวัฒน 
๔. นายชุมพล        พรประภา 
๕. นายบุญลือ        ทองอยู  (ค.ต.ป.)  

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

๑. นายชัยอนันต    สมุทวณิช 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

นายวิจติร        ณ ระนอง 
นายไกรฤทธิ์    บุณยเกยีรต ิ
นายวิชติ         แยมบุญเรือง 
นายนรวัฒน     สุวรรณ  (ค.ต.ป.)   

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖.  

นายชัยอนันต   สมุทวณิช 
นายเนาวรัตน   พงษไพบูลย 
นายพุฒ          วีระประเสริฐ 
นายสุรพล       วิรุฬหรักษ 
นายเฉลิมชยั    โฆษติพิพฒัน 
นายจีระพงษ    สิวายะวโิรจน (ค.ต.ป.) 

กระทรวงวฒันธรรม 

 
องคประกอบของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษา  

 
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบ 
๑. นายสมหวงั       พิธิยานุวัฒน ๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๒. นายปรีชา         จรุงกจิอนันต ๒. มหาวทิยาลัยขอนแกน 
๓. นางสาวสุวิมล    วองวาณิช ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ๔. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ๕. มหาวทิยาลัยทักษิณ 
 ๖. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
 ๗. มหาวทิยาลัยนครพนม 
 ๘. มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร 
 ๙. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ๑๐. มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๑. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ๑๒. มหาวทิยาลัยมหิดล 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๗

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบ 
 ๑๓. มหาวิทยาลัยแมโจ 
 ๑๔. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ๑๕. มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๑๖. มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 ๑๗. มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
 ๑๘. สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
 ๑๙. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ๒๐. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ๒๑. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 ๒๒. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 ๒๓. มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 ๒๔. มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 ๒๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ๒๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 ๒๗.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒๘.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ๒๙.มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ๓๐.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ๓๑.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑. นางสาวอรพินท   สพโชคชัย ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
๒. นายอุทัย           ดุลยเกษม ๒. มหาวทิยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
๓. นางสาวมยุรี       จารุปาณ ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
 ๕. มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
 ๖. มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 ๗. มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ๙. มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
 ๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 ๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 ๑๒. มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 
 ๑๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ๑๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ๑๕. มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 ๑๖. มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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 ๘ 

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบ 
 ๑๗.มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ๑๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ๑๙. มหาวิทยาลัยราชภฏัรอยเอ็ด 
 ๒๐. มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 
 ๒๑. มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ๒๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 ๒๓. มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
 ๒๔. มหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 ๒๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 ๒๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 ๒๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 ๒๘. มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร 
 ๒๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบงึ 
 ๓๐. มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 ๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 ๓๒. มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
๑. นายชยัณรงค    อินทรมทีรัพย ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
๒. นายสมบัติ      ธํารงธัญวงศ ๒. สถาบันการพลศึกษา 
๓. นายสุรินทร     พงศศุภสมิทธิ์   ๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ๕. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 ๖. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 ๗. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 
 ๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 ๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
 ๑๐. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
๑. นายชัยณรงค  อินทรมทีรัพย ๑. สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป 
๒. นายสมหวัง   พิธยิานุวฒัน  
๓. นางเพชรา     พิพัฒนสันติกุล  

 

• ขอบเขตของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลชุดน้ีจะพิจารณารายละเอียดของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก  คํานิยาม  สูตรการคํานวณ  และเปาหมาย/เกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ ๓.๓ และ ๔ ในมิติที่ ๑ 
และตัวชี้วัดที่ ๑๗ ในมิติที่ ๔ 

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๙

๑.๔.๒ โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ถือเปนคํารับรองของสถาบันอุดมศึกษาฝายเดียว 

ไมใชสัญญา และใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป โดยในคํารับรองฯ จะประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
ราชการ แนวทางการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก เปาหมาย 
และเกณฑการใหคะแนน  โดยมีระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังน้ี  

ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบญัชา 
ขอตกลงที่ให 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา 
ในกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) 

ลงนามกับ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

สถาบันการพลศึกษา ลงนามกับ ปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา 

สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ลงนามกับ ปลัดกระทรวงวฒันธรรม 

• แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา/กระทรวง
วัฒนธรรม แผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา/แผนปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา  

• ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ 
นํ้าหนัก เปาหมายและเกณฑการ
ใ ห ค ะ แ นน  ต ามแผนปฏิ บั ติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/
สํา นักงานคณะกรรมการการ
อุ ด ม ศึ กษ า /  ก ร ะท ร ว ง ก า ร  
ทองเที่ยวและกีฬา /กระทรวง
วัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษา 
แล ะตั ว ชี้ วั ดภ าคบั ง คั บ ต า ม  
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ สํ า นักงาน  ก .พ .ร . 
กําหนดไว 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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 ๑๐ 

• โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยหัวขอสําคัญดังน้ี 

๑) คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
- เปนคํารับรองฯ ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการตาม

ระดับของคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
 

๒) ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
- กําหนดระยะเวลาของคํารับรองฯ ซ่ึงเร่ิมและจบลงสอดคลองกับปงบประมาณของสวนราชการ  

 
๓) แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  

- กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ  
 

๔) รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
- กรอบการประเมินผล ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก ผลงานในอดีต เปาหมายเกณฑ

การใหคะแนน  
 

๕) รายละเอียดอื่นๆ  
- รายละเอียดคําอธิบายตัวช้ีวัด นิยาม สูตรการคํานวณ และเงื่อนไขท่ีจําเปนประกอบตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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 ๑๑

ตัวอยาง  คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

 

คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ระยะเวลาของคํารับรองการปฏบิัติราชการ



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๑๒ 

 
ตัวอยาง  รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการ
ใหคะแนน 

ผลงานในอดีต ยอนหลัง ๓ ป

คานํ้าหนัก คาเปาหมาย 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๑๓

๑.๕ ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กําหนดการ กิจกรรม 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 

• สํานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงรางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ • สถาบันอุดมศึกษาสงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ แผนกลยุทธและเอกสาร
หลักฐานตางๆที่แสดงถึงคุณภาพของแผนตามเกณฑที่กําหนด  ใหที่ปรึกษา(สมศ.) วิเคราะหและประเมิน
คุณภาพและใหขอเสนอแนะ   

• ที่ปรึกษาจะแจงความเห็นใหสถาบันอุดมศึกษาทราบ/ปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายในวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๕๐  

• สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับขอเสนอแนะใหปรับปรุง จะตองสงกลับใหที่ปรึกษาประเมินคุณภาพครั้งสุดทาย
ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  

 ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐  • สถาบันอุดมศึกษาเสนอตัวชี้วัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของการปฏบิตัิ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ (รางเอกสารประกอบการ
เจรจา) ใหสํานักงาน ก.พ.ร.  

 ๑๐ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ • เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๐ • สํานักงาน ก.พ.ร. จัดการประชมุชีแ้จงคูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏบิตัิราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  

          - ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร)   
          - ภาคเหนือ (จงัหวัดเชยีงใหม)   
          - ภาคใต (จังหวัดสงขลา)  
          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแกน) 

ภายในวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐  

• สถาบันอุดมศึกษาสงคํารับรองการปฏิบัติราชการที่อธิการบดีลงนามแลว ใหเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา/ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา/ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงนามเปนผูรับคํารับรอง 

• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา/กระทรวงวัฒนธรรมจัดสงคํา
รับรองการปฏิบัติราชการฉบับจริง ๑ ชุด ไปยังสถาบันอุดมศึกษา และสําเนา ๑ ชุด ไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. เพื่อเปนหลักฐานประกอบการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   

• สถาบันอุดมศึกษาสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอม ประเด็นการสํารวจ
ความพึงพอใจตอบัณฑิตและตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา และขอมูลกลุมเปาหมายในการสํารวจ 
จํานวน ๒ ชุด  และแผนบันทึกขอมูล ๑ แผน 

ภายในเดือนมกราคม 
๒๕๕๑ 

• สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ใหสถาบันอุดมศึกษา 

๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ • สถาบันอุดมศึกษาสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ ๖ เดือน  (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑) จํานวน ๒ ชุด และแผนบันทึกขอมูล ๑ แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร และ
กรอก e – SAR Card เขาระบบ ในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๑๔ 

กําหนดการ กิจกรรม 
• สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย  ตองสงคําขอฯ 

และเอกสารประกอบจํานวน ๒ ชุด ใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมรายงานการประเมินตนเองรอบ ๖ เดือน 
พฤษภาคม ๒๕๕๑ • สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ ๑ (Site visit I : Pre - Evaluation)   
ภายใน ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๑ 

• สถาบันอุดมศึกษากรอก e – SAR  Card รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑) เขา
ระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.  

มิถุนายน – สิงหาคม  
๒๕๕๑ 

• ที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษา 

๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๑ • สถาบันอุดมศึกษาสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ ๑๒  เดือน 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) จํานวน ๒ ชุด และแผนบันทึกขอมูล ๑ แผน ใหสํานักงาน 
ก.พ.ร และกรอก  e – SAR  Card เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

• ก.พ.ร. ไดมีมติวาหากสถาบันอุดมศึกษาใดจัดสงรายงานการประเมินตนเองรอบ ๑๒ เดือนลาชา
กวาวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑  (นับวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. ลงทะเบียนรับ) จะถูกปรับลดคะแนนวัน
ละ ๐.๐๕ คะแนน (วันทําการ) จากคะแนนการประเมินผลรวมทั้งหมด   

• สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ตองสงคําขอฯ และเอกสารประกอบ 
จํานวน ๒ ชุด ใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) 
รอบ ๑๒  เดือน หากเกินระยะเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ.ร. จะสงคําขอฯ คืน 

• เกณฑในการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด มีดังน้ี 
     ๑)  การปรับแกไขคานํ้าหนัก และการปรับเปล่ียนตัวชี้วัดตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
    ๒) การปรับเปล่ียนขอมูลพื้นฐาน เปาหมายหรือเกณฑการใหคะแนน  ที่เปนเหตุสุดวิสัยสืบเน่ืองจาก
ปจจัยภายนอก  

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม ๒๕๕๑ 

• สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมนิผลการปฏิบัติราชการฯ ณ สถาบันอุดมศึกษาครัง้ที่ ๒ (Site visit II : 
Post - Evaluation)  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๑๕

กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนด/
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

  

  - พัฒนาอะไร 
- ผลงานวัดดวยตัวช้ีวัดอะไร 
- เปาหมายเทาใด 

จัดสงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  

ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

  

   
เจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด 

นํ้าหนัก คาเปาหมาย  
และเกณฑการใหคะแนน 

   ประกาศให 
    ประชาชนทราบ 

   
ลงนามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

  

   
ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและประเมินผลตนเอง 

๖ เดือน  ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน  

 
      

รับสิ่งจูงใจ 
      ตามระดับของผลงาน 

 
   

สภามหาวิทยาลัย/สถาบันพิจารณา
อนุมัติผลการประเมินรอบ ๑๒ เดือน 

  

 
แผนภาพที่ ๓  กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑      
 
 

ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ     
๑๒ เดือน



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๑๖ 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๑๒. สํานักงาน ก .พ .ร . 
พิจารณาเห็นชอบผลการ
ประเมิน 

 
๑๓. นําผลการประเมิน 
ไปเชื่อมโยงกับสิ่งจูงใจ 

๗. สถาบันอุดมศึกษา
-  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผล
ประเมินตนเอง 
-  สงรายงานการประเมินผลตนเอง  
(Self Assessment Report)  รอบ ๑๒ เดือน 
สงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตวัชีว้ัด 
- กรอก e-SAR Card รอบ ๑๒ เดือน 
เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.

พ.ย.-
ธ.ค. ๕๑

๕. สถาบันอุดมศึกษากรอก 
 e-SAR Card รอบ ๙ เดือน 
เ ข า ร ะ บบ ใน เ ว็ บ ไ ซต ข อ ง
สํานักงาน ก.พ.ร. 

มิ.ย.-
ส.ค.๕๑ 

๖. ที่ปรึกษาสํารวจ 
ความพึงพอใจตอ 
บัณฑิตและบทบาท 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

๓๑ ต.ค. ๕๑

๑. สถาบันอุดมศึกษาสง 
-   รายละเอียดตัวชี้วัด 
-   ประเด็นสํารวจความพึงพอใจ 

ม.ค. ๕๑

๓๐ เม.ย. 
๕๐

 
๓๐ พ.ย. ๕๐ 

๒. สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบ
รายละเอียดตวัชีว้ัด (KPI Audit)  

ใหสถาบันอุดมศึกษา 

๔. สํานักงาน ก.พ.ร.
และท่ีปรึกษาฯ ติดตาม
ความกาวหนาการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑   
(Site visit I) 

ภายใน ๑๖ 
ก.ค. ๕๑ ๓. สถาบันอุดมศึกษา 

  - สงรายงานการประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report) รอบ ๖ เดือน  
  - สงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตัวชีว้ัด 
   - กรอก e-SAR Card รอบ ๖ เดือน 
เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน 

พ.ค.๕๑

๑๑. สถาบันอุดมศึกษา
แจงยืนยันหรอืทบทวนผล
การประเมิน 

 ๙. ที่ปรึกษาวิเคราะหผล 
/ นําเสนอ ก.พ.ร. 

๑๐. สํานักงาน ก.พ.ร. 
แจ งผลการปร ะ เมิ น  
รอบที่ ๑ 

๘. สํานักงาน ก.พ.ร.
และท่ีปรึกษาฯติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการครั้งที่ ๒        
(Site visit II) 

ม.ค.  
๕๒ 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๑๗

๑.๖  เกณฑการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา 

ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษามีความประสงคจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดตางๆ ท่ีอยูในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเกณฑในการรับคําขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวช้ีวัด ดังน้ี 
     ๑)  การปรับแกไขคานํ้าหนักและการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด  ตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน 
     ๒) การปรับเปลี่ยนขอมูลพื้นฐาน เปาหมายหรือเกณฑการใหคะแนน ท่ีเปนเหตุสุดวิสัยสืบเน่ืองจากปจจัย
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  
 

หมายเหตุ :  กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาขอปรับเกณฑการใหคะแนนเพื่อใหไดรับผลคะแนนในทางที่สูงข้ึน       
ซ่ึงเกิดข้ึนจากเงื่อนไขท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยทาง
เทคนิคตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษา  เม่ือพิจารณาจากเหตุสุดวิสัยซ่ึงเปนปจจัยภายนอกและเหตุผลประกอบ
แลว หากเห็นควรใหปรับเปลี่ยนเกณฑการใหคะแนนตามที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอ คาคะแนนที่ไดรับของ
ตัวช้ีวัดน้ันๆ ไมควรเกิน ๔.๐๐๐๐   ท้ังน้ี เพื่อไมใหเกิดความเสียเปรียบสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ไมไดย่ืน
ขออุทธรณเพื่อขอปรับเกณฑการใหคะแนน หากสถาบันอุดมศึกษามีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตางๆ ตามเกณฑดังกลาว  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๑๘ 

บทที่ ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

  
ในบทน้ีมีสาระที่สําคัญสามสวน สวนแรกคือวัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล สวนที่

สองคือวิธีการติดตามและประเมิน  และสวนสุดทายเปนการนําเสนอวิธีการคํานวณผลการประเมิน 
รายละเอียดของแตละสวนมีดังน้ี 

๒.๑ วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

๑.  เพื่อทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
๒. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคใหงานบรรลุเปาหมาย 
๓. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติราชการ         
ของสถาบันอุดมศึกษา 

 
๒.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล ดําเนินการใน ๔ ลักษณะ คือ  
๑)    การศึกษาขอมูล เอกสาร หลักฐาน ตางๆ เชน 

•   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report : SAR) รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 

•   รายงานการประเมินผลตนเอง (e- SAR Card) รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
•   เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เชน 

o รายงานการประชุม 
o คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
o แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
o ภาพถาย  

๒) การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ เชน 
•   ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 
•   ผูจัดเก็บขอมูล 
•   ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศกึษา 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๑๙

 
๓) การสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เชน 

• สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
• การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
• การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
• ระบบฐานขอมูล 

o ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน
และหลังการจัดเก็บทุกคร้ัง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบในการ
สอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูลทุก ๑ เดือน 

o ความนาเช่ือถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาได ชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับ
หนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบใน
การจัดเก็บ 

o ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกคร้ังท่ีขอมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

o ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมในการให
คณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได
ตลอดเวลา ผูท่ีเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลและเขามาตรวจสอบขอมูลได 

๔) การขอความเห็นจากคณะผูเช่ียวชาญ (Expert Panel) เชน 
•   คณะผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
•   คณะผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ 

 
ในข้ันตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท่ีปรึกษาประเมินผลฯ อาจเลือกใช    

วิธีใดวิธีหน่ึง หรือใชหลายวิธีประกอบกันก็ไดตามความเหมาะสม เพื่อใหไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

การรายงานผลการปฏบิัติราชการและขอมูลที่เก่ียวของทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษารายงานถือเปน    
เอกสารทางราชการ    ที่ไดรับการรับรองความถูกตองสมบรูณจากหัวหนาสวนราชการ                    

เพื่อใชเปนขอมูลสาํคัญ ในการประเมินผล 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๒๐ 

ตารางสรุปขั้นตอนกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา เอกสารประกอบ 

๑. ๓๐ เม.ย. 
๒๕๕๑ 

• วิเคราะหผลการดําเนินงาน
จากรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  รายงาน 
การประเมินผลตนเอง(Self 
Assessment Report : 
SAR) และ e-SAR Card 
ร อ บ  ๖  เ ดื อ น โ ด ย
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร
ดําเนินงานจริงกับเกณฑ  
การใหคะแนนที่กําหนด 

• จัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รายงานการประเมินผลตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) และ
กรอก e-SAR Card รอบ ๖ เดือน 
ใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมแนบ
ตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/
หลักฐานที่เก่ียวของอ่ืนที่ไมไดจัดสง
ให  สํ า นั ก ง าน  ก .พ . ร .  ขอ ให
สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว 
ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมให 
ผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูล
เพิ่มเติม เชน 
o รายงานการประชมุ  
o แผนงาน/โครงการ  
o ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt 

Chart)  
o คําส่ังแตงตัง้คณะทํางาน  

• รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง
ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 
รายงานการประเมินผล
ตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR)  

• e-SAR Card รอบ ๖ 
เดือน  

• เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สนับสนุนผลงาน เชน  
o รายงานการประชุม  
o แผนงาน/โครงการ  
o ปฏิทินการดําเนินงาน

(Gantt Chart)  
o คํ า ส่ั ง แ ต ง ตั้ ง

ค ณ ะ ทํ า ง า น 
ฯลฯ 

๒.  พ.ค. ๕๑ • ป ร ะ ส า น กั บ
สถาบันอุดมศึ กษาเพื่ อ
ติดตามความกาวหนาของ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร   
ณ สถาบันอุดมศึกษา (Site 
visit I : Pre-Evaluation) ใน
กรณีที่ผลการดําเนินงาน
แตกตาง จากคาเปาหมาย
มาก  (ต่ํากวา/ สูงกวามาก) 
แจ ง อุ ปสร รคต อก า ร
ดําเนินงานซึ่งเปนปจจัยที่
ไมสามารถควบคุมได 

• ให ความร วมมื อ กับ สํ า นักงาน 
ก.พ.ร.และที่ปรึกษาประเมินผล 
ในการติดตามความกาวหนาของ 
ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  
ณ สถาบันอุดมศึกษา  (Site visit I : 
Pre-Evaluation)   

• จัดเจาหนาที่ในการตอบขอซักถาม/  
ชี้แจงถึงความแตกตางระหวาง
ผลงาน และเปาหมาย  แจงปญหา  

     อุปสรรค  ขอเสนอแนะตางๆ     

• แบบฟอรมการติดตาม
ความกาวหนาของการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร   
ณ สถาบันอุดมศึกษา 
ซ่ึ ง เป นแบบฟอร มที่  
ที่ปรึกษาจัดทําขึ้นเพื่อใช
ในการประเมินผล   (Site 
visit I : Pre-Evaluation) 

• เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ของสถาบันอุดมศึกษาที่
สนับสนุนผลงาน เชน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๒๑

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา เอกสารประกอบ 

  - ไ ม ร า ย ง า น ผ ล ห รื อ
รายงานผลการดําเนินงาน
มาไมชัดเจน 

- ตัวชี้วัดที่ เปนแผนงาน/
โครงการ มีขอสงสัยใน
ความนาเชื่อถือของระบบ
ฐานขอมูล เปนตน 

 o  ภาพถาย/VDO 
o  ปฏิ ทิ น ก า ร จั ด ทํ า

แผนงาน /โครงการ 
ฯลฯ 

๓. ๑๖ ก.ค. ๕๑ • วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล ก า ร
ดําเนินงานจาก e-SAR 
Card รอบ ๙ เดือน โดย
เป รี ยบ เที ยบ ผลก า ร
ดําเนินงานจริงกับเกณฑ
การใหคะแนนที่กําหนด 

• กรอก e-SAR Card รอบ ๙ เดือน 
เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน 
ก.พ.ร.  

• e-SAR Card รอบ  ๙ 
เดือน 

๔. ๓๑ ต.ค. ๕๑ • วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล ก า ร
ดําเนินงานจากรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  และรายงาน
การประเมินตนเอง(Self 
Assessment Report : 
SAR) และ e-SAR Card 
รอบ  ๑๒  เ ดื อน  โ ดย
เป รี ยบ เที ยบ  ผลการ
ดําเนินงานจริงกับเกณฑ
การใหคะแนนที่กําหนด 

 

• จัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ) 
รายงานการประเมินตนเอง(Self 
Assessment Report :SAR) และ  
e-SAR Card รอบ ๑๒ เดือน พรอม
แนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวน
เอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวของอ่ืนที่
ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียม
ไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอม
ใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูล
เพิ่มเติม    เชน 
o รายงานการประชุม  
o คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน  
o แบบฟอรมแสดงความคิดเห็น 
o แผนการดําเนินงานที่ได รับ

ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
o ภาพถาย/ VDO   
 

• รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง
ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 
รายงานการประเมิ น
ตนเอง(Self Assessment 
Report : SAR) รอบ ๑๒ 
เดือน 

• e-SAR Card รอบ ๑๒ 
เดือน        

• เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ของสถาบันอุดมศึกษาที่
สนับสนุนผลงาน เชน  
o รายงานการประชุม  
o คํ า ส่ั ง แ ต ง ตั้ ง

คณะทํางาน  
o แ บ บ ฟ อ ร ม แ ส ด ง

ความคิดเห็น 
o ภาพถาย/VDO   ฯลฯ  

     



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๒๒ 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา เอกสารประกอบ 

๕. ธ.ค.๕๑ • ป ร ะ ส า น กั บ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่ อ
ติดตามประเมินผลการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 
ณ  สถาบั นอุ ดมศึ กษา 
(Site visit II : Post-
Evaluation) ในกรณีที่ 

- ผลการดําเนินงานแตกตาง
จากค า เป าหมายมาก 
(ต่ํ ากว า / สู งกว ามาก ) 
แ จ ง อุ ป ส ร ร ค ต อ ก า ร
ดําเนินงานซึ่งเปนปจจัย  
ที่ไมสามารถควบคุมได 

- ไมรายงานผลหรือรายงาน
ผลการดํ า เ นิ นงานมา  
ไมชัดเจน 

• ให ค ว าม ร ว มมื อ กั บที่ ป รึ กษ า
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ น ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมิ นผลการปฏิบั ติ ราชการ  
ณ สถาบันอุดมศึกษา  (Site visit  II : 
Post-Evaluation)   

• จัดเจาหนาที่ในการตอบขอซักถาม/
ชี้แจงถึงความแตกตางระหวาง
ผลงานและเปาหมาย  แจงปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะตางๆ     

• แบบฟอรมการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ร า ช ก า ร   
ณ สถาบันอุดมศึกษา  
ซ่ึงเปนแบบฟอรมที่ 

   ที่ปรึกษาจัดทําขึ้นเพื่อใช 
    ในการประเมินผล   (Site  
     Visit  II :  Post-Evaluation) 
• เอกสาร/หลักฐานอางอิง

ของสถาบันอุดมศึกษาที่
สนับสนุนผลงาน เชน  
o ภาพถาย/VDO  
o ป ฏิ ทิ น ก า ร จั ด ทํ า

แผนงาน /โครงการ  
ฯลฯ 

  -  มี ข อ ส ง สั ย ใ น ค ว า ม
นาเชื่อถือของขอมูล  

  

  - ติดตามผลการดําเนินงาน
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ 
Pre-Evaluation 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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 ๒๓

๒.๓ การคํานวณผลการประเมิน 

 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ เปนดังน้ี 

ผลการประเมิน ระดับคะแนน
ที่ไดรับ 

มีพัฒนาการดีเลิศ ทําไดเกินเปาหมายอยางมาก ซ่ึงการดําเนินการเชนน้ันตองใชความ
พยายามสูงมากหรือพิจารณามิติอื่นเพิ่มเติม เชน การประหยัด เปนตน 

๕ 

มีพัฒนาการดีเย่ียม ทําไดเกินเปาหมาย ตองใชความพยายามอยางมาก ๔ 
มีพัฒนาการดี ทําไดตามเปาหมาย ๓ 
มีพัฒนาการพอใช (ควรปรับปรุง) ๒ 
ไมมีพัฒนาการ (ตองปรับปรุง) ๑ 

 ลักษณะของตัวชี้วัด/ชนิดของตัวชี้วัดที่นํามาประเมินผล 
 ๑) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เชน จํานวน รอยละ  แนวทางในการประเมินจะมีการกําหนดเกณฑการให
คะแนนที่เหมาะสม โดยอาจใชผลการดําเนินงาน ๓ ปท่ีผานมาของสถาบันอุดมศึกษาเปนฐานในการเจรจาเกณฑ
การใหคะแนนตัวช้ีวัด หรือ อาจใหเกณฑมาตรฐานคุณภาพของชาติ หรือเกณฑมาตรฐานสากล ตามที่เห็นสมควร 
 ๒) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณท่ีมากกวาหน่ึงตัว เชน ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยในตัวช้ีวัดที่ตองแจก
แจงเปนตัวช้ีวัดยอยหลายตัวช้ีวัด  แนวทางการประเมินจะมีการกําหนดคานํ้าหนัก คาเปาหมาย และผลคะแนนที่ได
ตามเกณฑท่ีมีการเจรจาตกลงกัน ท้ังในแตละตัวช้ีวัดยอยในภาพรวมของกลุมสถาบัน หรือรายสถาบัน แลวแตกรณี 
 ๓) ตัวช้ีวัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone)  แนวทางในการประเมินจะกําหนดระดับ
คะแนนในแตละข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการประเมินจะเปนไปตามผลการดําเนินงานที่ครบถวนและ
สมบูรณในข้ันตอนน้ัน เชน  

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

 ๔) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เชน ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ แนวทางในการประเมินจะ
มีคําอธิบายผลงานในแตละระดับใหชัดเจน เกณฑการใหคะแนนจะมีคําอธิบายผลงานในการประเมินผลใน
ทุกข้ันตอนของผลการดําเนินงาน 
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 ๒๔ 

๕) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail)  เชน ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล  
แนวทางในการประเมินจะมีการอธิบายผลสําเร็จในการดําเนินงานที่เกิดข้ึน และถาไมเปนไปตาม
คําอธิบายน้ีถือวาไมสําเร็จ 

 
ตัวอยางวิธีการคํานวณผลการประเมิน 

 

แบบที่ ๑: การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ตัวอยาง : รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  การเทียบบัญญัติไตรยางศ กรณีที่อาจารยและนักวิจัยไดรับทุนวิจัยและ  
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา รอยละ ๒.๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารยและนักวจิัยที่ไดรับทุน รอยละ ๘.๗๕  มากกวาที่เกณฑการใหคะแนนระดับ ๒  =  รอยละ ๐.๗๕  
ดังน้ัน ผลคะแนนจริงที่ไดจงึอยูระหวางเกณฑการใหคะแนนระดบั ๒ กับ ๓ 
คํานวณโดยวธิีการเทียบบัญญัตไิตรยางศ 
 

ผลตางของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุน      = รอยละ ๑ (๓-๒) เทียบเทากับผลตางของเกณฑการใหคะแนน ๑ ระดับ 
ผลตางของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุน      = รอยละ ๐.๗๕ (๘.๗๕-๘)  
เทียบเทากับผลตางของเกณฑการใหคะแนน           ๑ x ๐.๗๕  =  ๐.๗๕๐๐    
                                      
ดังน้ัน ผลการประเมินอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุน  จะไดระดับคะแนน =   ๒  + ๐.๗๕   =   ๒.๗๕๐๐    

 
หมายเหต ุ: การคิดคะแนนรอยละใหมีทศนิยม ๔ ตําแหนง 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑                               ๒ ๓                                ๔ ๕ 

๗                               ๘ ๙                              ๑๐ ๕ 
  

๘.๗๕

ผลการดําเนินงานจริงที่ได

ระดับคะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

๑
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 ๒๕

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ ๒ : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา ๑ ตัว 
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวอยาง : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา        
              (นํ้าหนัก : รอยละ ๑๕) 
 

(๑) 
ตัวชี้วัด 

(๒) 
น้ําหนัก
ภายใน
ตัวชี้วัด 

(๓) 
เปาหมาย  
ตามแผน 

(๔) 
ผลการ

ดําเนินงาน
จริง 

(๕) 
รอยละของผลการ
ดําเนินงานจริงเทียบ

กับเปาหมาย 
((๔)/(๓)) x ๑๐๐ 

(๖) 
ผลคะแนน

ที่ได 

(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
ที่ เ ข า รั บ ก า ร
พัฒนา 

๐.๓๓ 
(๕/๑๕) 

๒๐ 
คน 

๑๖ 
คน 

๘๐.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๐.๙๙๐๐ 

๓. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

๐.๓๔ 
(๕/๑๕) 

๑,๕๐๐ 
คน 

๑,๖๐๐     
คน 

๑๐๖.๖๖๖๗ ๕.๐๐๐๐ ๑.๗๐๐๐ 

 รวม ๑ คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ ๓.๖๐๕๘ 

     หมายเหตุ ใชวิธีการคํานวณคะแนนที่ไดของแตละตัวชี้วัดยอยเหมือนแบบที่ ๑ 

๕

  

ระดับคะแนน ๑                               ๒ ๓                                ๔ 

๖๐                         ๗๐ ๘๐                            ๙๐ ๑๐๐ผลการดําเนินงาน                 ๗๗.๕๐๐๐

ผลการดําเนินงานจริงที่ได
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 ๒๖ 

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

กําหนด แลวพจิารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด 
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 

ตัวอยาง  : ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ก และ สถาบันอุดมศึกษา ข ในตัวชี้วัด                  
ระดับความสําเร็จของการปฏบิัตติามจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

 
สถาบัน ก สถาบัน ข สถาบัน ค        

  

 

 

 

 

 

    

มีการนํ าผลการกํ ากับติดตาม
ประเมินผลไปใชในการสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการ
วางแผนปองกันการกระทําผิด
จรรยาบรรณ รวมทั้ง การทบทวน
จรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสม
ทันสมัยยิ่งขึ้น 

ระดับ ๕ 
(ขั้นตอนท่ี ๑+
๒+๓+๔+๕) 

       
มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถ
นําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล 

ระดับ ๔ 
(ขั้นตอนท่ี ๑+
๒+๓+๔) 

   

 

  

สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการกํากับดูแล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดาน
ความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

ระดับ ๓ 
(ขั้นตอนท่ี ๑+

๒+๓) 

    
 

ระดับ ๒ 
(ขั้นตอนท่ี 
๑+๒)  

     

สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารย
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ตามประกาศ ก.พ.อ. 
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๕๐ 

 

    ระดับ ๑ 
(ขั้นตอนท่ี ๑) 

    

มีการแตงตั้งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจํา
ของสถาบันอุดมศึกษา 

  
 

สถาบันอุดมศึกษา ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได 
ก สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ ๑ 

และ ๒ แตไมไดดําเนินการในขัน้ตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ 
๒ 

ข สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ ๑   
แตขั้นตอนที่ ๒ ไดดําเนินการสงเสริมแตยังไมมีการ
กํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย และ ไมไดดําเนินการในขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕    

๑ 

ค สามารถดําเนินการแลวเสร็จในขั้นตอนที่ ๒,๓,๔ และ 
๕ แตไมไดดําเนินการในขั้นตอนที่ ๑ 

๑ 
  

ตัวอยาง 
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 ๒๗

แบบที่ ๔ : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
         ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนนที่มีระดับคะแนน ๕ ระดับ คือ 

   

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภาสถาบัน 

การประเมินผล นํ้าหนัก ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่
ได 

คาคะแนนถวง
นํ้าหนัก 

๑ .  บทบาทของสภามหาวิทยาลั ย  
หรือสถาบัน 

๕๐ (๐.๕)   ๒.๕๐๐๐ 

   ๑ .๑   การมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๑๐ (๐.๑) มีสวนรวม ๕ ๐.๕๐๐๐ 

   ๑.๒  การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน ๑๐ (๐.๑) ๓ คร้ัง ๕ ๐.๕๐๐๐ 
   ๑.๓  การประชุมของสภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน 

๓๐ (๐.๓)   ๑.๕๐๐๐ 

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

๑๐ (๐.๑) ๗ วัน ๕ ๐.๕๐๐๐ 

      ๑.๓.๒  การเขาประชุมของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

๒๐ (๐.๒) ๙๑.๓๓ ๕ ๑.๐๐๐๐ 

๒. รายงานทางการเงิน ๑๐ (๐.๑) ๗๐ วัน ๓.๖๖๖๗ ๐.๓๖๖๖ 
๓. การเปดเผยสารสนเทศและความ
โปรงใส 

๑๐ (๐.๑) มี ๕ รายการ ๕ ๐.๕๐๐๐ 

๔. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการ
กํากับดูแลกิจการ 

๓๐ (๐.๓)   ๑.๕๐๐๐ 

    ๔.๑ คณะกรรมการมีการติดตามความ
เพียงพอของระบบงานที่สําคัญ  

๒๐ (๐.๒) มี ๓ ระบบ ๕ ๑.๐๐๐๐ 

   ๔.๒  คณะกรรมการมีการประเมินผล
งานผูบริหารสูงสุด 

๑๐ (๐.๑) มีการประเมินผล ๕ ๐.๕๐๐๐ 

 ๑๐๐ (๑.๐) คะแนนที่ได   ๔.๘๖๖๖   

๑                               ๒ ๓                               ๔  ๕ 

๑                               ๒ ๕ 

 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
จริงที่ได

๓                               ๔  
๔.๘๖๖๖ 

ระดับคะแนน 

เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมิน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๒๘ 

 

 

แบบที่ ๕: การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ / ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 
ตัวอยาง     : ระดับความสาํเร็จในการพฒันาสถาบันสูระดับสากล 
สําหรับมหาวิทยาลยักลุมที่ ๑ เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
คําอธิบาย : การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดย
ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือระดับสาขายอยจากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับ เชน 
The Times Higher Education Supplement ของอังกฤษ,  Maclean’s magazine ของประเทศแคนาดา, Good University Guides 
ของประเทศออสเตรเลีย, U.S.News&World Report ของประเทศสหรัฐอเมริกา, Asiaweek ของฮองกง เปนตน   
 
เกณฑการใหคะแนน :   

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ไมไดรับการจัดอันดับ 
๒           - 
๓ ไดรับการจดัอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดบัสถาบันหรือสาขาวิชา 
๔ ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันและอยางนอย 

๑ สาขาวิชา 
๕ ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันและอยางนอย 

๒ สาขาวิชา 
 
ตัวอยาง ๑  :  การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ 

 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
                          สถาบัน ก  ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดบัสถาบันหรือระดับสาขาวิชา
จากสถาบันกลางที่เปนทีย่อมรับระดับความสําเร็จในการพฒันาสถาบันสูระดับสากล อยางนอย ๑ สาขาวิชา ถือวา สําเร็จ
อยูที่ระดับคะแนน ๔ 
 
ตัวอยาง ๒  :  การประเมินตัวชี้วัดผลไมสาํเร็จ 

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 

                          สถาบัน ข  ไมได รับการจัดอันดับ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากลของ
สถาบันอุดมศึกษา ข ถือวา ไมสําเร็จ  อยูที่ระดับคะแนน ๑  
 



ก.พ.ร. 
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  ๒๙

 บทที่ ๓ 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 สถาบันอุดมศึกษามีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๔ มิติ  ซ่ึงมีนํ้าหนักรวมรอยละ 
๑๐๐ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 
 

มิติที่ ๑  มิติดานประสิทธิผล กําหนดใหตัวช้ีวัดมีนํ้าหนักรวมรอยละ ๕๕ 
มิติที่ ๒  มิติดานคุณภาพ กําหนดใหตัวช้ีวัดมีนํ้าหนักรวมรอยละ ๑๒  
มิติที่ ๓  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กําหนดใหตัวช้ีวัดมีนํ้าหนักรวมรอยละ ๑๐  
มิติที่ ๔  มิติดานการพัฒนาสถาบัน กําหนดใหตัวช้ีวัดมีนํ้าหนักรวมรอยละ ๒๓ 

 
 กรอบการประเมินผลและรายละเอียดตัวช้ีวัดที่ปรากฏในคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ฉบับน้ี มีการเปลี่ยนแปลงไปจากหนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนมากที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๐ สํานักงาน ก.พ.ร.ไดจัดสงรางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ พรอมคําอธิบายตัวช้ีวัด เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนตามกรอบการ
ประเมินผลฯ ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร.    สงใหสถาบันอุดมศึกษาเม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ จึงขอให
สถาบันอุดมศึกษาใชกรอบการประเมินผล รายละเอียดตัวช้ีวัด และแนวทางการประเมินผลฯ ตามคูมือ
ฉบับน้ีแทน 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี      
ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบใหมีการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาในการ
จัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  เพื่อประโยชนดังตอไปน้ี  

๑) เปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศตอสาธารณชนวาสถาบันอุดมศึกษามีจุดเนนดานใด 
ซ่ึงเปนการใหปฏิญญาของสถาบันอุดมศึกษาวา  จะมุงม่ันในการพัฒนาสถาบันใหมีความเปนเลิศตาม  
อัตลักษณท่ีไดประกาศออกไป  

๒) เปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาตนเองจนมีความเปนเลิศในพันธกิจของตนเพื่อ
แสดงถึงการใหอิสระในเชิงวิชาการ (academic freedom) แกสถาบันอุดมศึกษา  

๓) นําผลการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาระบบการประเมินภายนอก
ของ สมศ. มาประกอบการพัฒนาเกณฑการตัดสินผลการประเมินท่ีผันแปรไปตามกลุมสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสรางความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑการประเมินใหมี



ก.พ.ร. 
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  ๓๐

ลักษณะวัตถุวิสัยหรือมีความเปนปรนัย (objectivity) นอกจากนั้นผลการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาจะชวย
ให สมศ. ออกแบบจัดทีมประเมินไดอยางเหมาะสมกับประเภทของสถาบันอีกดวย  

๔) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถกําหนดทิศทางการสงเสริมและพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมและเปนธรรมแกสถาบันอุดมศึกษา
แตละกลุม  

๕) รัฐบาลจะกําหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตในลักษณะตางๆ ไดตรงตามความตองการของ
ประเทศ โดยการกําหนดทุนการศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกลุมตางๆ ตามความตองการ
กําลังคนของประเทศ และการสนับสนุนงบประมาณชวยเหลือสถานศึกษาในกลุมใดกลุมหน่ึง เพื่อใหมี
ความเปนเลิศในแตละกลุมสถาบันอุดมศึกษา   

เพื่อใหการดําเนินการสืบเน่ือง  สมศ. ในฐานะท่ีปรึกษาดานการประเมินผล ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
ในปงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๑ จึงยังคงให มีการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเนนพันธกิจ                
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดใหความเห็นชอบไวแลว   

 

การจัดกลุมสถาบันพิจารณาจากการกระจายนํ้าหนัก ๑๐๐ คะแนนใน ๔ พันธกิจหลัก ๔ ดาน 

 การปฏิบัติตามพันธกิจ 

กลุมสถาบันตามจุดเนน สอน วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รวม 

๑. การผลิตบัณฑิตและวิจัย  
(≥ ๓๐ %) 

 
(≥ ๓๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๑๐ %) ๑๐๐% 

๒. การผลิตบัณฑิตและ 
    การพัฒนาสังคม 

 
(≥ ๓๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๓๐ %) 

 
(≥ ๑๐ %) ๑๐๐% 

๓ .  กา รผลิ ตบัณ ฑิต  แล ะ
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 

 
(≥ ๓๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) ๑๐๐% 

๔. การผลิตบัณฑิต  
(≥ ๓๕ %)

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๑๐ %) ๑๐๐% 

* เคร่ืองหมาย ( ) แสดงจุดเนนที่สถาบันเพิ่มนํ้าหนักจากเกณฑขั้นต่ําที่ สมศ. กําหนด 
 

 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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  ๓๑

นิยามของกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

กลุมที่ ๑    กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยเนนดานการผลิตบัณฑิตและวิจัย  สรางความรูใหมเพื่อความเปนเลิศทาง
วิชาการในทุกภารกิจและเผยแพรความรูไปสูผูใชท้ังระดับชาติและนานาชาติ โดยมุงสูความทันสมัย  
และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
 

กลุมที่ ๒    กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่ได
ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาโดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ  ผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาในบางสาขาวิชาและเนนการพัฒนาสังคม  โดยการประยุกตความรูเพื่อบริการ
วิชาการหรือวิชาชีพแกสังคม 
 

กลุมที่ ๓    กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  เปนกลุม
สถาบันอุดมศึกษาที่ไดปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เปนสวนใหญ ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในบางสาขาวิชา  โดยการประยุกตความรู เพื่อสรางและ
พัฒนามาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทยสูสากล 
 

กลุมที่ ๔     กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ประยุกตความรูเพื่อใชในการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตและ
พัฒนาคนในดานวิชาการ และวิชาชีพตาง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
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  ๓๒

 
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

 มิติที่ ๑ มิติดานประสทิธิผล                                ๕๕ 
๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
๕ 

๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

๕ 

• ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการ  

๓ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบดวย ๓ ตัวชี้วัด 

๑๕ 

  ๓.๑ คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ(แผนงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายได) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑   

๔ 

  ๓ .๒ การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ(แผน
งบประม าณแผ นดิ น แล ะ งบปร ะม าณร าย ได )  ขอ ง
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   

๕ 

  ๓ .๓  การบรรลุ เป าหมายตามแผนปฏิ บั ติ ราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีสะทอน
เอกลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ของสถาบันอุดมศึกษา  

๖ 

• ผลสําเร็จตาม  
พันธกิจหลัก 

๔ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา  

๒๘ 

 ๔.๑  มาตรฐานดานบัณฑิต 

  ๔.๑.๑ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป  

  ๔.๑.๒ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา  

• ก า ร กํ า ห น ด
น้ํ า ห นั ก ข อ ง
มาตรฐานคุณภาพ 
สมศ. เปนไปตาม
ม ติ ท่ี ส ภ า
มหาวิทยาลัย   แต
ละแหงอนุมัติไว 



ก.พ.ร. 
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  ๓๓

 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

  ๔.๑.๓ รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีผานการ
สอบใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

  ๔.๑.๔ * จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยอง  ในดานวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

  ๔.๑.๕ * รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
ท่ีตีพิมพเผยแพร ท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

 ๔.๒ มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
  ๔.๒.๑ รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ 

เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

  ๔.๒.๒ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

  ๔.๒.๓ รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับ
ทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

  ๔.๒.๔* รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) 
ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

  ๔.๒.๕* จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

• สัดสวนน้ําหนัก
ตัวชี้ วั ด ร วม  : 
ตัวชี้วัดเฉพาะ
เทากับ ๕๐ : ๕๐

• สัดสวน น้ําหนัก
ในตัวชี้ วัดยอย
ของตัวชี้วัดรวม
หรือของตัวชี้วัด
เ ฉ พ า ะ ต อ ง
เทากัน 

 

 
 
 
 

   



ก.พ.ร. 
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  ๓๔

 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

 ๔.๓ มาตรฐานดานบริการวิชาการ 
  ๔.๓.๑ รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและ

วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา  

 

  ๔.๓.๒  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยท่ีอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ
ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

 

  ๔.๓.๓  รอยละของอาจารยประจําที่เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

 

  ๔.๓.๔* จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

  ๔.๓.๕* ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน  

 

 ๔.๔ มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  ๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอ
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  

 

  ๔.๔.๒  รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 

  ๔.๔.๓  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ  

 

  ๔.๔.๔* จํานวนผลงาน หรือช้ินงานการพัฒนาองคความรู 
หรือสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  
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  ๓๕

 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

  ๔.๔.๕* ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  

 

 ๕ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล ๒ 

มิติที่ ๒  มิติดานคณุภาพ  ๑๒ 
• คุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา 

๖ ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา   ๕ 

  ๗ ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.  ๓ 

• การประกันคุณภาพ ๘ ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

๔ 

มิติที่ ๓  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   ๑๐ 
• ประสิทธิภาพของ
การใชพลังงาน 

๙ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  

๒ 

• การบริหาร
งบประมาณ 

๑๐ รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน ๓ 

• การรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ใหบริการ 

๑๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

๒ 

• การจัดทําตนทุน
ตอหนวย 

๑๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ๓ 

มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน ๒๓ 
๑๓ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  ๓ • การบริหารการศึกษา 

• การเสริมสราง      
ธรรมาภิบาล 

๑๔ ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ 

• การบริหารการศึกษา ๑๕  ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา  

๒ 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๓๖

 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

• การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย 

๑๖ ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ของสถาบันอุดมศึกษา  

๓ 

• การบริหารการศึกษา ๑๗ คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารยสถาบันอุดมศึกษา  
๑๗.๑ รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเทา 
๑๗.๒ รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ  

๒ 
(๑) 
 

(๑) 
• การจัดการสารสนเทศ ๑๘ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา

ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร  การเงินอุดมศึกษา และ
ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

๓ 

• การบริหารการศึกษา ๑๙ คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ
ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  

๒ 

ตัวชี้วัดเลือก  
(๑  ตัวชี้วัด) 
 

๒๐ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  

๒ 

• การบริหารจัดการ
องคกร 

๒๑  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการตอเน่ืองจาก
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐) 

๒ 

• หลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

๒๒ รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  ๒ 

 ๒๓ ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ๒ 

  รวม ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง ตัวช้ีวัดเฉพาะตามจุดเนนของกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๓๗

มิติที่ ๑  มิติดานประสิทธิผล 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
นํ้าหนัก :  รอยละ ๕ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบ    

• สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวช้ีวัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง  
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนน 

ตัวชี้วัด (i) 
นํ้าหนัก

(Wi) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน
เฉล่ีย 

ถวงนํ้าหนัก  
(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)

คะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดที่บรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  เทากับ 
    

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

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับกระทรวง 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๓๘

โดยที่ : 

W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญท่ีใหกับตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
และผลรวมของนํ้าหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑  โดยที่ นํ้าหนักรอยละของตัวช้ีวัด
แตละลําดับ (i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจากําหนดกับ
กระทรวง 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดที่เกิดข้ึนจริงกับ
เกณฑการใหคะแนน 

i  หมายถึง ลําดับท่ีของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ;  ๑, ๒,…, i  
 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 
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 :  

เพื่อใหมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 
หมายเหตุ :  
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report 
: SAR) สถาบันอุดมศึกษาไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงและในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ขอให
สถาบันอุดมศึกษาระบุเฉพาะชื่อตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  โดยใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ ๑ มากอน  
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๓๙

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๒   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
นํ้าหนัก :  รอยละ ๕ 

คําอธิบาย :  
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   

• สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองรวมรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวช้ีวัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนน 

ตัวชี้วัด (i) 
นํ้าหนัก

(Wi) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน
เฉล่ีย 

ถวงนํ้าหนัก  
(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)

คะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดที่บรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เทากับ 

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

โดยที่  

W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญท่ีใหกับตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผลรวมของนํ้าหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑  โดยที่ 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๔๐

นํ้าหนักรอยละของตัวช้ีวัดแตละลําดับ (i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะ
เจรจากําหนดกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

SM หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดที่เกิดข้ึนจริงกับ
เกณฑการใหคะแนน 

i  หมายถึง ลําดับท่ีของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ;  ๑, ๒,…, i  

เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

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

เงื่อนไข :  
ใหสถาบันการพลศึกษาที่สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปท่ี

สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม นํานํ้าหนักของตัวช้ีวัดน้ีไปรวมไวกับตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง” เปนนํ้าหนักรอยละ ๑๐ ท้ังน้ี     
ตองนํานํ้าหนักรอยละ ๕ ไปเฉลี่ยตามสัดสวนของตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงทุกตัว 

เหตุผล :  
เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษาใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน 
ใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หมายเหตุ :  
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) 
สถาบันอุดมศึกษาไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ขอให
สถาบันอุดมศึกษาระบุเฉพาะชื่อตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ ๑ มากอน 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๔๑

ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

นํ้าหนัก : รอยละ ๑๕ 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของสถาบันอุดมศึกษาตามมติสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจากการ
ประเมินคุณภาพ  และการบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ ท้ังงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายไดของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีสะทอนอัตลักษณและ
จุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

• แผนปฏิบัติราชการจะตองมีเปาหมายที่ครอบคลุมการดําเนินการที่ใชงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณรายไดของสถาบันอุดมศึกษา 

• สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ(แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ หรือทบทวนความเหมาะสมของแผนปฏิบัติราชการ
สถาบันอุดมศึกษาดังกลาว เพื่อใหมีตัวช้ีวัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรของ
สถาบันที่ครบถวน สมบูรณ ไดมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และอัตลักษณรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน (Standards-based higher 
education)  และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนสงแผนปฏิบัติราชการที่ไดรับความเห็นชอบแลว     
ไปยัง  สํานักงาน ก.พ.ร.พรอมหลักฐานแสดงคุณภาพของแผน จํานวน ๒ ชุด ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๐ เพื่อเปนขอมูลประกอบการเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัดที่ ๓   

• การประเมินคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ พิจารณาจากคุณภาพของแผนที่ดี ไดแก 
แผนปฏิบัติราชการที่ตรงกับความตองการจําเปนและสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนมีความสอดคลอง
กับอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน มีความสอดคลองกับ
มาตรฐานสําหรับการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา
แผน มีระบบและเปนรูปธรรม มีตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินผลที่เหมาะสมชัดเจน มีทรัพยากรสนับสนุน
ในการดําเนินการตามแผนอยางเพียงพอ  มีการถายทอดแผนสูหนวยงานปฏิบัติ  และไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน 

• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจาเฉพาะตัวช้ีวัดสําคัญในตัวช้ีวัดที่ 
๓.๓  จํานวน ๓ ตัวช้ีวัด ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเลือกหรือเสนอในการบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ในประเด็นความเหมาะสมของตัวช้ีวัด 
การกระจายคานํ้าหนัก การกําหนดคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัด 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๔๒

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

นํ้าหนัก : รอยละ ๔ 
คําอธิบาย : คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ พิจารณาจากเกณฑคุณภาพในการจัดทําแผนของ
สถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีการดําเนินการ  รวมทั้งคุณลักษณะของแผนครบตาม ๘ ประเด็น ประกอบดวย 

๑) ตรงความตองการจําเปนและสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
๒) สอดคลองกับอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน 
๓) สอดคลองกับมาตรฐานสําหรับการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 
๔) มีสวนรวมในการจัดทําแผน    
๕) เปนระบบครบวงจรของแผนและเปนรูปธรรม 
๖) มีทรัพยากรเพียงพอ    
๗) การถายทอดแผนสูหนวยงานปฏิบัติ 
๘) ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย / สถาบัน 

เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติ
ราชการ

สถาบันอุดมศึกษา 
ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

เปนไปตามเกณฑ 
นอยกวาหรือ

เทากับ ๔ ประเด็น
ท่ีกําหนด 

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติ
ราชการ

สถาบันอุดมศึกษา 
ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

เปนไปตามเกณฑ 
๕ ประเด็นที่
กําหนด 

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติ
ราชการ

สถาบันอุดมศึกษา 
ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

เปนไปตามเกณฑ 
๖ ประเด็นท่ี
กําหนด 

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติ
ราชการ

สถาบันอุดมศึกษา 
ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

เปนไปตามเกณฑ 
๗ ประเด็นที่
กําหนด 

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติ
ราชการ

สถาบันอุดมศึกษา 
ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

เปนไปตามเกณฑ 
ท้ัง ๘ ประเด็นที่

กําหนด 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๔๓

หมายเหตุ  : . 
o สถาบันอุดมศึกษาตองสงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ (ท้ังแผน

งบประมาณและงบประมาณรายได) แผนกลยุทธและเอกสารหลักฐานตางๆที่แสดงถึงคุณภาพของแผนตาม
เกณฑท่ีกําหนด จํานวน ๒ ชุด ให สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อใหท่ีปรึกษา (สมศ.) วิเคราะหและประเมินคุณภาพ
และใหขอเสนอแนะ ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐   

o สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงความเห็นใหสถาบันอุดมศึกษาทราบ/ปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐  

o สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับขอเสนอแนะใหปรับปรุง จะตองสงกลับใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให
ท่ีปรึกษา ประเมินคุณภาพคร้ังสุดทายภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ หากเกินกําหนดจะถูกปรับ
ลดคะแนน  ๐.๐๕ คะแนนของตัวชี้วัดที่ ๓.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๔๔

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒  การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายได) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   

นํ้าหนัก : รอยละ ๕ 
คําอธิบาย :  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ พิจารณาจากรอยละความสําเร็จในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิ บัติราชการของตัว ช้ีวัดทั้งหมดที่ ระบุในแผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยตองไมซํ้ากับตัวช้ีวัดอื่น ๆ ในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  (ยกเวนตัวช้ีวดัที่ ๓.๓) 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการพิจารณาจากการบรรลุเปาหมายตามแผนทั้ง
ในมิติของปริมาณและคุณภาพของทุกตัวช้ีวัดที่สถาบันไดระบุไวในแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณรายได) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  

• การใหคานํ้าหนักในแตละตัวช้ีวัดและการกําหนดเปาหมายความสําเร็จใหเปนไปตามที่
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย / สถาบัน  โดยเกณฑการใหคะแนนใหวางคารอยละของความสําเร็จ
ตามเปาหมายตามตารางและสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

• สถาบันอุดมศึกษาระบุตัวช้ีวัดยอยทุกตัวพรอมรายละเอียด (ไดแกนํ้าหนัก เปาหมาย 
คําอธิบาย สูตรการคํานวณ นิยามของผลงานที่จะนํามาใชคํานวณ ฯลฯ และเกณฑการใหคะแนน) และ
สงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพื่อเปนหลักฐานประกอบการประเมิน
ความสําเร็จของตัวช้ีวัด  โดยใชแบบฟอรมการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) ภาคผนวก ๑   

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ

ผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด (i) นํ้าหนัก 
(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน
ท่ีได 
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงนํ้าหนัก    
(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) 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๔๕

หมายเหตุ : กรณีท่ีเปาหมายเปนรอยละหรือจํานวนใหนําเปาหมายไวท่ีเกณฑ ๕ แลวคิดสัดสวนตาม
เกณฑท่ีกําหนด 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 ตองกําหนดดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน 
เปาหมาย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดที่บรรลุผล
สําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาเทากับ 
     

 Σ   (Wi x SMi)      หรือ            (W๑ x SM๑) + (W๒x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 
        Σ Wi              W๑ + W๒ +...+ Wi 
โดยที่ : 
W หมายถึง นํ้าหนักของตัวช้ีวัดจากแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (แผนงบประมาณ

แผนดินและงบประมาณรายได) และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑  
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของเปาหมายของตัวช้ีวัดที่บรรลุ

เปาหมายตามที่กําหนดไวของแผนปฏิบัติราชการ(แผนงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายได)ของสถาบันอดุมศึกษา 

i  หมายถึง ลําดับท่ีของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการ(แผนงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายได)ของสถาบันอุดมศึกษา  ;  ๑, ๒, ๓,…, i  

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๔๖

เกณฑการใหคะแนน  :  
                ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๔๗

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓  การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงค
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา   

นํ้าหนัก : รอยละ ๖ 
คําอธิบาย :    

• การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีสะทอนอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกหรือสรางตัวช้ีวัดสําคัญ ๓ ตัวช้ีวัด ท่ีมี
คุณสมบัติ ดังน้ี ๑) สอดคลองกับยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ  ๒) บงช้ี
คุณภาพการศึกษา  ๓)  สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา  และ ๔)  สะทอนอัตลักษณและ
จุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังน้ี ตัวช้ีวัดที่เลือกหรือ
สรางตองเปนตัวช้ีวัดที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑ ท่ีผานความเห็นของสภามหาวิทยาลัย / สถาบัน  ถาเปนตัวช้ีวัดใหมสถาบันอุดมศึกษาตองขอ
อนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัยในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําป 

• ใหมีการเจรจาตัวช้ีวัดสําคัญ ๓ ตัวช้ีวัด ในประเด็นความเหมาะสมของตัวช้ีวัด           
คานํ้าหนัก (ตัวช้ีวัดสําคัญใหนํ้าหนักเทากัน)  โดยเกณฑการใหคะแนนใหวางคาเปาหมายตามตาราง
และสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนน 

ตัวชี้วัด (i) 
นํ้าหนัก

(Wi) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนนเฉล่ีย 
ถวงนํ้าหนัก   
(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) 

คะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดที่บรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนปฏิบัติราชการ(แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได)ของสถาบันอุดมศึกษาเทากับ 
     

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

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับ

สถาบันอุดมศึกษา 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๔๘

โดยที่ : 
W หมายถึง นํ้าหนักของตัวช้ีวัดจากการเจรจา (มี ๓ ตัวช้ีวัด นํ้าหนักรอยละ ๒ ในแตละตัวช้ีวัด) 
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดที่เกิดข้ึนจริงกับ

เกณฑการใหคะแนน 
i  หมายถึง ลําดับท่ีของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการ(แผนงบประมาณแผนดินและ

งบประมาณรายได)ของสถาบันอุดมศึกษา  ;  ๑, ๒,…, i  
 
เกณฑการใหคะแนน  :  
                ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

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 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 
 ภาพถาย  
 แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แผนงบประมาณแผนดินและแผนงบประมาณรายได) ท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และอุมัติใหดําเนินการ 
 แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
 พระราชบัญญัติของสถาบัน 
 หลักฐานท่ีแสดงวาแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตรงความตองการจําเปนและ

สอดคลองกับแผนกลยุทธ 
 หลักฐานท่ีแสดงวาแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สอดคลองกับอัตลักษณและจุดเนน

รวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน 
 หลักฐานท่ีแสดงวาแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑สอดคลองกับมาตรฐานสําหรับการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 
 หลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 หลักฐานท่ีแสดงการจัดทําแผนเปนระบบครบวงจรของแผนและมีรูปธรรม และมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะ

ดําเนินการ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๔๙

แนวทางการประเมินผล 
 หลักฐานท่ีแสดงวาแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการถายทอดแผนสูหนวยงานปฏิบัติ 
      รายงานการประชุม 
      รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
      คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
      บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
      เอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีว้ดั จะพิจารณาจากผลการดาํเนินงานตามคํานิยามของตัวชีว้ัด
เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนัน้ๆ ท่ีระบุในคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
 หมายเหตุ :  

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของ
ตัวชี้วัดมาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอให
สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
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  ๕๐

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.                       

ของสถาบันอุดมศึกษา 
นํ้าหนัก : รอยละ ๒๘ 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการบรรลุเปาหมายตาม
มาตรฐานคุณภาพ สมศ.  

• พิจารณาจากประเด็นการประเมินผล ไดแก  การมีมาตรฐานคุณภาพ สมศ.ดานบัณฑิต  
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค  ดานการบริการวิชาการ  และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
การกําหนดนํ้าหนักแตละประเด็นการประเมินผลใหเปนไปตามมติท่ีสภามหาวิทยาลัยแตละแหงอนุมัติไว
ตามจุดเนนกลุมสถาบัน 

• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจาเฉพาะน้ําหนัก เปาหมาย และ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดในแตละมาตรฐาน โดยเฉพาะจากขอมูลยอนหลัง ๓ ป และมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ตามจุดเนนของกลุมสถาบัน 

• ตัวช้ีวัดการมีมาตรฐานคุณภาพ สมศ.ดานบัณฑิต  ดานการวิจัยและงานสรางสรรค    
ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม นํ้าหนักในแตละมาตรฐานใหเปนไป
ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันแตละแหงอนุมัติไว 

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

เกณฑการใหคะแนน 

ตัวชี้วัด (i) 
นํ้าหนัก

(Wi) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน
เฉล่ีย 

ถวงนํ้าหนัก  
(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)

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับ

สถาบันอุดมศึกษา 
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  ๕๑

คะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดที่บรรลุผล
สําเร็จตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. เทากับ 
     

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

W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญท่ีใหกับตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
ของสถาบันอุดมศึกษา และผลรวมนํ้าหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดที่
เกิดข้ึนจริงกับเกณฑการใหคะแนน  

i  หมายถึง ลําดับท่ีของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
สถาบันอุดมศึกษา ;  ๑, ๒,…, i  

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

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

เหตุผล :  
เพื่อใหมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสถาบันอุดมศึกษา  โดยหนวยงานภายในให

ความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหบรรลุมาตรฐานคุณภาพ             
สมศ.  
หมายเหตุ : 
                ตัวช้ีวัดยอย ในตัวช้ีวัดที่ ๔ ตัวใด ไมสามารถนําไปใชในการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษา
ได  ใหกําหนดคานํ้าหนักตัวช้ีวัดยอยน้ันเปน ๐ (ศูนย)  โดยใหนํานํ้าหนักในตัวช้ีวัดดังกลาวไปกระจายลงใน
ตัวช้ีวัดอื่นๆ ท่ีอยูในมาตรฐานเดียวกัน  เชน ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  สถาบันใดที่ไมไดเปดสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  ใหกําหนดคานํ้าหนักตัวช้ีวัดยอยที่ ๔.๑.๕ รอยละของบทความวิทยานิพนธ ฯ         
เปน ๐ (ศูนย)  แลวกระจายน้ําหนักของตัวช้ีวัดที่ ๔.๑.๕ ลงไปในตัวช้ีวัดที่ ๔.๑.๑ ถึง ๔.๑.๔ โดยใหมี
นํ้าหนักเฉลี่ยเทาๆ กัน  เปนตน 
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  ๕๒

ตารางสรุปตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

๔.๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป  
๔.๑.๒ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
๔.๑.๓  รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบ
ทั้งหมด 
๔.๑.๔* จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  

๔.๑  มาตรฐาน 
ดานคุณภาพ
บัณฑิต 
     
 *ตัวชีว้ัดเฉพาะกลุม
สถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิต  

๔.๑.๕* รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
๔.๒.๑  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
๔.๒.๒  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 
๔.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
๔.๒.๔*  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

๔.๒  มาตรฐาน
ดานการวิจยั
และงาน
สรางสรรค 
 
* ตัวชี้วัดเฉพาะ
กลุมสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและ
วิจัย ๔.๒.๕*  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

๔.๓.๑  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
๔.๓.๒  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 
๔.๓.๓  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
๔.๓.๔*  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

๔.๓  มาตรฐาน
ดานการบริการ
วิชาการ 
 
*ตัวชีว้ัดเฉพาะกลุม
สถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาสังคม 
 ๔.๓.๕*  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน 

๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  
๔.๔.๒  รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
๔.๔.๓  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ  
๔.๔.๔* จํานวนผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู หรือสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  

๔.๔  มาตรฐาน
ดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
* ตัวชีว้ัดเฉพาะ
กลุมสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๔.๔.๕* ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๕๓

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา ๑ ป 
คําอธิบาย : 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติ
และภาคพเิศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา ๑ ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษากับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยไมนับ
รวมผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาโดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ท่ีไดงานทํา ภายในระยะเวลา    
๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูมีงานทําอยูกอนแลว)   

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง ผู ท่ีสําเร็จ
การศึกษาในระดับท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ มีกิจการของตนเองที่มี
รายไดประจํา  ภายในระยะเวลา ๑ ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
อยูกอนแลว)   

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวช้ีวัดน้ี ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีมีความเปนตัวแทนของผู
สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ ๘๐) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) 
ถาไดกลุมตัวอยางดังกลาว ในการคํานวณใหคิดรอยละตามสูตรตามนิยามโดยตรง หากอัตราการตอบ
กลับของผู สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่ํากวารอยละ ๘๐ ของจํานวนผู สําเร็จ
การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการคิดคํานวณผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดใหคิดจาก คา
เฉลี่ยระหวาง “รอยละตามตัวช้ีวัดจากผูตอบแบบสอบถาม” กับ “รอยละตามตัวช้ีวัดจากจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑” ไมใหนําขอมูลบัณฑิตท่ีจบการศึกษานอกเหนือจากป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาคํานวณดวย  

• สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได 
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือน) ให
ใส n/a ไวกอน เม่ือไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒  

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทาน ปริญญาบัตร 
และสงผลใหการรายงานผลการดําเนินงานไมแลวเสร็จตามกําหนดการรายงานผลไปยัง สํานักงาน 
ก.พ.ร. สถาบันอุดมศึกษาตองเปลี่ยนวิธีการสํารวจ มิฉะน้ันสถาบันอุดมศึกษาจะไมไดรับการประเมินผล
คะแนนในตัวช้ีวัดน้ี  
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  ๕๔

สูตรการคํานวณ 
 (จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

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

 (จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   
ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว) 

 
X 

 
๑๐๐ 

 
ตัวอยางการคํานวณตามตัวชี้วัด ๔.๑.๑  
 สถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึงมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมดทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ (ปการศึกษา ๒๕๕๐) จํานวน N คน  
จากการติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิตรุนน้ีโดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ  
และมีการติดตามทวงถามแบบสอบถาม ๒ คร้ัง  ปรากฎวามีผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม
จํานวน n คน ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถามจากผูสําเร็จการศึกษา n คน พบวา 

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

กรณีที่ ๑     ถา n x ๑๐๐ ≥ ๘๐ % 

 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป
เทากับ        c        x ๑๐๐  

 
ตัวอยางที่ ๑  มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ จํานวน ๑,๔๒๐ คน
โดยมีผูตอบแบบสํารวจ จํานวน ๑,๓๕๐ คน ซ่ึงเปนผูท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน ๙๘๐ 
คน เปนผูมีงานทําอยูกอนแลว ๒๐๐ คน และมีผูศึกษาตอจํานวน ๗๐ คน ยังไมมีงานทํา ๑๐๐ คน 
วิธีทํา        คํานวณหารอยละของผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระดังน้ี 
        ๑. รอยละของการตอบแบบสํารวจในกรณีน้ีเทากับ ๑,๓๕๐            =  ๙๕.๐๗% > ๘๐% 
 
                     ในการคํานวณน้ีใหใชสูตรในกรณีท่ี ๑ 
                 ๒. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

                         =            ๙๘๐ 

N 

(n – a – b) 

๑,๔๒๐ x ๑๐๐  

(๑,๓๕๐ – ๗๐ – ๒๐๐) x ๑๐๐
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  ๕๕

                                  =     ๙๘๐                   =    ๙๐.๗๔ % 

 
กรณีที่ ๒     ถา n x ๑๐๐ < ๘๐ %   คิดคํานวณตามตัวช้ีวัดที่ ๔.๑.๑  โดยใชสูตรดังน้ี  

 
                    

 
ตัวอยางที่ ๒ มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ จํานวน ๑,๔๒๐ คน มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวน ๑,๐๖๕ คน ซ่ึงพบวาเปนผูมี
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระจํานวน ๙๘๐ คน  มีผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลว ๒๐ คน  
ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ ๖๕ คน และผูสําเร็จการศึกษาที่ยังไมมีงานทํา ๘๐ คน  
วิธีทํา  ๑. รอยละของผูตอบแบบสํารวจเทากับ  ๑,๐๖๕              =  ๗๕% < ๘๐% 
 
                       ดังน้ันในการคิดคํานวณรอยละของผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใหใชสูตรใน 
                       กรณีท่ี ๒ 
                   ๒. รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

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

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 

   ขอมูลบัณฑิตท่ีสําเรจ็การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 
             ๑. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จ
การศึกษาท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน จําแนก
ตามคณะและสาขาวิชา 
 ๒. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทํา 
หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจํา ภายใน ๑ ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา  ทั้งน้ี ไมนับรวมผูศึกษาตอ  

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

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 

N 

+
(N – a – b) (n – a – b) 

=  ๕๐c ๑ ๑

  ๑,๐๕๐  x ๑๐๐

 ๑,๔๒๐ x ๑๐๐

(๑,๔๒๐ – ๖๕ – ๒๐) + (๑,๐๖๕ – ๖๕ – ๒๐)

๑,๓๓๕ + ๙๘๐
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  ๕๖

แนวทางการประเมินผล 
 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
• ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท้ังในระดับสถาบันและระดับคณะท่ีมีการสํารวจและรวบรวมไว 

ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลในวันซอมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

• แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสามารถเสนอขอมูลภาวะการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระ 
หรือการศึกษาตอของบัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

• รายงานผลการไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• รายงานผลผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีศึกษาตอ 
 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ :  
      การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย  
สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว 
ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ 
สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๕๗

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๑.๒ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
คําอธิบาย : 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติ
และภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษากับบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีไดงานทําทั้งหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแกภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคนอกเวลา) ท่ีไดงาน
ทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดงานทําทั้งหมด โดยใหนับเฉพาะบัณฑิตที่ไมมีงานทํากอนเขาศึกษาตอ และไมนับรวม
ผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวช้ีวัดน้ี ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑                 
ท่ีมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอย รอยละ ๘๐) และคุณลักษณะ 
(ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) ถาไดกลุมตัวอยางดังกลาว ในการคํานวณผลการดําเนินงาน  

• หากอัตราการตอบกลับของผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่ํากวา            
รอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการคิดคํานวณผลการ
ดําเนินงานของตัวช้ีวัดใหคิดจาก คาเฉลี่ยระหวาง “รอยละตามตัวช้ีวัดจากผูตอบแบบสอบถาม” กับ             
“รอยละตามตัวช้ีวัดจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑”  

• การคิดคํานวณรอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา พิจารณาจาก            
๑) บัณฑิตไดงานทําตรงตามวิชาชีพ หรือ ๒) บัณฑิตไดนําความรูท่ีไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตร
ไปใชในการประกอบอาชีพไมนอยกวารอยละ ๗๕  

• ไมใหนําข อมูลบัณฑิตท่ีจบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๑                
(ปการศึกษา ๒๕๕๐) มาคํานวณดวย  

• สถาบันอุดมศึกษาตองสงแบบสอบถามใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษากลุมเปาหมายทุก
คนตอบพรอมท้ังมีการติดตามแบบสอบถามไมนอยกวา ๒ คร้ัง 

• สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได 
ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือน) ใหใส 
n/a ไวกอน เม่ือไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ หาก
สถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทาน ปริญญาบัตร และสงผลใหการรายงานผล
การดําเนินงานไมแลวเสร็จตามกําหนดการรายงานผลไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.  สถาบันอุดมศึกษาตอง
เปลี่ยนวธิีการสํารวจ มิฉะน้ันสถาบันอุดมศึกษาจะไมไดรับการประเมินผลคะแนนในตัวช้ีวัดน้ี  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๕๘

สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับ 

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

x ๑๐๐ 

 
ตัวอยางการคํานวณตามตัวชี้วัด ๔.๑.๒  โดยใชสถานการณในการคํานวณตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑  
           

กรณีที่ ๑     ถา  

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
เทากับ   d   

ตัวอยางที่ ๑ มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ จํานวน ๑,๔๒๐ คนโดยมี
ผูตอบแบบสํารวจ จํานวน ๑,๓๕๐ คน ซ่ึงเปนผูท่ีมีงานทําจํานวน ๙๘๐ คน ในจํานวนน้ีมีคนที่ไดงานทํา
ตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา จํานวน ๗๖๐ คน 
วิธีทํา        ๑. รอยละของการตอบแบบสํารวจในกรณีน้ีเทากับ ๑,๓๕๐            =  ๙๕.๐๗% > ๘๐% 
 
                     ในการคํานวณน้ีใหใชสูตรในกรณีท่ี ๑ 

                 ๒. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

                                    =      ๗๖๐                 =   ๗๗.๕๕ % 
  
 
กรณีท่ี ๒     ถา                         คิดคํานวณตามตัวช้ีวัดที่ ๔.๑.๒ โดยใชสูตรดังน้ี  

= รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักระหวางขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดกับขอมูลจากการ
สํารวจ ผูท่ีทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
  
=   

 เม่ือ N = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
       n = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
       a = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ 
       b = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลว 
       c = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
       d = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

 

N X ๑๐๐ ≥ ๘๐% n 

c X ๑๐๐ 

N X ๑๐๐ < ๘๐%    n 

+ ๕๐ (N – a – b)
(n – a – b)๑  c 

 d 

๑,๔๒๐ x ๑๐๐ 

๙๘๐
x ๑๐๐
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  ๕๙

ตัวอยางท่ี ๒ มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ จํานวน ๑,๔๒๐ คน
โดยมีผูตอบแบบสํารวจ จํานวน ๑,๐๖๕ คน ซ่ึงเปนผูท่ีมีงานทําจํานวน ๙๘๐ คน ในจํานวนน้ีมีผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลว ๒๐ คน  ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ ๖๕ คน  มีคนที่ไดงานทําตรงกับ
สาขาที่สําเร็จการศึกษา จํานวน ๗๖๐ คน 
วิธีทํา           ๑. รอยละของผูตอบแบบสํารวจเทากับ  ๑,๐๖๕              =  ๗๕% < ๘๐% 
 
                       ดังน้ันในการคิดคํานวณรอยละของผูมีงานทําตรงสาขาใหใชสูตรในกรณีท่ี ๒ 
                   ๒. รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําตรงสาขา 

                                   =  ๕๐ x 

 

                                  =  ๕๐ x 

                                  =  ๓๘.๗๗  x  ๑.๗๓       =   ๖๗.๐๗ %               
  
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 
   ขอมูลบัณฑิตท่ีสําเรจ็การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 

              ๑. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จ
การศึกษาท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๒. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทํา
ภายใน ๑ ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๓. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทําตรง
หรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ภายใน ๑ ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
   ๔. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่มีงานทํา
อยูกอนแลว 
             ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จะตองรายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 

 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
• ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท้ังในระดับสถาบันและระดับคณะจําแนกตามสาขาวิชา ท่ี

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

 ๑,๔๒๐ x ๑๐๐

๗๖๐
๙๘๐ +

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

๗๖๐
๙๘๐ ๑ + ๙๘๐

๑,๓๓๕



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๖๐

แนวทางการประเมินผล 
• แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสามารถเสนอขอมูลสาขาวิชาท่ีสําเร็จและลักษณะงานที่ทํา

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

๒๕๕๑ จําแนกตามสาขาวิชาท่ีสําเร็จ 
 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
    หมายเหตุ :  

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมา
ดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว 
ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูลทุก  ๑ เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๖๑

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๓  รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพตอ
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพกับบัณฑิตท่ีเขาสอบ      
ใบประกอบวิชาชีพท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• บัณฑิตท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่
สอบใบประกอบวิชาชีพ เชน แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร  นิติศาสตร เปนตน  โดยใหนับไดท้ังบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา
ราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• บัณฑิตท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในกลุม
สาขาวิชาที่สอบใบประกอบวิชาชีพและสามารถสอบผานและไดรับใบประกอบวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ตาม
เกณฑท่ีสภา/สมาคมวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับวามีมาตรฐานเปนผูกําหนด 

• แจงนับเฉพาะบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

x ๑๐๐

 

ท้ังน้ีตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จะตองรายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 

 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 

   ขอมูลบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 
• จํานวนบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาที่สําเร็จการศึกษาท้ังหมดท่ีเขาสอบ  

ใบประกอบวิชาชีพ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• จํานวนบัณฑิตท้ังหมดท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๖๒

แนวทางการประเมินผล 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 

SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมา
ดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว 
ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๖๓

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๑.๔  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดาน

วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่
เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

คําอธิบาย : 
• จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๑  ตองเปนรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของตางหนวยงาน เชน หนวยงานของภาครัฐในระดับ
กระทรวง กรม หรือภูมิภาค หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือองคกรวิชาชีพใน
ระดับชาติ หรือหนวยงานหรือองคกรวิชาการหรือวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน โดย
มีลายลักษณอักษรปรากฏ ซ่ึงแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสรางช่ือเสียงใหกับบุคลากรและหนวยงาน สามารถ
นับรวมรางวัลผลงานวิทยานิพนธไดดวย   

• การนับรางวัลของนักศึกษาหรือศิษยเกา สามารถนับไดท้ังรางวัลของนักศึกษาภาคปกติ 
และรางวัลของนักศึกษาภาคนอกเวลา และหากผูไดรับรางวัลน้ันเปนศิษยเกาหลายสถาบัน สถาบัน
เหลาน้ันตางก็สามารถนับรางวัลน้ันได แตไมนับซ้ําหากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูน้ันไดรับรางวัลหลายคร้ัง
หรือหลายรางวัลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• ในกรณีท่ีนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ได รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ เปนทีม เชน ไดรางวัลชนะเลิศการแขงขันหุนยนตในระดับนานาชาติ เปนตน 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถแจงนับทุกคนในทีมน้ันได  
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 
   บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
• แบบสํารวจนักศึกษาหรือศิษยเกาเก่ียวกับการไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณฯ ในปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• ผลการสํารวจนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ  ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• รายชื่อนักศึกษา ศิษยเกา และชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ หนวยงานท่ีให และเดือนและปท่ี

ไดรับ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมท้ังคําประกาศเกียรติคุณฯ 
ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

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

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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  ๖๔

แนวทางการประเมินผล 
หมายเหตุ :  

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด  
มาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียม
ไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

  ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
  ผูจัดเก็บขอมูล 
  ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
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  ๖๕

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๕  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท หรือ เอก ท่ีตีพิมพเผยแพร
ท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งน้ีไมนับ
ภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ  

• บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  หมายถึง   บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือ
เอก (โดยจะตองเปนบทความ ไมใชบทคัดยอ)  ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมี
การตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ   ท้ังวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารวิชาการที่ไมอยู
ในฐานขอมูลสากล  และวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระ ประเมินบทความกอนไดรับการ
ตีพิมพ  และการเผยแพรท่ีเทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของ
นักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่ มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ             
(การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)  รวมท้ังบทความจาก
วิทยานิพนธท่ีไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

• บทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ 
หรือนานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่
ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings)    สําหรับบทความที่
ไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพรวมเลมรวมกับบทความอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาใหถือเปนหนังสือ
หรือวารสารระดับนานาชาติ หากหนังสือน้ันอยูในฐานขอมูลสากล 

• ผูประเมินอิสระหรือวิทยสหาย (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิท่ีประเมิน
บทความของผูท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสง
บทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลวารสารที่เปนท่ียอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI)   
ฐานขอมูล Ei Compendex  ฐานขอมูล INSPEC  ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล PUBMED  
ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural Online Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือ
ฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน 
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  ๖๖

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารวิชาการที่คณะ
บรรณาธิการ ตองเปนชาวตางประเทศ อยางนอย ๑ คน และวารสารวิชาการตองมีบทความวิจัยจาก
ตางประเทศลงตีพิมพดวย 

• วารสารวิชาการระดับชาติ   ไดแก วารสารวิชาการที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการ
กลุมตางๆ  จากสถาบันตางๆ และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีช่ือเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
วารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ ๒๕ 

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

การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลท่ี สกอ. หรือ สกว. ใหการ
รับรองดวย 

•  การพิจารณาวาวารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เปนวารสารวิชาการ
ระดับชาติ /นานาชาติหรือไม น้ัน ตองเปนวารสารวืชาการที่  สกอ . หรือ สกว .  รับรองเทาน้ัน  
มหาวิทยาลัยท่ีวางแผนที่จะเปดใหมีวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติเปนของตนเองจะตองไดรับการ
รับรองจาก สกอ. หรือ สกว. ดวย 

• การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ จะไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายคร้ัง/หลายฉบับก็ตาม 
 
สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรโดยไมนับซํ้า)  
 (จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

x ๑๐๐ 
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  ๖๗

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 

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

ท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  และระบุชื่อผูทํา
และสาขาวิชาท่ีสําเร็จ 

• จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
ท้ังหมด 

• หลักฐานรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีบทความจาก
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพ  

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

 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
• จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับตางๆ  โดยระบุถึง 

 ชื่อ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารท่ีตีพิมพ 
 ชื่อบทความ  
 ชื่อผูเขียน 

• แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีเก่ียวของกับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ :  

๑. ผลงานท่ีตีพิมพ เผยแพร รวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. การเผยแพรผลงาน ๑ เรื่อง ท่ีเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับเพียง ๑ ครั้ง โดยควรนําเสนอ

ผลการเผยแพรท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
๓. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซ่ึงเม่ือนับการตอบรับ

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะนํามาแจงนับซํ้าใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมได 

๔. การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report : SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบ
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แนวทางการประเมินผล 
ของตัวชี้วัดมาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอให
สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
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ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค     
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอ
ในรูปรอยละ ท้ังน้ีการเปนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศกึษาตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธี
วิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนท่ียอมรับ ท้ังวารสารที่อยูใน
ฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมิน
บทความกอนไดรับการตีพิมพ  และเทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอ
ผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับ
นานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกว.ใน website  
http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา 
คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนท่ียอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับ
สิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอ
สาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิก
งานในสาขาวิชาน้ัน  รวมทั้ง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม    

• การนําไปใชประโยชน  หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ไปใชในการพัฒนาตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะของการทําวิจัยหรือการสรางสรรคผลงานชิ้นน้ัน ๆ    

• อาจารยและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน) และ
นักวิจัยประจํา  ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จาง
ไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมต่ํากวา ๙ เดือน) ไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือ
ระดับชาติ หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอ เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings)  
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  ๗๐

• ผูประเมินอิสระหรือวิทยสหาย (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิท่ีประเมินบทความ
ของผูท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารน้ันๆ และไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ 

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

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารวิชาการที่คณะ
บรรณาธิการ ตองเปนชาวตางประเทศ อยางนอย ๑ คน และวารสารวิชาการตองมีบทความวิจัยจาก
ตางประเทศลงตีพิมพดวย 

• วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุม
ตางๆ  จากสถาบันตางๆ และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีช่ือเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
วารสารวิชาการ และกองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ ๒๕ 

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

การนับวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลท่ี สกอ. หรือ สกว.  
ใหการรับรองดวย 

• การพิจารณาวาวารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เปนวารสารวิชาการ
ระดับชาติ /นานาชาติหรือไม น้ัน ตองเปนวารสารวิชาการที่  สกอ . หรือ สกว .  รับรองเทาน้ัน  
มหาวิทยาลัยท่ีวางแผนที่จะเปดใหมีวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติเปนของตนเองจะตองไดรับการ
รับรองจาก สกอ. หรือ สกว. ดวย 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๗๑

• การแจงนับงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ จะไมนับซํ้า ถึงแมวางานวิจัยและงานสรางสรรค
น้ัน จะมีการตีพิมพเผยแพรหลายคร้ัง/หลายฉบับ หรือนําไปใชประโยชนหลายคร้ังก็ตาม 
 
สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการ

ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยไมนับซํ้า) 

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

x ๑๐๐ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 
 ขอมูลท่ีตองการ ไดแก  

   จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมนับรวม
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 

   จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําท่ีมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑ ใหระบุชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค  สาขาที่ศึกษา พรอมระบุ แหลงของเงินทุนท่ีใหดวย  

 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
  ผลงานท่ีตีพิมพ เผยแพร และใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  การเผยแพรผลงาน ๑ เรื่อง ท่ีเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับเพียง ๑ ครั้ง โดยนําเสนอผลการ

เผยแพรท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
  การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซ่ึงเม่ือนับการตอบรับใน

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

  การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหจําแนก
ตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตางๆ โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

  ชื่อ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
  ชื่อบทความ และเลขหนา 
  ชื่อผูเขียน 
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  ๗๒

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

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
• แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําดาน

งานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษา 
• โปรแกรม EndNote ซึ่งเปนโปรแกรมการบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของ
ตัวชี้วัดมาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอให
สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูล
เพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  
  ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
  ผูจัดเก็บขอมูล 
  ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
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  ๗๓

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๒  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

คําอธิบาย : 
• เปรียบเทียบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ท้ังจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยให
นําเสนอในรูปสัดสวน 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธี
วิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท่ีไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนท่ียอมรับ ท้ังวารสารที่อยูใน
ฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมิน
บทความกอนไดรับการตีพิมพ  และเทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอ
ผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับ
นานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website  
http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา 
คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนท่ียอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับ
สิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอ
สาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิก
งานในสาขาวิชาน้ัน   รวมทั้งสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม  

• เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือตางๆที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบัน
สําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีท่ีเปนวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตาม
ราคาของสิ่งน้ันๆ    

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน หมายถึง เงินท่ี
สถาบันจัดสรรเพื่อการสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค  ซ่ึงจะนับไดตอเม่ือไดรับการอนุมัติแลว 

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน หมายถึง เงินท่ี
ไดรับจัดสรรจากหนวยงานภายนอก เชน 
              ๑)    แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 
 ๒)   แหลงทุนตางประเทศ  
 ๓)   จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ท่ีไมใชแหลงทุนวิจัย 
 ๔)   จากภาคเอกชน 
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 ในกรณีทําวิจัยรวมกันหลายคนโดยที่คณะวิจัยอยูตางมหาวิทยาลัย/สถาบัน ใหหารเฉลี่ย
จํานวนเงินทุนที่ไดรับ  สวนกรณีเปนงานวิจัยและงานสรางสรรคมีระยะเวลาในการวิจัยมากกวา ๑ ป  ให
คิดเฉลี่ยเปนรายป 

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารย
ขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ 
เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งป
การศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ไมต่ํากวา ๙ เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• การแจงนับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ใน
กรณีท่ีเปนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีระยะเวลาดําเนินการไมเกิน ๑ ป ใหนับจํานวนเงินที่ไดรับการ
อนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  ในกรณีท่ีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีระยะเวลาในการวิจัย
มากกวา ๑ ป  ใหคิดเฉลี่ยเปนรายปหรือคิดจากงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติในแตละป ในกรณีทําวิจัย
รวมกันหลายคนโดยที่คณะวิจัยอยูตางมหาวิทยาลัย/สถาบัน ใหหารเฉลี่ยจํานวนเงินทุนท่ีไดรับ   
 

สูตรการคํานวณ : 
(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ 

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 

(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 

 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 

 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมนับรวมอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
• จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคท้ังภายในและ

ภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ใหระบุชื่องานวิจัย งานสรางสรรค สาขาที่วิจัย และแหลงของ
เงินทุนท่ีไดรับ  

 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
• รายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการ

จัดสรรจากงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  จําแนกจํานวนเงนิสนบัสนนุ
ในแตละรายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค  และแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคใน
ภาพรวม 
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  ๗๕

แนวทางการประเมินผล 
• รายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับจาก

งบอุดหนุนจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนใน
แตละรายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค  และแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคในภาพรวม 

• รายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีไดรับจากภายนอก ซึ่งเปนเงิน
สนับสนุนในการทําวิจัยจากองคกรภายในและภายนอกประเทศ ท้ังนี้  ตองเปนหนวยงานภายนอกท่ีไม
เก่ียวของกับสถาบันอุดมศึกษา จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนในแตละรายชื่องานวิจัยและและงานสรางสรรค  
และแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคในภาพรวม 
        ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง
รายงานขอมูลดังกลาวของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 

 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด

เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ 

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด  
มาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียม
ไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
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  ๗๖

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

คําอธิบาย : 
• เปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ท้ังจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธี
วิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท่ีไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนท่ียอมรับ ท้ังวารสารที่อยูใน
ฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมิน
บทความกอนไดรับการตีพิมพ  และเทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอ
ผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับ
นานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website  
http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทางศิลปกรรมและ
จิตรกรรม หรือผลงานแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรือ
งานท่ีไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปน
ประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถ
ในการบุกเบิกงานในสาขาวิชาน้ัน    

• เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือตางๆที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบัน
สําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีท่ีเปนวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตาม
ราคาของสิ่งน้ันๆ    

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

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารย
ขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ 
เดือน) และนักวิจัยประจํา  ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งป
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  ๗๗

การศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมต่ํากวา ๙ เดือน)  ไมรวมผูลา
ศึกษาตอ   

• การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
เปนโครงการมากกวา ๑ ปงบประมาณใหนับไดทุกปตามสภาพจริงโดยไมนับซ้ํา แมวาอาจารย
ประจําหรือนักวิจัยประจําทานน้ันจะไดรับทุนมากกวา ๑ ทุนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   
สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
x ๑๐๐ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

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

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ใหระบุชื่องานวิจัย สาขาที่วิจัย และแหลงของเงินทุนท่ีไดรับ  
ท้ังนี้ตองรายงานขอมลูดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
• รายชื่อผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในสถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหระบุชื่ออาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุชื่ออาจารยประจําทุกคน
ในคณะ แหลงทุนภายในสถาบันอุดมศึกษา  และจํานวนเงินทุนท่ีไดรับ 

• รายชื่อผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหระบุชื่ออาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุชื่ออาจารย
ประจําทุกคนในคณะ แหลงทุนภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  และจํานวนเงินทุนท่ีไดรับ 

• รายชื่อผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เงินทุนท่ีใชของอาจารยเพื่อทําวิจัย   ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให
ระบุชื่ออาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น    หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุชื่ออาจารยประจําทุกคนในคณะ และจํานวน
เงินทุนใช 
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  ๗๘

แนวทางการประเมินผล 
• รายงานสรุปจํานวนอาจารย ท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในและภายนอก  หรือทุนสวนตัว 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   
 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ :  

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมา
ดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว 
ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
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  ๗๙

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

หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

คําอธิบาย : 
• เปรียบเทียบบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา  แสดงในรูปรอยละ 

• บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation)  หมายถึง  การที่บทความวิจัยปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลมาตรฐานสากลตามที่กําหนด ใหนับเฉพาะที่เปนบทความวิจัยเทาน้ัน ไดแก "Research 
article", "letter" และ "review"  

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล  ไดแก วารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่เปนท่ียอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index 
(SCI) ฐานขอมูล Ei Compendex ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล Science Direct ฐานขอมูล PUBMED 
ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural Online Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือ
ฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารวิชาการที่คณะ
บรรณาธิการ ตองเปนชาวตางประเทศ อยางนอย ๑ คน  และวารสารวิชาการตองมีบทความวิจัยจาก
ตางประเทศลงตีพิมพดวย 

• วารสารวิชาการระดับชาติ  ไดแก วารสารวิชาการที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุม
ตางๆ จากสถาบันตางๆ และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีช่ือสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร 
และกองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ ๒๕ 
ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล 

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

then academic search premium) 
๙) Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
๑๐) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
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  ๘๐

ท้ังน้ี การนับวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  สามารถนับรวมฐานขอมูลท่ี สกอ. 
หรือ สกว. ใหการรับรองดวย 

• การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูลในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติน้ัน ใหนับเพียงคร้ังเดียว ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัยน้ันจะไดรับการอางอิงหลายคร้ังก็ตาม   

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารย
ขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ 
เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งป
การศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอดวย   

 
สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation) 
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
x 

 
๑๐๐ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 
 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
• จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 

   จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งน้ีสามารถนับ
ผลงานของนักวิจัยประจําและผลงานของอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย  ใหจําแนกตามประเภท
ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับตางๆ โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

  ชื่อ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
  ชื่อบทความ และเลขหนา 
  ชื่อผูเขียน 
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  ๘๑

แนวทางการประเมินผล 
• จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําท่ีเปนเจาของบทความวิจัยไดรับการอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   
 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีว้ดั จะพิจารณาจากผลการดาํเนินงานตามคํานิยามของตัวชีว้ัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนัน้ๆ ท่ีระบุในคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด  
มาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
สอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๘๒

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒.๕*  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 
คําอธิบาย : 

• การนับจํานวนการจดทะเบียนจะนับไดตอเม่ือไดรับการจดทะเบียนแลวเทาน้ัน ไมนับรวม
กรณีอยูในระหวางย่ืนจดทะเบียน 

• จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการ  
จดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยสามารถนับไดท้ังการจด
ทะเบียนในประเทศและตางประเทศ ท้ังน้ีไมนับการจดลิขสิทธิ์ 
 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 

 ขอมูลดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
• รายการผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเสนอใหมีการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  

ในประเทศหรือตางประเทศ โดยความเห็นชอบของอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 รายงานประจําป หรือวารสารของคณะ หรือสถาบันอุดมศึกษา 
 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
• จํานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยระบุ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  จําแนกใน

ประเทศหรือตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   
• จํานวนและรายการการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร โดยระบุ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  จําแนก

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

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ : 

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด  
มาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียม
ไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๘๓

แนวทางการประเมินผล 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ 
สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๘๔

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๓.๑  รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง 

ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

คําอธิบาย : 
• เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําแสดงในรูปรอยละ 

• โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่
สถาบันไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการ
แบบใหเปลา  

• ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ตองมีอาจารยประจําและนักวิจัยประจํารวมอยู
ดวย) มีดังน้ี   

๑)  บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
๒)  บริการเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓)  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๔)  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕)  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๖)  บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
๗)  บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
๘)  บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๙)  บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
๑๐) บริการอื่น ๆ ท้ังน้ีไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน ถามีการ

ขอความรวมมือจาก สวนราชการ จังหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการวิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของ
สถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เม่ือมีหนังสือขอความรวมมือที่
ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (คณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย) เปนหลักฐาน
ประกอบ 

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารย
ขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ 
เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งป



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๘๕

การศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมต่ํากวา ๙ เดือน)  ไมรวมผูลา
ศึกษาตอ 

• การแจงนับ 
  -   กรณี ๑ โครงการหรือกิจกรรมจัดหลายครั้ง ใหนับทุกคร้ังหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน 
  -  กรณีบริการวิชาการ ๑  โครงการหรือกิจกรรม มีหลายสถาบันรวมมือกัน ใหแตละ

สถาบันนับแยกได 
  -  กรณีบริการวิชาการที่ จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบัน         

สงคณาจารยไปชวย  ใหนับเปนผลงานได 
 

สูตรการคํานวณ :  

 (จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก
สังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ 

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

 
x

 
๑๐๐

 
 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 

 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมนับรวม

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

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนนิงานท่ีไดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
• รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการ

วิชาการแกสังคมและชุมชน ท่ีระบุในแผนปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ       พ.ศ. ๒๕๕๑  
• ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการท้ังหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการ

ท่ีใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา ใน



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๘๖

แนวทางการประเมินผล 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ใหระบุ จํานวนหรือลักษณะกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม โครงการ  หรือใน
กรณีท่ีเปนโครงการที่ทําซ้ําหลายครั้งแตกลุมเปาหมายเปลี่ยนไปใหระบุความแตกตางของกลุมเปาหมายให
ชัดเจน หรือ ถาในโครงการมีหลายกิจกรรม จะนับเปนกิจกรรมใหระบุความแตกตางของแตละกิจกรรมและ
กลุมเปาหมายท่ีชัดเจนเพื่อประกอบการแจงนับตามคําอธิบาย 

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

 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด

เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ : 

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด  
มาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียม
ไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๘๗

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๓.๒  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

คําอธิบาย : 
• เปรียบเทียบจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยท่ีอาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหบริการวิชาการและ

วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติกับอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา แสดงในรูปสัดสวน 

• โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่
สถาบันไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการ
แบบใหเปลา  

• จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่อาจารยประจําตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติท่ีเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแหงชาติ ไมเกิน ๗ ช่ัวโมงตอสัปดาห  เฉลี่ยท้ังปงบประมาณ ไมเกิน ๓๖๔  ช่ัวโมง กรณีท่ีมี
จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยเกิน ๓๖๔ ช่ัวโมงผลการประเมินจะถูกปรับลดการใหคะแนน ดังน้ี 

เกณฑการปรับลดคะแนน ในกรณีที่ผลงานมากกวา ๓๖๔ ชั่วโมง (ตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี) 

เบ่ียงเบนไปจาก ๓๖๔ รอยละ ๐.๑๐ – ๙.๙๙ ลดคะแนนลง ๐.๔ คะแนน 

เบ่ียงเบนไปจาก ๓๖๔ รอยละ ๑๐.๐๐ – ๑๙.๙๙ ลดคะแนนลง ๐.๘ คะแนน 

เบ่ียงเบนไปจาก ๓๖๔ รอยละ ๒๐.๐๐ – ๒๙.๙๙ ลดคะแนนลง ๑.๒ คะแนน 

เบ่ียงเบนไปจาก ๓๖๔ รอยละ ๓๐.๐๐ – ๓๙.๙๙ ลดคะแนนลง ๑.๖ คะแนน 

เบ่ียงเบนไปจาก ๓๖๔ รอยละ ๔๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ลดคะแนนลง ๒.๐ คะแนน 

เบ่ียงเบนไปจาก ๓๖๔ รอยละ ๕๐ ลดคะแนนลง ๒.๔ คะแนน 

 
• ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังน้ี   

๑) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
๒) บริการเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๘๘

๓) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๔) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๖) บริการเกี่ยวกับสุขภาพทีน่อกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่

เกี่ยวของ 
๗) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
๘) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๙) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
๑๐) บริการอื่น ๆ ท้ังน้ีไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน ถามี
การขอความรวมมือจาก สวนราชการ จังหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการวิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของ
สถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เม่ือมีหนังสือขอความรวมมือที่
ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (คณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย) เปนหลักฐาน
ประกอบ 

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารย
ขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ 
เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งป
การศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมต่ํากวา ๙ เดือน)  ไมรวมผูลา
ศึกษาตอ 

• การแจงนับ  นับช่ัวโมงปฏิบัติงานจริง  ไมนับรวมการเตรียมการ และไมนับการตรวจ
ผลงานทางวิชาการ   
 
สูตรการคํานวณ :  

 (ผลรวมของจํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ หรือนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๘๙

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 

 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
• จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนนิงานท่ีไดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
• รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ

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

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑   

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

 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด

เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ : 

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมา
ดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว 
ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๙๐

แนวทางการประเมินผล 
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๙๑

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๓.๓  รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก

สถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

คําอธิบาย 
• เปรียบเทียบจํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษาใหหนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ (รวม
ภูมิภาค) หรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กับอาจารยประจํา  แสดงในรูปรอยละ 

• กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ กรรมการการประชุม
วิชาการที่มีลักษณะการจัดเปนประจําระดับชาติหรือนานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐ 
รวมทั้งการเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนตน  

• กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ ท่ีปรึกษาระดับสูง
ของประเทศที่ไดรับคัดเลือกหรือไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนา
งานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  สามารถนับ
อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย  

• การเปนอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  
จะแจงนับเฉพาะเม่ือเปนที่ปรึกษาหรือเปนกรรมการวิทยานิพนธในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนปแรก
หรือคร้ังแรกเทาน้ัน  จะไมนับการที่เปนที่ปรึกษาของนักศึกษาที่แจงนับไปแลว ในปกอนๆ  

• ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการ ซ่ึงไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (ไมต่ํากวาระดับคณบดีหรือผู ท่ีคณบดี
มอบหมาย)  

• ไมนับซ้ําแมวาอาจารยทานน้ันจะเปนกรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพ หลายตําแหนง/หลายคร้ัง ก็ตาม 

สูตรการคํานวณ 

 (จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการและเปนกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 (จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
x 

 
๑๐๐ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๙๒

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 

 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  นับรวมอาจารยประจําท่ีลา

ศึกษาตอ 
• ขอมูลอาจารยประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือ

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

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
• ฐานขอมูลบุคลากร/ งานบริการวิชาการ/ งานสารบรรณ ในการมีหนังสือเชิญ/ หนังสือตอบรับของ

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

• รายงานสรุปจํานวนและรายชื่อของอาจารยประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา กรรมการวิชาการ/
วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ให
ระบุรายชื่อของอาจารยประจํา พรอมรายละเอียดของการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เชน เปน
ผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ  ในเรื่องอะไร ใหแกหนวยงานชื่ออะไรหรือการเปน
กรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  ใหระบุชื่อนักศึกษา ระดับท่ีศึกษา  ชื่อ
หัวขอวิทยานิพนธ  สถาบันท่ีศึกษา  เปนตน 

 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด

เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ : 

   การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด     
มาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียม
ไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๙๓

แนวทางการประเมินผล 
๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๙๔

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดยอยที่  ๔.๓.๔*  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

คําอธิบาย 
• การเปนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง การท่ีสถาบันมีศูนยหรือมีการจัด

กิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของสถาบันเปนประจํา หรือการที่สถาบันไดทํา
หนาที่เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ  เปนที่พึ่งพาในทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  หรือทําหนาที่ใดๆ ท่ีมี
ผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการและการพัฒนาความรู ซ่ึงไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
หรือองคกรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เชน กระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหภาควิชาวิจัย
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนศูนยกลางในการประเมินโครงการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก UNDP   หรือ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ไดลงนามความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ๑๑ แหง จัดตั้ง
ศูนยเครือขาย สมศ. ท่ีสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเปนตัวแทน สมศ. ในการสงเสริมและเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก เปนตน 

• ระดับชาติ หมายถึง  การที่แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานระดับชาติหรือไดรับการอางอิงในฐานขอมูล หรือวารสารระดับชาติ  แสดงถึงความเปนเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพในระดับชาติของสถาบัน 

• ระดับนานาชาติ หมายถึง การท่ีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไดรับ
มอบหมายจากหนวยงานระดับนานาชาติหรือไดรับการอางอิงในฐานขอมูล หรือวารสารระดับนานาชาติ  
แสดงถึงความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพในระดับนานาชาติของสถาบัน 
  
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 
 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
 จํานวนศูนยหรือกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานท่ีใหบริการวิชาการที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน

ระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
แยกรายงานในระดับระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมีหลักฐานยืนยันการมอบหมายหรือการยอมรับท่ีแสดง
ถึงความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของสถาบัน 

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

• รายงานผลการที่สถาบันไดทําหนาท่ีเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ  เปนท่ีพึ่งพาในทางวิชาการใน



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๙๕

แนวทางการประเมินผล 
รูปแบบตางๆ  หรือทําหนาท่ีใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการและการพัฒนาความรู ซึ่ง
ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• รายงานผลการมีศูนยหรือมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
สถาบันเปนประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• จํานวนศูนยหรือกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานท่ีใหบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด

เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ : 

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๙๖

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดยอยที่  ๔.๓.๕* ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ

ตามพันธกิจของสถาบัน 
คําอธิบาย : 

 สถาบันมีระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการ การเปนที่พึ่งทางวิชาการที่
เหมาะสมใหแกสังคม ชุมชน ทองถิ่นและ ประเทศชาติ ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคเฉพาะของ
พระราชบัญญัติและพันธกิจของสถาบัน และไดใชองคความรูจากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคมไปในการใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพแกชุมชน 
รวมทั้งไดนําองคความรูจากการวิจัย หรือการคนควาไปใชในการใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพแกชุมชน  
เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  รวมท้ังการนําความรูประสบการณ
จากการบริการวิชาการสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ มีแผนงานการใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยางครบถวนตามวัตถุประสงคเฉพาะของ
พระราชบัญญัติและพันธกิจ รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของสถาบัน 

๒ มีการดําเนินการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมตามแผนงานการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพในขอ ๑ อยางครบถวน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการ
ใหบริการวิชาการ 

๓ มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม รวมท้ังการปรับปรุงการใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพของสถาบัน 

๔ มีผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีเกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
หรือการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน 

๕ เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู รวมทั้งการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๙๗

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑  มีแผนหรือโครงการใน
การใหบริการวิชาการ
แ ล ะ วิ ช า ชี พ อ ย า ง
ครบถวนตามพันธกิจ
ของสถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร 
 หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาว
ไดบรรลุผลตามขอมูลทีแ่จงมาจริง ไดแก  
 มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ

ของสถาบันที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวาใหนําไปใชดําเนินการได  

๒  มีการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพแกสังคม
ตามแผนหรือโครงการ
ใ น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
วิชาการและวิชาชีพ
อย า งครบถ วนตาม
พันธกิจของสถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน  ๑  พร อมทั้ งมี เ อกสาร  หลักฐานที่ แ สดงว า
สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแก
สังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน  ไดแก 
 มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  

การดําเนินงานตามแผนหรือโครงการในการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพของสถาบัน 

 มีการรายงานผลการดําเนินงานครบถวนตามแผนหรือ
โครงการในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน 

 รายงานผลการดําเนินงานไดรับความเห็นชอบจาก  
สภามหาวิทยาลัย /สถาบัน  หรือผู มี อํ านาจวามี  
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยางครบถวนตาม
พันธกิจของสถาบัน 

๓  มีการบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย 
แล ะ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
ใ น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
วิชาการและวิชาชีพแก
สังคม 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ และ ๒ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๓ ดังน้ี 
 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา
นําการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไปใชใน
การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไดมีการนํากิจกรรม
การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไปใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก  
ผูมีอํานาจ (ระดับอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๙๘

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๔ 
 
 

 มี ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ
ผลงานสร างสรรค ท่ี
เกิดจากการบูรณาการ
งานบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒ และ ๓ พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานท่ี
แสดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอนท่ี ๔ ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามี

ผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคที่เกิดจากการบูรณาการ  
งานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

 รายชื่ อผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค เกิดจากการ  
บูรณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก สังคม  
ระบุผูทําผลงาน สถานที่ และองคความรูที่เชื่อมโยงจาก
งานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก  
ผูมีอํานาจ (ระดับอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย) 

๕  เ กิ ด เ ค รื อข า ยคว าม
ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง
สถาบันอุดมศึกษาและ
องคกรในชุมชนในการ
พัฒนาความเขมแข็ง
ของชุมชน และพัฒนา
สังคมแหงการเรียนรู 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พรอมท้ัง เอกสาร 
หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอนท่ี ๕  ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง เครือขายความรวมมือ

ระหว างสถาบันอุดมศึกษาและองคกรในชุมชน  
ในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคม
แหงการเรียนรู 

 จํานวนและรายชื่ อเครือขายความร วมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความ
เขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก  
ผูมีอํานาจ (ระดับอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย) 

หมายเหตุ : 
            การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐาน
ท่ีสําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ท่ีไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๙๙

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใน
การตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
สอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๐๐

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
ทั้งหมด 

คําอธิบาย : 
• เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริม

วัฒนธรรมรวมถึงศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ท้ังน้ีในการสนับสนุนดังกลาวอาจ
กระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง กับจํานวนโครงการหรือกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด  แสดงในรูปรอยละ 

• ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแก 
๑)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  

และภูมิปญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซ่ึงจะ
นําไปสูการเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซ่ึงเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการ
ดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเคร่ืองนุงหม ตลอดจน
เคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน  บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือ
วัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ีหนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือ
นิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวด
นกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรก
เปนสวนหน่ึงของกิจกรรมหลักอื่น ๆ  เชน   การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ   
การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ  ๕ ส หรือ
แบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมดานตางๆ ข้ึนในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

๒)  โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติ
ปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจ
ที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 
ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง 
เปนตน 

๓) โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา 
โดยใหนับไดทุกศาสนาที ่มุ งเนนเปาหมายเพื ่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก  
ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๐๑

การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน 
หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 

๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและ
คุณธรรม จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื ่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุค
ปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงาน
ในเร่ืองวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซ่ึงนอกจากเปนการ
สงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการ
ดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้น 
ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคาย
หรือ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน 
ศิลปการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลน
พื้นบานตาง ๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการ
แสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การ
แสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปน
ตน หรือการนํากลุมนักศึกษาหรือบุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสราง
โอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมข้ึนเปนตน  

๖)   การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ
วัฒนธรรมของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา 
เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น 
มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของ
ชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก   ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศ
ตางๆ ที ่สื ่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม 
ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียน
นิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการใหบริการแก
หนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชน
ชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

• กรณีงานที่ จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ให
สามารถนับได 

• จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา  หมายถึง  โครงการหรือกิจกรรมที่สถาน
อุดมศึกษาจัดข้ึนเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งดานการเรียนรู การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม รวม ท้ัง กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีจัดใหนักศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๐๒

สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม ของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 (จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
x ๑๐๐ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 
 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
• จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติของสถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ

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

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

วัฒนธรรม ของสถาบันอุดมศึกษา โดยผานทางงานวิจัยและบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
• รายงานสรุปจํานวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะ

และวัฒนธรรม ของสถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนนิงานท่ีไดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ :  

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานท่ี
สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ท่ีไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๐๓

แนวทางการประเมินผล 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๐๔

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๒    รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสราง

เสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
คําอธิบาย : 

• โครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมอาจ
กระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม  การบริหารวิชาการหรืออาจเปนการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนาธรรมโดยตรง (หนวยนับใหนับเฉพาะระดับโครงการไมนับระดับกิจกรรม) 

• ใหเปรียบเทียบผลรวมของรอยละนักศึกษาที่เขารวมโครงการเทียบกับกลุมเปาหมาย
ในแตละโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรม ทุกโครงการที่มีข้ึนในป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กับจํานวนโครงการในการ อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ และ
วัฒนธรรมที่มีข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกโครงการ 

ลักษณะโครงการศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแก 
๑)  โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และภูมิปญญา

ไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซ่ึงจะนําไปสูการเกิด
ความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซ่ึงเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คือ 
อาหารพื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน  บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น 
อาจเปนโครงการที่หนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน โครงการจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม 
โครงการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน โครงการประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก 
โครงการประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ โครงการที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหน่ึงของ
โครงการหลักอื่น ๆ  เชน   การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ   การรณรงคให
บุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ  ๕ ส หรือแบบฟอรมประจํา
หนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจโครงการทางวัฒนธรรมดานตางๆ 
ข้ึนในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

๒)  โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติใน
โอกาสหรือเทศกาลตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตอง
ถึงศรัทธาความเชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยาง
โครงการไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 

๓) โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับได
ทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก  ตัวอยางโครงการ 
ไดแก โครงการการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน 
งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการ



ก.พ.ร. 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๐๕

ปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หอง
ฝกสมาธิ เปนตน 

๔)  โครงการที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 
จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซ่ึงตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น 
จึงควรสงเสริมใหมีการทําโครงการในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิต
ของไทย หรือประเพณีไทย หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซ่ึงนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิด
การสรางสรรค ใหเกิดโครงการหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางโครงการเพื ่อการดึงดูดให
เยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอยาง
โครงการ ไดแก โครงการคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือ 
โครงการพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

๕)  โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน ศิลปการแสดงของ
ไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ 
อาจเปนโครงการ ท้ังในสวนที่จัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือ
การเขารวมโครงการตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง 
และการละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษา
หรือบุคลากร ไปรวมโครงการดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมข้ึนเปนตน  

๖)   การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ
วัฒนธรรมของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา 
เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น 
มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของ
ชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก   ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศ
ตางๆ ที่สื ่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม 
ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียน
นิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนโครงการที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการใหบริการแก
หนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมโครงการตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชน
ชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

• กรณีงานที่ จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ให
สามารถนับได 

 



ก.พ.ร. 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๐๖

สูตรการคํานวณ : 

 (ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 (จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  และวัฒนธรรมที่มีข้ึน
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ) 

 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 
 ขอมูลนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ไดแก 

๑. รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในแตละโครงการท่ีมีขึ้น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒. จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีขึ้น
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกโครงการ 

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

 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนนิงานท่ีไดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
• จํานวนและรายชื่อโครงการ ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  

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

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

เสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ จําแนกรายโครงการ 

• รายงานสรุปผลหรือประเมินผลการจัดโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จําแนก รายโครงการ 

 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด

เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๐๗

แนวทางการประเมินผล 
หมายเหตุ :  

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานท่ี
สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ท่ีไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๐๘

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๓  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรมกับงบดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  แสดงในรูปรอยละ 

• คาใชจายและมูลคาที่สถาบันใชไปเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมเทียบงบดําเนินการ 

• คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

• มูลคา (in-kind) หมายถึง  คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียง
จากบริการที ่สถาบันจัดให เชน คาตอบแทนบุคลากร คาใชอุปกรณและสถานที ่ เปนตน  
ตัวอยางเชน คณาจารยและนิสิตไปดําเนินโครงการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ
และว ัฒนธรรม   เป นการทํางานแบบอาสาสมัคร   กรณีนี ้ก ็สามารถนํามาค ิดเปนค าใช จ าย  
คาตอบแทนใหคณาจารยและนิสิตไดในอัตรามาตรฐานที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดไวในการ
ใหบริการโดยทั่วไป   

• งบดําเนินการ หมายถึง เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง) งบดาํเนินการให
คิดจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน)  ทั้งนี้ ให
นับรวม มูลคา (in-kind)  ดวย 

สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 (งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
x ๑๐๐ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 
 ขอมูลดานงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา  ไดแก 
• งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได (เงิน

นอกงบประมาณแผนดิน)ไดแก เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๐๙

แนวทางการประเมินผล 
และคาเสื่อมราคา ทั้งน้ี ใหนับรวม มูลคา (in-kind)  โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง) 

• งบประมาณท่ีเปนคาใชจายและมูลคาใชจายท่ีใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนนิงานท่ีไดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ

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

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จําแนกรายโครงการ 
• รายงานสรุปผลเก่ียวกับคาใชจายในการการจัดกิจกรรมหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา และ

สรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จําแนกรายโครงการ 
 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ :  

๑. นับคาใชจายและมูลคาท่ีใชจริง มิใชงบประมาณตามที่ต้ังไว 
๒. นับเฉพาะโครงการที่สถาบันพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการ 
๓. การจัดทํารายงานผลการปฏบิติัราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment 

Report) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรปุผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/
หลักฐานท่ีสําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ท่ีไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๑๐

แนวทางการประเมินผล 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน

ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๑๑

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๔*  จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู  หรือสรางมาตรฐานศิลปะ

และวัฒนธรรม 
คําอธิบาย : 
 ผลงาน หรือช้ินงานที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง 
ผลงานหรือช้ินงานที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถนับได และ เปนท่ี
ยอมรับของวงวิชาการดานน้ี และมีรองรอยหรือกระบวนการหรือความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ชัดเจน   
 การสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การดําเนินการอนุรักษ พัฒนาและสรางสรรค ให
เน้ือหาและการกระทําทางดานศิลปะและวัฒนธรรม  ท่ีทําใหคนสวนใหญและผูทรงคุณวุฒิทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรมยอมรับและถือเอาเปนหลักเทียบกําหนดหรือการจัดระดับเทียบเคียงได  

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 

 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
๑. รายชื่อผลงาน หรือชิ้นงานท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. หลักฐานท่ีแสดงถึงกระบวนการของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีชัดเจนใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ อาทิ นโยบาย มติของกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบันท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  รายงานการประชุม หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีชัดเจนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนนิงานท่ีไดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 นโยบาย มติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันท่ีเก่ียวกับการดําเนินการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีว้ดั จะพิจารณาจากผลการดาํเนินงานตามคํานิยามของตัวชีว้ัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนัน้ๆ ท่ีระบุในคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๑๒

แนวทางการประเมินผล 
สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานท่ี
สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ท่ีไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๑๓

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๕*  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธิบาย  : 

การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถแสดงผลใหเปนท่ีประจักษไดวาโครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ 
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑น้ัน บรรลุ
ความสําเร็จตามพันธกิจในระดับใด  

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ มีแผนงานหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ

และวัฒนธรรม  
๒ มีการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการในขอ ๑  ครบถวน 
๓ มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 

อยางนอย  ๑ ดาน  
๔ มีการสรางสรรคนวัตกรรมหรือ องคความรูภูมิปญญาไทยในเร่ืองใหมไปสูสากล 
๕ มีการเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทยใหไปสูสากล 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. หลักฐานที่แสดงวามีแผนงานหรือโครงการดานการทํานุบํารุง การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่
สถาบันดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ไดเกิดประสิทธิผลและประโยชนตอสาธารณะ สังคม ชุมชน 
หรือประเทศชาติ อาทิ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิง
ประเมินโครงการ ฯลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันไดมีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการบริการวิชาการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการวิจัยท่ีแสดงถึงการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ไทย  ภูมิปญญาทองถิ่นในการบริการวิชาการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการสรางสรรคนวัตกรรมหรือองคความรูภูมิปญญาไทยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทยออกไปสูสากลในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ท้ังน้ี ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จะตองรายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙  และ ๒๕๕๐ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๑๔

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑  มี แ ผ น ง า น ห รื อ
โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ก า ร
อนุ รั กษ  พัฒนาและ
เสริมสรางเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัด
ดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก  
 แผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมได รับอนุมัติจาก  
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันวาใหนําไปใชดําเนินการได 

๒  มีการดําเนินการตาม
แผนหรือโครงการใน
ขอ ๑  ครบถวน 

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

การดําเนินงานตามแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ 
พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

 มีการรายงานผลการดําเนินงานครบถวนตามแผนหรือ
โครงการเพื่ อการอนุ รักษ  พัฒนาและเสริมสร าง
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

 รายงานผลการดําเนินงานไดรับความเห็นชอบจาก  
สภามหาวิทยาลัย /สถาบัน  หรือผู มี อํ านาจวามี  
การอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ  
และวัฒนธรรมอยางครบถวนตามแผน 

๓  มีการบูรณาการงาน
ด า นกา รทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เขากับพันธกิจอ่ืนอีก  
อยางนอย  ๑ ดาน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ และ ๒ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๓ ดังน้ี 
 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา
นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันไปใชใน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม  

 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไดมีการนํากิจกรรม
การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคมไปการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก  
ผูมีอํานาจ  
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  ๑๑๕

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๔ 
 
 

 มี ก า ร ส ร า ง ส ร ร ค
นวัตกรรมหรือ  องค
ความรูภูมิปญญาไทย
ในเรื่องใหมไปสูสากล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒ และ ๓ พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานท่ี
แสดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอนท่ี ๔ ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามี 

การสรางสรรคนวัตกรรม/ องคความรูภูมิปญญาไทยใน
เร่ืองใหมไปสูสากล 

 รายชื่อนวัตกรรม/ องคความรูภูมิปญญาไทยในเรื่องใหม
ไปสูสากล ระบุผูทําผลงาน และองคความรูใหมที่เกิดขึ้น 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก  
ผูมีอํานาจ 

๕  มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร อ ง ค
ความรูภูมิปญญาไทย
ไปสูสากล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พรอมท้ัง เอกสาร 
หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอนท่ี ๕  ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง การเผยแพรองคความรู  

ภูมิปญญาไทยใหไปสูสากล 
 จํ านวนและรายชื่ อองค ความรู   ภูมิปญญาไทย  

ที่เผยแพรไปสูสากล 
 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก  

ผูมีอํานาจ 
หมายเหตุ : 
            การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐาน
ท่ีสําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ท่ีไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใน
การตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
สอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
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  ๑๑๖

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
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  ๑๑๗

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๕   ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
สําหรับมหาวิทยาลัยกลุมที่ ๑ เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
นํ้าหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย  :   

การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบัน
หรือระดับสาขาวิชาจากสถาบันกลางที่เปนท่ียอมรับ  

ตัวอยาง สถาบัน/องคกรที่ทําการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

สถาบัน/
องคกร 

ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จัด จํานวน
มหาวิทยาลัย

การเสนอ

Asiaweek ดําเนินการที่
ฮองกง 

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

๗๘ แหงใน
เอเชีย 

ทุกป 
 

U.S.News & 
World Report 

สหรัฐอเมริกา ๑. จัดแบงตามสภาพภูมิศาสตร ไดแก (๑) 
national universities, (๒) national liberal 
arts colleges, (๓) regional universities, 
(๔) regional liberal arts colleges โดย 
regional universities แบงตามภาคเหนือ 
ใต ตะวันออก กลาง และตะวันตก 
๒ . จัดตามสาขาวิชา ไดแก (๑) แพทย
ศาสตร ธุรกิจ กฎหมาย การศึกษา และ
วิศวกรรมศาสตร ผลการจัดอันดับจะ
เรียกวา America’s Best Colleges 

๑,๔๐๐ แหง
ใน

สหรัฐอเมริกา 

ทุกป 
 

Business 
Week 

สหรัฐอเมริกา จัดอันดับเฉพาะ Business School ผลการ
จัดอันดับเรียกวา The Best B-Schools 

๕๑ แหง ทุก ๒ ป

Money สหรัฐอเมริกา จัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีใหผลตอบแทน
คุมคาที่สุด (best value) 

๑,๐๐๐ แหง ทุกป 

Gourman 
Report 
 

สหรัฐอเมริกา จั ดอั นดั บมหาวิ ทยาลั ยประมาณ  ๑๑ 
สาขาวิชาใหญ ซ่ึงมีสาขายอยประมาณ ๑๐๐ สาขา 

- - 
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  ๑๑๘

สถาบัน/
องคกร 

ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จัด จํานวน
มหาวิทยาลัย

การเสนอ

RAE (UK) อังกฤษ จัดกลุมคุณภาพงานวิจัยออกเปน ๗ กลุมตาม
ระดับความเปนเลิศของงานวิจัยซ่ึงพิจารณา
ตามสาขาที่ทําวิจัยและระดับของความเปนเลิศ 
(ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ) 

ตามความ
ตองการของ
สถาบัน 

ทุก ๔ ป

Maclean’s 
Magazine 

แคนาดา จั ด ป ร ะ เ ภ ท เ ป น  ๓  ก ลุ ม  คื อ  ( ๑ )  
Medical/Doctoral category (มหาวิทยาลัย
ท่ีมีโปรแกรมแพทยศาสตรและโปรแกรม
ปริญญาเอกและวิจัย) (๒) Comprehensive 
category (มหาวิทยาลัยท่ีมีกิจกรรมวิจัย
มาก  มี โปรแกรมทางวิชา ชีพ ท้ังระดับ
ป ริ ญญ า ต รี แ ล ะ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  แ ล ะ  
(๓) Primarily undergraduate category 
(มหาวิทยาลัยท่ีสอนระดับปริญญาตรีเปน
หลัก มีโปรแกรมบัณฑิตศึกษาไมมาก) 

๔๒ English-
language 

universities 
และ ๙ 

French-
language 

counterparts 

ทุกป 

GUG ออสเตรเลีย จัดทําโดย Australian Daily Newspaper 
Publishers จัดกลุมมหาวิทยาลัยตามเกณฑ
ยอย ๕ ตัว เชน ความมีช่ือเสียงหรือจํานวน
นักศึกษา ในเกณฑยอยแตละตัว จะมีการ
จัดกลุมคุณภาพเปน ๕ ระดับ (๕ ดาว) เชน 
ความมีช่ือเสียงนอยจนถึงมีช่ือเสียงมาก 

มหาวิทยาลัย 
๔๐ แหง, ๓๐ 
สาขาวิชา 

ทุกป 

Shanghai Jiao 
Tong 
University 
 
 
 

จีน จัดทําโดย Institute of Higher Education ของ 
Shanghai Jiao Tong University เร่ิมตั้งแตป 
๒๐๐๓  มี อ ง ค ป ร ะ กอบ ในก า ร จั ด  ๔ 
องคประกอบ ๖ ตัวบงช้ี ทําเปนประกาศ
เรียกวา Academic Ranking of World 
Universities จัดอันดับมหาวิทยาลัย ๕๐๐ แหง 

มหาวิทยาลัย
ท่ัวโลก 

ทุกป 

Times Higher 
Ed.Supplement 

อังกฤษ การจัดอันดับของ The Times Higher 
Education Supplement เร่ิมตั้งแตป ๒๐๐๔ 
มีองคประกอบในการจัด ๔ องคประกอบ ๖ 
ตัวบงช้ี ทําประกาศเปน The World’s Top 
๒๐๐ Universities 

มหาวิทยาลัย
ท่ัวโลก 

ทุกป 
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  ๑๑๙

ท่ีมา: Chuvej Chansa-ngavej (๒๕๔๐). Performance Indicators for Universities A Critical Evaluation. ในหนังสือรวม
บทความการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ดัชนีวัดผลสําเร็จของมหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย 
วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๐ อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวาณิช. (๒๕๔๑). การวิเคราะหการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เซเวน พริ๊นต้ิง กรุป จํากัด. และปรับขอมูลบางสวนให
ทันสมัยขึ้นจากการคนควาทางอินเทอรเน็ตเพิ่มเติม 

ตัวอยางแหลงสืบคนหนวยงานจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก
(Website University Ranking) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เกณฑการใหคะแนน :   

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



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๒๐

ขอมูลที่ตองการ : 
เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานกลางที่ไดรับการ

ยอมรับในระดับโลกวาสามารถพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูระดับสากล ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมายเหตุ :  ในกรณีสถาบันไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานกลางอื่นๆ ท่ีไมมีในรายการดังกลาว      
ใหนําเสนอความนาเช่ือถือของหนวยงานกลางพรอมระบบและวิธีการจัดอันดับมาเพื่อพิจารณาได 
 
สําหรับมหาวิทยาลัยกลุมที่ ๒, ๓ และ ๔ 
นํ้าหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย  :   

การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง  การที่สถาบันอุดมศึกษากลุมท่ี ๒, ๓ และ ๔ 
มีการเตรียมการเพื่อใหไดรับการยอมรับทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ โดยไดรับการจัด
อันดับระดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันใหเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก 

เกณฑการใหคะแนน :   

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ สถาบันมีการแตงตั้งกรรมการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา/สถาบันสูสากล 
๒ สถาบันมีแผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล   
๓ สถาบันมีแผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากลที่ไดรับการ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
๔ สถาบันดําเนินการพัฒนาวิชาการตามแผนงานในขอ ๓ อยางครบถวน พรอมท้ังมีการ

ติดตามและประเมินผลแผนงานปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
๕ สถาบันไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล  ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ พรอมผลการดําเนินงานและหลักฐานการไดรับการจัดอันดับในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือไดรับ
การจัดอันดับสถาบันโดยหนวยงานกลางที่มีมาตรฐานเชื่อถือได 

 

 

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๒๑

แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๑  สถาบันมีการแตง ต้ั ง

ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
วิชาการระดับสาขาวิชา/
สถาบันสูสากล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตวัชีว้ัด
ดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลทีแ่จงมาจริง ไดแก  
 มีการแตงตัง้กรรมการพฒันาวชิาการระดับสาขาวชิา/สถาบันสูสากล

๒  ส ถ า บั น มี แ ผ น ง า น
พัฒนาวิชาการระดับ
สาขาวิชาหรือสถาบันสู
สากล   

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน  ๑  พรอมทั้ ง เอกสาร  หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๒ ไดแก  
 หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีแผนงานพัฒนา

วิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล   
๓  ส ถ า บั น มี แ ผ น ง า น

พัฒนาวิชาการระดับ
สาขาวิชาหรือสถาบันสู
สากลที่ไดรับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ และ ๒ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๓ ดังน้ี 
 หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีแผนงานพัฒนา

วิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล  ที่ไดรับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

๔ 
 
 

 มีสถาบันดํ าเนินการ
พัฒนาวิ ชาการตาม
แผนงานในขอ ๓ อยาง
ครบถวน พรอมท้ังมี
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนงาน
ปรับปรุงการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒ และ ๓ พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานท่ี
แสดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอนท่ี ๔ ดังนี้ 
 ระบบการติดตามและประเมินผลแผนงานปรับปรุง

การดําเนินงาน 
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนงานปรับปรุง

การดําเนินงานอยางเปนระบบ 
๕  สถาบันได รั บการจัด

อันดับสาขาวิชาหรื อ
เปนสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นนําของโลก 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พรอมท้ัง เอกสาร 
หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอนท่ี ๕  ดังนี้ 
 สถาบันไดรับการจัด อันดับสาขาวิชาหรือเปน

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก เชน ชื่อเว็บไซต 
ชื่อวารสาร  ประกาศ ฯลฯ  

 
  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๒๒

หมายเหตุ : 
            การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐาน
ท่ีสําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ท่ีไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใน
การตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
สอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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  ๑๒๓

มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพ 

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๖   ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
นํ้าหนัก : รอยละ ๕ 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑  ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
นํ้าหนัก : รอยละ ๒.๕ 
คําอธิบาย : 

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

นายจาง ผูประกอบการ และผูท่ีบัณฑิตทํางานเกี่ยวของ จากการประเมินบัณฑิตท่ีทํางานดวยประมาณ 
๑ ป โดยพิจารณาคุณสมบัติ ท่ีครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ๓ ดานของบัณฑิตท่ีสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   ไดแก ดานความรูความสามารถทางวิชาการตาม
ลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  

• การสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตใชกลุมตัวอยางของผูใชบัณฑิตใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยพิจารณาความเปนตัวแทนที่ดีของผูใชบัณฑิต ตามหลักสถิติการคํานวณ
ขนาดกลุมตัวอยางขั้นต่ําในการวิจัยสํารวจที่ไดมาตรฐาน ในกรณีน้ีใชหลักปฏิบัติ  โดยมีขอแนะนํา
เบ้ืองตนดังน้ี 

๑)   ผูตอบแบบสอบถามตองไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของบัณฑิตท่ีไดงานทํา และจะตองครอบคลุม
ทุกกลุมสาขา 

๒)   ผูตอบแบบสอบถามในแตละกลุมสาขาตองไมนอยกวา ๓๐ คน 
๓)   ในกรณีท่ีกลุมสาขานั้นมีบัณฑิตไดงานทําไมถึง ๓๐ คน ตองมีผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถาม

ครบทั้งหมด 
• ตัวช้ีวัดน้ี ทางสํานักงาน ก.พ.ร. จะมอบหมายใหหนวยงานกลาง เปนที่ปรึกษาเฉพาะ

ดําเนินการประเมินในตัวช้ีวัดน้ีดวย โดยใหสถาบันอุดมศึกษาแบงขนาดกลุมตัวอยางใหชัดเจน และ
กําหนดวาความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาของผู รับบริการ  ซ่ึงตองประสานกับ
หนวยงานที่จะทําการประเมินในการกําหนดประเด็นและกลุมตัวอยางที่จะประเมินตอไป 

• กลุมตัวอยางที่จะประเมินเปนผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๒๔

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

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

 
ขอมูลที่ตองการ : 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูท่ีบัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย ท่ี
มีตอบัณฑิตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
แหลงขอมูล : 
  ผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจจากผูประเมินอิสระท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) วาจางใหเปนท่ีปรึกษาในเรื่องน้ีโดยเฉพาะ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒   ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
นํ้าหนัก : รอยละ ๒.๕ 
คําอธิบาย : 

• ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ความพึงพอใจตอบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคมใน ๓ ดาน  ไดแก บทบาทดานการเปนผูเตือนสติใหกับสังคม บทบาท
ดานการชี้นําสังคม และบทบาทดานการตอบสนองตอความตองการของสังคมในการปฏิบัติพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาพื้นฐาน ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

• กลุมตัวอยางประกอบดวยบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา  การกําหนดกลุมตัวอยางดําเนินการเชนเดียวกับการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิต
ตามตัวช้ีวัดที่ ๖.๑   
 

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

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

 
แหลงขอมูล : 
  ผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาจากผูประเมินอิสระที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) วาจางใหเปน       
ท่ีปรึกษาในเรื่องน้ีโดยเฉพาะ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๒๕

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๗  ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 
นํ้าหนัก : รอยละ ๓ 
คําอธิบาย : 

คุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. หมายถึง  การที่สถาบันอุดมศึกษา
ผานการประเมินของ สมศ. และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและ
กลุมสาขาวิชา 

   
เกณฑการใหคะแนน :   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ผลประเมิน 
รอบที่ ๒  

ของ สมศ. ระดับ
สถาบันอยูในชวง 
๑.๐๐ –๑.๕๐ 

ผลประเมิน 
รอบที่ ๒  

ของ สมศ. ระดับ
สถาบันอยูในชวง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

ผลประเมิน 
รอบที่ ๒  

ของ สมศ. ระดับ
สถาบันอยูในชวง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ผลประเมิน 
รอบที่ ๒  

ของ สมศ. ระดับ
สถาบันอยูในชวง 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

ผลประเมิน 
รอบที่ ๒  

ของ สมศ. ระดับ
สถาบันอยูในชวง 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพจากผลการประเมิน
ของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่  ๒ 
 
หมายเหตุ 

 ถาสถาบันอุดมศึกษาใดยังไมไดรับการประเมินรอบที่ ๒ จาก สมศ. ไมตองประเมินตัวช้ีวัดน้ี 
และใหนํานํ้าหนักไปบวกเพิ่มในตัวช้ีวัดที่ ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๒๖

ประเด็นการประเมินผล : การประกันคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่  ๘   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง 
นํ้าหนัก : รอยละ ๔ 
คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการกําหนดให
มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ 
วิธีการ ข้ันตอน บุคลากร งบประมาณและการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา สําหรับการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการตามมาตร ๔๘ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ปรับปรุงคร้ังท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ ท่ีกําหนดใหการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา  นอกจากนี้ยังพิจารณาผลที่ไดจากการ
ดําเนินงานของการประกันคุณภาพภายในที่ไดนํามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสําเร็จตาม
เปาหมายหรือแผนที่กําหนดไว  รวมทั้งกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ตาม ๙ องคประกอบ ๔๔ ตัวช้ีวัด ของกระทรวงศึกษาธิการ   

๒ ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีของสถาบันท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณของสถาบัน
ครอบคลุมปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพ อยางครบถวน ท้ังปจจัยนําเขา  กระบวนการ
จัดการศึกษา และผลผลิต  โดยจัดทําเปนรายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินตนเอง
สงตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานใหสาธารณชนทราบ รวมท้ัง สามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) 

๓ ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการนําผลการประเมินตนเองไปใชปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของหนวยงานและสถาบัน 

๔ ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงและดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับแนว
ทางการจัดการศึกษาของสถาบัน  

๕ ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา  มีการประเมินระบบการประกันคุณภาพ
โดยเฉพาะผลลัพธของระบบประกันคุณภาพและมีการนําผลประเมินมาใชในการ
ทบทวนนโยบายการศึกษาและระบบประกันคุณภาพของสถาบัน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๒๗

ขอมูลที่ตองการ : 
• ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก หลักฐานท่ีแสดงวาไดมีระบบและกลไกในการประกัน

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ขอมูลท่ีจัดเก็บ ไดแก  ๑) ระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๒) ระบบ
พัฒนาคุณภาพ  ๓) ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการหรือการจัดการประกันคุณภาพ และรายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานประเมินตนเอง 

• หลักฐานที่แสดงถึงผลลัพธหรือผลผลิตจากการที่ไดมีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง เชน จํานวนหนวยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน การนําผลการประเมินตนเองมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนผล 
(มูลคาเพิ่ม) ท่ีเกิดจากการพัฒนางานประจําของสถาบัน 
 
แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑ ทุ ก ห น ว ย ง า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษามีระบบและ
กลไกในการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม  ๙ 
องคประกอบ  ๔๔  ตัวชี้ วัด 
ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงวา  
ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพการศึกษาตาม ๙ องคประกอบ ๔๔ 
ตัวชี้วัด ของกระทรวงศึกษธิการ ไดแก 
  ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณและ

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

  รายการที่ระบุวาทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามี
การวางระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอยางตอเน่ือง  

 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาทุกหนวยงานของ
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาทุกหนวยงานของ
สถาบันอุดมศึกษามีการตรวจติดตามคุณภาพ 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาทุกหนวยงานของ
สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินคุณภาพ 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก 
     ผูมีอํานาจ 

๒ ทุ ก ห น ว ย ง า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนด
มาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบัน

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงวา
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  ๑๒๘

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ท่ี สอดคล องกั บมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และอัตลั กษณของสถาบั น
ครอบคลุ มป จจั ยท่ีมีผลต อ
คุณภาพ อยางครบถวน ท้ัง
ปจจัยนําเขา  กระบวนการ
จัดการศึกษา และผลผลิต  โดย
จัดทําเปนรายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินตนเองสงตน
สังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
และรายงานใหสาธารณชนทราบ 
รวมท้ัง สามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และ
การจั ดระดั บเที ยบเ คี ยง 
(Benchmarking) 

สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้
ของสถาบัน ท่ีสอดคลอง กับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณของสถาบันครอบคลมุปจจยัท่ีมี
ผลตอคุณภาพ อยางครบถวน ไดแก 
  มาตรฐานและตัวบ งชี้ของทุกหนวยงานของ

สถาบันอุดมศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณของสถาบันครอบคลุม
ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพ อยางครบถวน ท้ังปจจัยนําเขา  
กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต  โดยจัดทําเปน
รายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินตนเองสงตนสังกัด  
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และรายงานใหสาธารณชนทราบ 
รวมท้ัง สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา
จัดสงรายงานประจําปตอตนสังกัด  หนวยงานท่ี
เก่ียวของ และรายงานใหสาธารณชนทราบ 

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

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก 
     ผูมีอํานาจ 

๓ ทุกหนวยงานของ
สถาบันอุดมศึกษามีการนํา
ผลการประเมินตนเองไปใช
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ของหนวยงานและสถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ และ ๒ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดง
ถึ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง  ทุ ก ห น ว ย ง า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษามีการนําผลการประเมินตนเองไปใช
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหนวยงานและสถาบัน
ดังน้ี 
 รายงานการประ เมิ นตนเองทุ กหน วย ง านของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 รายงานการประชุมท่ีแสดงวานําผลการประเมิน
ตนเองไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
หนวยงานและสถาบัน 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจากผูมีอํานาจ 
๔ 
 
 

ทุ ก ห น ว ย ง า น ข อ ง
สถาบัน อุดมศึกษามีการ
ปรับปรุงและดําเนินงานการ

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒ และ ๓ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่
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  ๑๒๙

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับแนวทางการ
จัดการศึกษาของสถาบัน 

แสดงถึงผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการปรับปรุงและดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการ
จัดการศึกษาของสถาบัน ดังน้ี 
 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามี

การบริหารจากผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา
ไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัดในกระบวนการ
บริหารการศึกษาของสถาบัน 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาในกระบวนการ
บริหารของสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการ
ประ กัน คุณภาพจากทุ กภาคี ท้ั งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวม
ของชุมชน 

 รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
หนวยงานและสถาบัน 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก  
ผูมีอํานาจ 

๕ ทุ ก ห น ว ย ง า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา มีการประเมิน
ระบบการประกั นคุณภาพ
โดยเฉพาะผลลัพธของระบบ
ประกันคุณภาพและมีการนําผล
ประเมินมาใช ในการทบทวน
นโยบายการศึกษาและระบบ
ประกันคุณภาพของสถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่
แสดงถึงการท่ีทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา มีการ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพโดยเฉพาะผลลัพธของระบบ
ประกันคุณภาพและมีการนําผลประเมินมาใชในการทบทวน
นโยบายการศึกษาและระบบประกันคุณภาพของสถาบันดังน้ี 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง การนําเอาผลจากการ

ประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลด ี

 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง การประเมินผลลัพธและ
การนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันฯ อยางตอเน่ือง 

 รายงานการประชุมเก่ียวกับการทบทวนนโยบายการศึกษา
และระบบประกันคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมิน 
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  ๑๓๐

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก 

     ผูมีอํานาจ 
หมายเหตุ : 
            การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให
สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ หรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใน
การตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
สอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
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  ๑๓๑

มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่  ๙ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สถาบันอุดมศึกษา 
นํ้าหนัก : รอยละ ๒    
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
จะพิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาท่ีใหบริการ จํานวน
บุคลากร พื้นท่ีของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานท่ีสถาบันอุดมศึกษาใชจริง โดย
เปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ท่ีหนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยท่ีมีผลตอการใช
พลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามท่ีรายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
 ๑. ไฟฟา   
 ๒. น้ํามัน   
เกณฑการใหคะแนน :  
 ๑.  ไฟฟา คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสถาบันอุดมศึกษา คิดจากคะแนนเฉลีย่ของหนวยงานใน

สังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังน้ี 
ระดับ
คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับท่ี ๑ ๐.๕ ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 
ระดับท่ี ๒ ๐.๕ ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับท่ี ๓ ๐.๕ ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวง

ต้ังแต ๑.๕ เทา ถึง ๒ เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการ
ใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -๐.๕๐๐ ถึง -๐.๓๓๔   

ระดับท่ี ๔ ๐.๕ ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวง
ต้ังแต ๑.๒ เทา ถึง ๑.๕ เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -๐.๓๓๓ ถึง -๐.๑๖๗  

ระดับท่ี ๕ ๐.๕ ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดย
อยูในชวงต้ังแต ๑ เทา ถึง ๑.๒ เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มี
คาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง ๐ ถึง -๐.๑๖๖ 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มี
คาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา ๐ จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดาน
ไฟฟา (๒.๕ คะแนน) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๓๒

๒. นํ้ามัน คะแนนการประเมินผลดานนํ้ามันของสถาบันอุดมศกึษา คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานใน
สังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังน้ี 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับท่ี ๑ ๐.๕ ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (kWh) ครบถวน 
ระดับท่ี ๒ ๐.๕ ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับท่ี ๓ ๐.๕ ปริมาณการใชน้าํมันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง

ต้ังแต ๑.๕ เทา ถึง ๒ เทาของปริมาณการใชน้าํมันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการ
ใชพลังงานน้ํามนัอยูในชวง -๐.๕๐๐ ถึง -๐.๓๓๔   

ระดับท่ี ๔ ๐.๕ ปริมาณการใชน้าํมันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง
ต้ังแต ๑.๒ เทา ถึง ๑.๕ เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลังงานน้ํามนัอยูในชวง -๐.๓๓๓ ถึง -๐.๑๖๗  

ระดับท่ี ๕ ๐.๕ ปริมาณการใชน้าํมันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
โดยอยูในชวงต้ังแต ๑ เทา ถึง ๑.๒ เทาของปริมาณการใชน้าํมันมาตรฐาน หรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามนัอยูในชวง ๐ ถึง -๐.๑๖๖ 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชน้ํามนัจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามนัมากกวา ๐ จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผล
ดานน้ํามนั (๒.๕ คะแนน) 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๓๓

 
SEU = ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันมาตรฐาน 

หนวยงานทีจ่ะไดรับการประเมินดัชนีการใชพลังงานตองไดรับคะแนนเต็มในขั้นที่ 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 ไดคะแนนเต็มในขั้น ๓-๕

ชวงที่ ๕ ไมไดคะแนนในขัน้ ๓-๕



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๓๔

ปจจัยที่ใชในการคํานวณคะแนนข้ันที่ ๓ - ๕ : 

 (๑) ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันมาตรฐาน 
คํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีไดจากการวิเคราะหผลของขอมูลปจจัยพื้นฐานตอ

ปริมาณการใชพลังงานของหนวยงานในแตกลุม โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัวแปรท่ีมีผลตอ
การใชพลังงานของหนวยงาน แบงออกเปน ๒ สวนคือ 

(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน จํานวนบุคลากร พื้นท่ีใชสอยภายในอาคาร เวลาการ
ทํางาน จํานวนผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ เปนตน 

(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดท่ีต้ัง พื้นท่ีของอําเภอท่ีต้ัง 
พื้นท่ีของจังหวัดท่ีต้ัง เปนตน 

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

(2) คาการใชพลงังานไฟฟา/นํ้ามันจริงที่รายงานแก สนพ. 
คือ ปริมาณการใชไฟฟา/น้าํมนั ท่ีหนวยงานรายงานผาน www.e-report.energy.go.th ครบ ๑๒ 
เดือน 

 
สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 

คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามนัมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้าํมันจรงิ 
                     คาการใชไฟฟา/น้ํามนัจริง 

 
เงื่อนไข :  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงาน 
ก.พ.ร. จะใชขอมูลท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ สวนอนุรักษพลังงาน
และพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

สถาบันอุดมศึกษาจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒ จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนน
ดัชนีการใชพลังงาน ในขั้นตอนท่ี ๓-๕  

หนวยงานท่ีมีคาดัชนีการใชพลังงานตํ่ากวา -๐.๕๐๐ หรือเปนหนวยงานท่ีมีปริมาณการใชพลังงานจริง
เปน ๒ เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนท่ี ๓-๕ ซึ่งจากขอมูลของป 
๒๕๕๐ จะมีหนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ ๑๐ ของหนวยงานราชการทั้งประเทศ 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๓๕

 
 
หมายเหตุ : 

สถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมท่ีจัดต้ังขึ้นตาม
กฎกระทรวง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้ังขึ้นเปนหนวยงานภายใน ท้ังท่ีปรากฏและไมปรากฏใน
กฎกระทรวง และไมวาจะตั้งอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษาตน
สังกัด 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 

สวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน    
โทร.  ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ตอ ๓๖๑-๓๖๔  

เหตุผล :  
 พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําให
ตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ท่ีปจจุบันมีมูลคากวา ๕ แสนลานบาท แนวทางสําคัญท่ีจะ
ชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบท่ีดีใหกับประชาชน 
สํานักงาน ก.พ.ร.  จึงกําหนดท่ีจะประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดานการใช
พลังงาน โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนเจาภาพหลักของตัวชี้วัด  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๓๖

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๑ มีขอมูลในฐานขอมูลการ
ประหยัดไฟฟา/น้ํามัน
ครบถวน 

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

 
  การสังเกตการณ 
   กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมี

คุณสมบัติ ดังนี ้
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใน
การตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ัง
แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมลู
ตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบ
ยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปน
ระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถีใ่นการปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจบุันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามี
ความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการอื่น ภาคเอกชน 
และประชาชน ตรวจสอบขอมูลได 

 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๓๗

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ ๑ (ความครบถวนของ
ฐานขอมูล) = ๑ คะแนน 

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

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

ความครบถวน ดานไฟฟา ดานนํ้ามัน 

ไมครบรอยละ ๑๐๐ ๐.๐ คะแนน ๐.๐ คะแนน 

ครบรอยละ ๑๐๐ ๐.๕ คะแนน ๐.๕ คะแนน 
หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครบถวนท้ัง ๑๒ เดือน 

๒ จําแนกหนวยงานราชการ โดยแบงกลุมตามลักษณะการ
ปฏิบัติงาน 

 

มีขอมูลท่ีใชสําหรับ
ประเมินคาดชันีการใช
พลังงานใหครบถวน 
 

๒.๑ ดัชนีการใชพลังงาน จาํแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของ
หนวยงานราชการ โดยแบงกลุมหนวยงานออกเปน ๙ ลักษณะ 

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

  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  ๒.๒ ใชขอมูลการทํางานและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปนคาตัวแปรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เชน การใหบริการ กิจกรรม จาํนวน
บุคลากร จาํนวนนักเรียน จาํนวนเตียงคนไข งบประมาณท่ีไดรับ 
พื้นท่ีของอาคารที่มี พื้นท่ีการใหบริการ และขอมูลการใหบรกิาร 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๓๘

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

เปนตน ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไดรายงานผาน www.e-
report.energy.go.th โดยแตละกลุมมีคาตัวแปรท่ีตองรายงาน
แตกตางกัน ดังปรากฏใน www.e-report.energy.go.th 

คาตัวแปรตางๆ จะถูกนําไปหาคาดัชนีการใชพลังงานของแตละ
หนวยงาน โดยมีแบบจําลองทางคณิตศาสตร ซึ่งสมการจะมีคาท่ี
ขึ้นอยูกับตัวแปรในแตละกลุม เมื่อปอนขอมูลเขาไปในแบบจําลอง
ฯ ก็จะไดคาการใชพลังงานมาตรฐานของแตละหนวยงาน  จากนั้น
จะนําคาท่ีไดไปเปรียบเทียบกับคาการใชพลังงานจริงของแตละ
หนวยงาน ซึ่งจะทราบคาดัชนีการใชพลังงานของแตละหนวยงาน
ท่ีจะนําไปใชประเมินผล 

   

 
 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ ๒ (มีขอมูลที่ใชสําหรับประเมิน
คาดัชนีการใชพลังงานใหครบถวน)  = ๑ คะแนน 

  วิธีและเกณฑการใหคะแนน 

 พิจารณาความครบถวนของขอมูลสําหรับประเมินดัชนี
การใชพลังงาน ใน www.e-report.energy.go.th
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

ความครบถวน คะแนน 

ไมครบรอยละ ๑๐๐ ๐.๐ คะแนน 

ครบรอยละ ๑๐๐ ๑.๐ คะแนน 
หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลท่ีใชสําหรับประเมินดัชนี
การใชพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครบถวนท้ัง ๑๒ เดือน 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๓๙

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
• ขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

๓ ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันจริง มากกวา
ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน โดยอยู
ในชวงต้ังแต ๑.๕ เทา 
ถึง ๒ เทาของปริมาณ
การใชไฟฟา/น้ํามนั
มาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใช
ไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง 
-๐.๓๓๔ ถึง -๐.๕๐๐ 

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

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

๔ ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันจริง มากกวา
ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน โดยอยู
ในชวงต้ังแต ๑.๒ เทา 
ถึง ๑.๕ เทาของปริมาณ
การใชไฟฟา/น้ํามนั
มาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใช
ไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง 
-๐.๓๓๓ ถึง -๐.๑๖๗  
 

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

วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
• สถาบันอุดมศึกษาจะไดรบัการประเมินในขั้นตอนท่ี ๓-๕ 

ตองไดรับคะแนนท้ังไฟฟาและน้ํามันอยางละ ๑.๐ คะแนน ในเกณฑการ
ใหคะแนนระดับท่ี ๑ และ ๒ (ความครบถวนของฐานขอมูล)  

• วิธีใหคะแนน 

(๑) คาการใชพลังงานไฟฟา/นํ้ามันมาตรฐาน 
แบบจําลองทางคณิตศาสตรไดจากการวิเคราะหทาง

สถิติโดยใชการวิเคราะหการถดถอย (Regression 
Analysis) โดยแยกการวิเคราะหในแตกลุมของหนวยงาน 
โดยสามารถดูรายละเอียดของแตละกลุมหนวยงานไดใน 
www.e-report.energy.go.th โดยในการวิเคราะหนัน้จะ
พิจารณาตัวแปรท่ีมีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน  

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

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

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

              คาการใชไฟฟา/น้าํมันจริง 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้าํมันมากกวา ๐ จะได
คะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา/น้ํามัน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๔๐

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑการใหคะแนน 
การใหคะแนนแบงออกเปน ๓ 
ข้ันตอน 

ไฟฟา นํ้ามัน 

ข้ันที่ ๓ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
จริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง
ต้ังแต ๑.๕ เทา ถึง ๒ เทาของ
ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
ไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง 
-๐.๕๐๐ ถึง -๐.๓๓๔  

= ๐.๐-๐.๕
คะแนน 

= ๐.๐-๐.๕
คะแนน 

ข้ันที่ ๔ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
จริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง
ต้ังแต ๑.๒ เทา ถึง ๑.๕ เทาของ
ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
ไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง  
-๐.๓๓๓ ถึง -๐.๑๖๗  

= ๐.๐-๐.๕
คะแนน 

= ๐.๐-๐.๕
คะแนน 

ข้ันที่ ๕ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
จริง เทากับหรือมากกวาปริมาณ
การใชไฟฟา/น้ํามนัมาตรฐาน โดย
อยูในชวงต้ังแต ๑ เทา ถึง ๑.๒ เทา
ของปริมาณการใชไฟฟา/น้าํมนั
มาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้าํมัน
อยูในชวง -๐.๑๖๖ ถึง ๐  

= ๐.๐-๐.๕
คะแนน 

= ๐.๐-๐.๕
คะแนน 

รวม ๓ ชวง คะแนนเต็ม ๑.๕ คะแนน ๑.๕ คะแนน
 
 

  ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้าํมันมากกวา ๐ จะได
คะแนนเต็มในขัน้ท่ี ๓-๕  (๑.๕ คะแนน) 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๔๑

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

หมายเหตุ:  
การประเมินคะแนนในขั้นตอนท่ี ๓ ๔ และ ๕ หากตัวเลขท่ีประหยัดได
จริงอยูระหวางคาขอบเขตใหใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค 

  วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
กรณีสถาบันอุดมศึกษาน้ันมีสถาบันอุดมศึกษาที่ต้ังข้ึนเปน
หนวยงานภายในดวย เชน วิทยาเขต สาขา เปนตน 

• วิธีใหคะแนน 
ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตาม

ขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงานยอย แลวนาํมา
พิจารณาใหคะแนนของสถาบนัอุดมศึกษานั้น โดยคิดจาก
คาเฉลี่ยของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด 

= ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด 
                       จํานวนหนวยงานในสังกัดท้ังหมด 

หมายเหตุ :   
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการ
ดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของ
อ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผู
ประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๔๒

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
นํ้าหนัก : รอยละ ๓ 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน ๒ กรณี 
กรณีที่ ๑ สถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจายลงทุน  
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจาย                    
เงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปน
ตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังน้ีไมรวมงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเม่ือเทียบกับวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ท้ังท่ีมี
ตัวตนและทรัพยสินท่ีไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือ
รัฐวิสาหกิจโดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน 
สามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงท่ี ๕ แสดงถึงลักษณะ
เศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให 

สูตรการคํานวณ : 

 
                 เงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย      x ๑๐๐ 
                             วงเงนิงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๓ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

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



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๔๓

หมายเหตุ :  
1. ระดับคะแนน ๓ เทากับ คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน

ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดในการประชุมเม่ือวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐   
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได            

และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ท้ังน้ี ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
รายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการ
ประเมินผล 

3. ในกรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่น ๆ              
การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 

4. สามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีไดรับผานทางเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง 
 

ช่ือผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 
๑. นางสาวสุทธิรัตน  รัตนโชติ ๐๒-๒๗๐-๐๓๖๘-๙ 
๒. นางสาวนพนิดา  โภไคยารักษ ๐๒-๒๗๐-๐๓๖๘-๙ 

 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสถาบันอุดมศึกษาและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการ
ดําเนินงานและใหการเบิกจายเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ รวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงมีผลให
การเบิกจายเงินงบประมาณ ในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และเปนไปตามเปาหมายที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๔๔

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผลการ
เบิกจายรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาจากสํานักงานกํากับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจาง
แลวนั้น งบประมาณในสวนท่ีเหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได ท้ังนี้ หาก
สถาบันอุดมศึกษาไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใชจายในภารกิจ /โครงการอื่นๆ ตอขอให
สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณท่ีประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย)  เพื่อใช
ประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้  
 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมท้ังระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของ
งบประมาณท่ีสามารถประหยัดได  
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสงใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 
- แบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีจัดสรรงบประมาณในงบ
ลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แบบ สงป. ๓๐๒/๑) 

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

หมายเหตุ : 
 การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให
สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานท่ี
สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ท่ีไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๔๕

กรณีที่ ๒    สถาบันอุดมศึกษาไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจาย
ในภาพรวม 

คําอธิบาย : 
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาทั้งท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปน
ตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังน้ีไมรวมงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

สูตรการคํานวณ : 

                      
                 เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย      x ๑๐๐ 
                           วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรับ 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

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

หมายเหตุ :  
1. ระดับคะแนน ๓ เทากับ คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน

ภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดในการประชุมเม่ือวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐  
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะไมรวมงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัด

ได และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ท้ังน้ี ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
รายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการ
ประเมินผล 

แหลงขอมูลอางอิง :  
ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๔๖

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง 
 

ช่ือผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 
๑. นางสาวสุทธิรัตน  รัตนโชติ ๐๒-๒๗๐-๐๓๖๘-๙ 
๒. นางสาวนพนิดา  โภไคยารักษ ๐๒-๒๗๐-๐๓๖๘-๙ 

 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสถาบันอุดมศึกษาและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการ
ดําเนินงานและใหการเบิกจายเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงมีผลให
การเบิกจายเงินงบประมาณ   ในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และเปนไปตามเปาหมายที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดในการประชุมเม่ือวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากผลการเบิกจายรายจาย
ในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาจากสํานักงานกํากับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจาง
แลวนั้น งบประมาณในสวนท่ีเหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได ท้ังนี้ หาก
สถาบันอุดมศึกษาไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใชจายในภารกิจ /โครงการอ่ืนๆ ตอ ขอให
สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใช
ประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้  
 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมท้ังระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของ
งบประมาณท่ีสามารถประหยัดได  
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสงใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 
- แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แบบ สงป. ๓๐๒) 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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  ๑๔๗

แนวทางการประเมินผล 
หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให 
สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานท่ี
สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ท่ีไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๔๘

ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา

การใหบริการ 
นํ้าหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ดําเนินการลดไดจริง และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่ นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ทุกกระบวนงานที่
สถาบันอุดมศึกษาเสนอไปยังสํานักงาน ก .พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ และ 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ ๓๐ ข้ึนไป  
 
เงื่อนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อประเมินผล : 

๑. ใหสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา ๕ กระบวนงานจาก
กระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาไดนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-
๒๕๕๐ และลดระยะเวลาการใหบริการไดตั้งแต รอยละ ๓๐ ข้ึนไปเรียบรอยแลว เพื่อนํามาประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒. กระบวนงานที่คัดเลือกมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ น้ีตองเปน
กระบวนงานหลักที่สําคัญของหนวยงาน และมีจํานวนผูใชบริการมาก หรือพิจารณาวาสงผลกระทบ
ตอประชาชนหรือนิสิตนักศึกษาจํานวนมาก หรือมีผูรองเรียนจํานวนมาก 

๓. ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุนํ้าหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอ
เพื่อนําไปประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดใหมีการถวงนํ้าหนักตามลําดับ
ความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุนํ้าหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีนํ้าหนักเทากัน 

๔. สําหรับกระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิทยาเขตเพื่อใหบริการหลายแหง ให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกวิทยาเขต โดยใชรอบ
ระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของทุกวิทยาเขต เปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ท้ังน้ี ขอให
สถาบันอุดมศึกษาระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละวิทยาเขตตามแบบฟอรมรายงานระยะเวลา
เฉลี่ยของการใหบริการ โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน) 

๕. ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอกระบวนงานที่มีการปฏิบัติอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่เปน
ราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งข้ึนเปน



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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  ๑๔๙

หนวยงานภายใน ท้ังท่ีปรากฏและไมปรากฏในกฎกระทรวง และไมวาจะตั้งอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผล
การเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด 

๖. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่
เปน รอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนหรือนิสิตนักศึกษาทราบอยางชัดเจน 

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x ๑๐๐ 
จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการ
ตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด งานบริการ (i) น้ําหนัก

(Wi) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน
ที่ได  
(Ci) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนัก    

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

นํ้าหนักรวม Σ W =๑ คาคะแนนของตัวชี้วัดน้ีเทากับ Σ (Wi x Ci) 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
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  ๑๕๐

หมายเหตุ :  
๑. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลผลการ

ดําเนินงานจริง ๙ เดือน คือตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๑ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๑ เพื่อใชเปนขอมูลผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และใหสถาบันอุดมศึกษาแนบเอกสารหลักฐานขอมูล
ผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงานตามแบบฟอรมท้ัง ๓ แบบฟอรม มาพรอมกับรายงาน
การประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) รอบ ๖ เดือน และรอบ 
๑๒ เดือน 

๒. หากสถาบันอุดมศึกษาไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละ
กระบวนงานที่เปนรอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนหรือนิสิตนักศึกษาทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับ
ลดคะแนนลง ๐.๕ คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดน้ี 
 
เหตุผล :   

สืบเน่ืองจากในการดําเนินการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของทุกสถาบันอุดมศึกษานับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ ทุกสถาบันอุดมศึกษา
ไดดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแลว ดังน้ันเพื่อผลักดันให
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process) การใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธี
ท่ีหลากหลาย โดยคํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 
คุณภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก และคุณภาพการใหบริการใน
ภาพรวม ตามหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป 
๒๕๕๐ ของ สํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําหลักเกณฑและแนวทางฯ ดังกลาวมาใช
ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของ
ประชาชน หรือผูใชบริการได อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ แนวทางการประเมินผล
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษารักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการตอไป เพื่อสรางความไววางใจใน
คุณภาพการบริการของหนวยงานภาครัฐใหมากย่ิงข้ึน  
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๕๑

แนวทางการประเมินผล :   
 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมลู เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังน้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาแจงจํานวนและชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการที่นํามาประเมินเพื่อรักษามาตรฐาน

รอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่เสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ  โดยระบุมาพรอมกับรายละเอียดตัวชี้วัด (ตามแบบฟอรม ๑๑.๑ รายชื่อ
กระบวนงาน นํ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑) และสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ หากลาชาปรับลดคะแนน ๐.๒๕ คะแนน 

 แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละกระบวนงานหรืองานบริการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขอมูลลาสุดที่สามารถจัดเก็บได  

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 จํานวนและชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการที่นํามาประเมินเพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของ

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่เสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ตามที่ได
แจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.)  

 ตารางการจัดเก็บขอมูลที่แสดงจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวน
ผูรับบริการทั้งหมดของแตละงานบริการที่เกิดขึ้นจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แบบฟอรม ๑๑.๒ การจัดเก็บ
ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน ) 

 วิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการ
อยางชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตารางตัวอยางการ
รายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ)  

 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงานที่แสดงผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักของทุก
กระบวนงาน (แบบฟอรม ๑๑.๓ ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน) 

 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรักษามาตรฐานรอบ
ระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และ
จํานวนผูรับบริการทั้งหมดของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน ทั้งน้ี ขอใหสถาบนัอุดมศกึษา
ระบุจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของแตละสาขา
แนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน 
หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให
สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๕๒

แนวทางการประเมินผล 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับบริการ 
 เจาหนาทีผู่ใหบริการ 

๓. การสังเกตการณ  
 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัต ิดังน้ี 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง 
รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆจากเจาของขอมูลทุก ๑ เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมลูได  มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาทีรั่บผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปล่ียนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได  เชน  สถาบัน อุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานทีใ่หบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๕๓

แบบฟอรม ๑๑.๑ รายชื่อกระบวนงาน นํ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

ชื่อกระบวนงาน ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา นํ้าหนัก รอบระยะเวลามาตรฐาน 

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

รวม ๑.๐๐  
 

แบบฟอรม ๑๑.๒ การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  
กระบวนงานลําดับที่ .......... ชื่อกระบวนงาน........................................................................... 
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ................................................................................................. 
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล...................................................... หมายเลขโทรศัพท.............................................. 
จํานวนขั้นตอนใหบริการทัง้หมด...........................ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ…....วัน/ชั่วโมง/นาท ี

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจรงิในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๑) 

ลําดับที่ 
(๒) 

ชื่อผูใชบริการ 
(๓) 

เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(๔) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(๕)= (๔)-(๓) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(๖) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
…      
…      
i      

คอลัมน (๖) ใหกรอกผลการเปรยีบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังน้ี 
๑ แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
๐ แทน  ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๕๔

แบบฟอรม ๑๑.๓ ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก รอบระยะเวลา  
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ      

ที่ไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ทั้งหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก

๑.         
๒
. 

        

๓
. 

        

๔
. 

        

๕.         
 รวม ๑.๐๐ ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกกระบวนงาน) 
 

 
 
ตัวอยางแบบฟอรม ๑๑.๑ รายชื่อกระบวนงาน นํ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 

ที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
 

ชื่อกระบวนงาน ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา นํ้าหนัก รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ที่ใหบริการจริง) 
๑. การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ๒๕๔๗ ๐.๒๐ ๓ วัน 

๒. การบันทึกประวตัินักศึกษาใหม ๒๕๔๗ ๐.๒๐ ๗ วัน 

๓. การขอใชอุปกรณการเรียนการสอนและ
ขอใชสถานที ่ ๒๕๔๘ ๐.๒๐ ๔๐ นาท ี

๔. การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา ๒๕๔๙ ๐.๒๐ ๑๐ นาท ี

๕. การขึ้นทะเบียน/ตอทะเบยีนการเปน
นักศึกษาชาเปนกรณีพิเศษ ๒๕๕๐ ๐.๒๐ ๑ วัน 

รวม ๑.๐๐  
 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๕๕

ตัวอยางแบบฟอรม ๑๑.๒ การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  
 

กระบวนงานลําดับที่ ๔ ชื่อกระบวนงาน  การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักทะเบียนฯ 
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล  นายแทนไท จิตมั่นคง  หมายเลขโทรศัพท ๐๘๖-๘๙๕-๙๙๖๙ 
จํานวนขั้นตอนใหบริการทัง้หมด  ๔  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ ๓ วัน 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจรงิในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๑) 

ลําดับที่ 
(๒) 

ชื่อผูใชบริการ 
(๓) 

เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(๔) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(๕)= (๔)-(๓) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(๖) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

๑ นายบรรลือ  ผองอินทรี ๗ ม.ค. ๒๕๕๑ ๙ ก.พ. ๒๕๕๑ ๓ วัน ๑ 
๒ นางสุดา  แจมวยั ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๑ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๑ ๒ วัน ๑ 
๓ นายเกรียง  บญุพิทักษ ๑๗ มี.ค. ๒๕๕๑ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๑ ๓ วัน ๑ 
๔ นางสาวสมใจ  สถิตดอยู ๓ เม.ย. ๒๕๕๑ ๔ เม.ย. ๒๕๕๑ ๒ วัน ๑ 
๕ นายคณิต  เพียงพอ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๑ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๑ ๔ วัน ๐ 
…     … 
…     … 
…     … 
…     … 
…     … 
๑๐๐ นางฤดี  มัง่คั่ง ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๑ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑ ๔ วัน ๐ 

คอลัมน (๖) ใหกรอกผลการเปรยีบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังน้ี 
๑ แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
๐ แทน  ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๕๖

ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

 
งานบริการ วิธีการเก็บขอมูล 

ระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวอยางเอกสารในการเก็บ

ขอมูลระยะเวลาการใหบริการ
๑. การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก 

การเขารับบริการ 
เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๒. การบันทึกประวตัินักศึกษาใหม ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๓. การขอใชอุปกรณการเรียนการ
สอนและขอใชสถานที ่

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๔. การออกเอกสารสําคัญทาง
การศึกษา 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๕. การขึ้นทะเบียน/ตอทะเบยีนการ
เปนนักศึกษาชาเปนกรณีพิเศษ 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๕๗

ตัวอยางแบบฟอรม ๑๑.๓ ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

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

งานบริการ น้ําหนัก รอบระยะเวลา  
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ      

ที่ไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ทั้งหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก

๑. การตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา 

๐.๒๐ ๓ วัน ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๐๐ ๕.๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

๒. การบันทึกประวตัิ
นักศึกษาใหม 

๐.๒๐ ๗ วัน ๕๖๙ ๖๘๒ ๘๓.๔๓ ๔.๓๔ ๐.๘๖๘๐ 

๓. การขอใชอุปกรณ
การเรียนการสอน
และขอใชสถานที ่

๐.๒๐ ๔๐ นาท ี ๓๗ ๖๐ ๖๑.๖๗ ๒.๑๗ ๐.๔๓๔๐ 

๔. การออกเอกสาร
สําคัญทาง
การศึกษา 

๐.๒๐ ๑๐ นาท ี ๓๙๐ ๖๐๐ ๖๕.๐๐ ๒.๕๐ ๐.๕๐๐๐ 

๕. การขึ้นทะเบียน/
ตอทะเบียนการ
เปนนักศึกษาชา
เปนกรณีพิเศษ 

๐.๒๐ ๑ วัน ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๕.๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

 
รวม ๑.๐๐ 

ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกงานบริการ) 

๓.๘๐๒
๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานฯ เทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๕๘

ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
นํ้าหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

 ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 

เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามเปาหมายแตระดับ 

โดยที่ :  
ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีตอหัว (หนวยนับเปนจํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time 
Equlvalent Student) ไดแลวเสร็จ อยางนอย ๑ กลุมสาขาวิชา และรายงานผลการ
คํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
 

ระดับ ๒ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีตอหัว (หนวยนับเปนจํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time 
Equlvalent Student) ไดแลวเสร็จ อยางนอยรอยละ ๕๐  ของจํานวนกลุมสาขาที่ผลิตและ
รายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
 

ระดับ ๓ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุม
สาขาวิชา (หนวยนับเปนจํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time Equlvalent 
Student) ไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๕๙

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๔ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดทําตนทุนทุกผลผลิต เชน ผลผลิตดานการจัดการเรียนการ
สอน ดานการวิจัย ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เปนตน และรายงานผลการคํานวณตนทุนรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดย
เสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ระดับ ๕ นําผลการดําเนินงานที่ไดไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

เหตุผล :  
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

แนวทางการประเมินผล :  
ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๑ ข้ันตอนที่ ๑ : 
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลลิตดาน
การเรียนการสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตอหัว ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ อยางนอย ๑ กลุมสาขา 

 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงาน มีฐานขอมูล
เพื่อใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต พรอมท้ังเอกสาร 
หลักฐานท่ีแสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดาน
การเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัว ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ อยางนอย ๑ กลุมสาขา ดังนี้ 
      รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
      ท้ังนี้ วันท่ีแลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิตอางอิงจากวันท่ีผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบ
ตอรายงานฯ ดังกลาว 
       สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๖๐

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๒ ข้ันตอนที่ ๒ : 
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลลิตดาน
การเรียนการสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตอหัว ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ อยางนอยรอยละ ๕๐ 
ของจํานวนกลุมสาขาที่ผลิต 

  เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงจัดทํา
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการเรียนการสอนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีตอหัวในปงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๕๑ 
อยางนอยรอยละ ๕๐ ดังนี้ 
         รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
         ท้ังนี้ วันท่ีแลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิต  อางอิงจากวันท่ีผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบ
ตอรายงานฯ ดังกลาว 
         สํ า เนาหนั งสื อนํ า ส ง รายงาน  ฯ  ให กับสํ านั ก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๓ ข้ันตอนที่ ๓ : 

จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดาน
การเรียนการสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตอหัว ในปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๑ ของทุกกลุมสาขาวิชา 

  เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ และ ๒ พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงถึง
การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย ผลผลิตดานการเรียนการ
สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวในปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๑  ของทุกกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 
         รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ  
         ท้ังนี้ วันท่ีแลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิต  อางอิงจากวันท่ีผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบ
ตอรายงานฯ ดังกลาว 
        สํ า เน าหนั ง สื อนํ า ส ง ร ายงาน  ฯ  ให กั บสํ านั ก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๔ ข้ันตอนที่ ๔ :  

จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต
ทุกผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ .
๒๕๕๑  

   เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ   
คะแนน ๑ ,๒ และ ๓ พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงถึงการจัดทํา
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตทุกผลผลิตในปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๖๑

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

         รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
         ท้ังนี้ วันท่ีแลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันท่ีผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบ
ตอรายงานฯ ดังกลาว 
         สํ า เนาหนั งสื อนํ า ส ง รายงาน  ฯ  ให กับสํ านั ก
งบประมาณ  กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๕ ข้ันตอนที่ ๕ : 

นําผลการดําเนินงานท่ีไดไปกําหนด
แ น ว ท า ง ห รื อ แ ผ น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 

    เ อกสาร /หลั กฐาน ท่ีแสดง ถึงการดํ า เนิ น งาน
เชนเดียวกับระดับคะแนน ๑ ,๒ ,๓ และ ๔  พรอมท้ังเอกสาร 
หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําผลการ
คํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไปกําหนด
แนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 
         แนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๒ สวนหนึ่งหรือท้ังหมดของ
แนวทางหรือแผนฯ อางอิงจากผลการคํานวณ 
        บันทึกขอความ/รายงานการประชุมท่ีเก่ียวกับการนํา
ผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไป
กําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
         การจัดสัมมนา หรือรูปแบบอ่ืนๆ  ท่ีแสดงใหเห็นวา 
สถาบันอุดมศึกษาไดนําผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุน
ตอหนวยผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 
กรมบัญชีกลาง 
สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ 
กลุมมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
โทร. ๐๒๒๗๐ ๐๔๖๓ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๖๒

มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
นํ้าหนัก : รอยละ ๓ 
คําอธิบาย : 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีน้ัน เปนเร่ืองท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันจะตองให
ความสําคัญเพื่อใหการดําเนินงาน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการพัฒนาสถาบันอยางย่ังยืน โดย
มีการบริหารที่ดี ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย โดยในทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากลจะดําเนินการโดย
ผานสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และ
กลยุทธในการดําเนินงานเพ่ือใหฝายบริหารและคณาจารยมีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมาย
ของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการ
ทํางานตามภารกิจของสถาบัน ตลอดจนจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเน่ืองเพื่อ
ปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดีย่ิงขึ้น ดังน้ันบทบาทของคณะกรรมการในการกํากับดูแลที่
ดี จึงสงผลตอการดําเนินงานของสถาบันโดยตรง 

นอกจากนี้ ในเร่ืองของรายงานทางการเงินและการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
น้ัน เปนสวนประกอบที่สําคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการทํางานขององคกรตอผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝายตลอดจนแสดงถึงความโปรงใสที่พรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย สามารถรวมตรวจสอบการ
ทํางานขององคกรได 
เกณฑการใหคะแนน : 

ประกอบดวย ๔ สวนหลัก ไดแก 
หัวขอที่ใชประเมิน นํ้าหนัก (รอยละ)

๑.บทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   มีหัวขอยอยคือ          ๕๐ 
      ๑.๑  การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบาย

ของสถาบันอุดมศึกษา 
๑๐ 

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

รวม ๑๐๐ 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๖๓

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
               ๑.  บทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   (นํ้าหนัก รอยละ ๕๐) 
                     ๑ .๑   การมีส วนร วมในการกําหนดทิศทาง   ยุทธศาสตร  และนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา (นํ้าหนัก รอยละ ๑๐) 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สถาบันจัดทํา           
แผนยุทธศาสตรไมแลว

เสร็จ หรือสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  
ไมไดเปนผูใหความ
เห็นชอบทิศทาง  

ยุทธศาสตร และนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษา 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน    

ใหความเห็นชอบ 
ทิศทาง  ยุทธศาสตร 
และนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 

- สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  
มีสวนรวมในการกําหนดและ
ใหความเห็นชอบทิศทาง     

ยุทธศาสตร และนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา และให

ขอสังเกต 
ท่ีมีนัยสําคัญ 

หมายเหตุ  สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันมีสวนรวมในกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา เชน  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซ่ึงมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเขารวมดวย โดยทําหนาที่กลั่นกรองแผนฯเบื้องตน หรือ การเขารวมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นรวมกันกับผูบริหาร คณาจารย  และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ           
เปนตน 

๑.๒ การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน(นํ้าหนักรอยละ ๑๐) 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของสถาบัน

อยางครบถวน   
ปละ ๑ คร้ัง 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของสถาบัน

อยางครบถวน   
ปละ ๒ คร้ัง 

- สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  
ติดตามผลการดําเนินงานที่
สําคัญตามภารกิจหลักของ
สถาบันอยางครบถวน  
มากกวาปละ ๒  คร้ัง 

หมายเหตุ  ผลงานที่สําคัญของสถาบัน แบงออกเปน ๒ ดาน  คือ 
- ดานการเงิน เชน ผลการเบิกจายเทียบกับงบประมาณ ฐานะทางการเงิน ผลกําไร

ขาดทุน การเบิกจายงบลงทุน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๖๔

- ดานผลงาน เชน  ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ การดําเนินงานตามโครงการที่สําคัญ 
 
        ๑.๓ การประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  (นํ้าหนักรอยละ ๓๐)  พิจารณาจาก ๒ สวน คือ 
         ๑.๓.๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  ควรไดรับวาระการประชุม เอกสารและขอมูล
ประกอบวาระการประชุมอยางครบถวนกอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  อยางนอย ๗ วัน 
(นํ้าหนัก  รอยละ ๑๐) 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุมโดย

เฉลี่ย 
นอยกวา ๒ วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุมโดย

เฉลี่ย 
นอยกวา ๓ วัน 

ไดรับเอกสาร
กอนการประชุม 
โดยเฉลี่ย ๓ วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุม 

โดยเฉลี่ย ๕ วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุม 

โดยเฉลี่ย ๗ วัน 

หมายเหตุ  
- วันท่ีไดรับเอกสารกอนการประชุม พิจารณาจากวันท่ีในทะเบียนรับเอกสารของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   
- กรณีท่ีมีการจัดสงเอกสารเพิ่มเติมในภายหลังจากที่สงเอกสารและขอมูลประกอบการ

ประชุมใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันไปแลว ใหนับจากวันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบันไดรับเอกสารเพิ่มเติมคร้ังสุดทาย 

๑.๓.๒ การเขาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  (นํ้าหนัก รอยละ ๒๐) 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  แตละคร้ังมี
กรรมการเขารวม    

โดยเฉลี่ย         
รอยละ ๕๐ ของ 
จํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 

การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  แตละคร้ัง
มีกรรมการเขารวม

โดยเฉลี่ย        
รอยละ ๖๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 

การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  แตละคร้ัง
มีกรรมการเขารวม

โดยเฉลี่ย        
รอยละ ๗๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 

การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  แตละคร้ัง
มีกรรมการเขารวม

โดยเฉลี่ย  
รอยละ ๘๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 

การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  แตละคร้ัง
มีกรรมการเขารวม

โดยเฉลี่ย  
รอยละ ๙๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๖๕

หมายเหตุ 
- การคํานวณจะนับเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  หรือกรรมการโดย

ตําแหนง  ในกรณีท่ีเปนผูแทนของกรรมการโดยตําแหนง  จะพิจารณาเฉพาะเปนบุคคลทานเดิมท่ีเปน
ตัวแทนของกรรมการเทาน้ัน เพื่อเขารวมประชุมกับคณะกรรมการ 

 
๒. รายงานทางการเงิน (นํ้าหนักรอยละ ๑๐)  
พิจารณาจากจํานวนวันท่ีใชในการปดบัญชีประจําป โดยนับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึง

วันท่ีสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงิน
ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มากกวา ๙๐ วัน - ๙๐ วัน ๗๕ วัน นอยกวา ๖๐ วัน 

๓. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส (นํ้าหนักรอยละ ๑๐) 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไมมีการเปดเผย
ขอมูล 

มีการเปดเผย 
๑ )  ร า ย ง า น
ประเมินตนเองที่
เ ป น ร า ย ง า น
ประจําป ๒๕๕๐ 
๒ )  คํ า รั บ ร อ ง 
การปฏิบัติราชการ  
ป ๒๕๕๑ 

มีการเปดเผย 
๑ )  ร า ย ง า น
ประเมินตนเองที่
เ ป น ร า ย ง า น
ประจําป ๒๕๕๐ 
๒ )  คํ า รั บ ร อ ง
การปฏิบัติราชการ 
ป ๒๕๕๑ 
๓) รายงานผลการ
ปฏิ บัติ ง าน  รอบ 
๑ ๒  เ ดื อ น  ป 
๒๕๕๑ 

มีการเปดเผย 
๑) รายงานประเมิน
ต น เ อ ง ที่ เ ป น
รายงานประจํ าป 
๒๕๕๐ 
๒ )  คํ า รั บ ร อ ง 
การปฏิบัติราชการ  
ป ๒๕๕๑ 
๓) รายงานผลการ
ป ฏิ บั ติ ง าน  รอบ 
๑ ๒  เ ดื อ น  ป 
๒๕๕๑ 
๔ )  ป ร ะ วั ติ ข อ ง
กรรมการทุกทาน 

มีการเปดเผย 
๑) รายงานประเมิน
ต น เ อ ง ที่ เ ป น
รายงานประ จํ าป 
๒๕๕๐ 
๒ )  คํ า รั บ ร อ ง
การปฏิบัติราชการ 
ป ๒๕๕๑ 
๓) รายงานผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  ร อ บ 
๑ ๒  เ ดื อ น  ป 
๒๕๕๑ 
๔ )  ป ร ะ วั ติ ข อ ง
กรรมการทุกทาน 
๕ )  ร า ย ง า นก า ร
จัดซ้ือจัดจางตลอด
ท้ังป ๒๕๕๑ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๖๖

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

 
๔. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ (นํ้าหนักรอยละ ๓๐) 

หลักเกณฑการใหคะแนน 
กิจกรรม นํ้าหนัก 

(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.คณะกรรมการ
ควรมีการติดตาม
ความเพี ยงพอ
ของระบบงานที่
สําคัญ ไดแก 
  ๑)  การควบคุม
ภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 
  ๒) การบริหาร
จั ด ก า ร
สารสนเทศ 
  ๓) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๒๐ ไมมีการ
ติดตาม
ทบทวน 

- มีการติดตาม 
ทบทวน 
จํานวน  
๑ ระบบ 

มีการ
ติดตาม 
ทบทวน 
จํานวน   
๒ ระบบ 

มีการติดตาม 
ทบทวน 
จํานวน  
๓ ระบบ 

๒ .  
คณะกรรมการมี
ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
ผลงานผูบริหาร
สูงสุด 

๑๐ ไมมีการ
ประเมิน 

ผลงานของ
ผูบริหาร
สูงสุด 

- มีการประเมิน
ผลงานของ
ผูบริหาร     

สูงสุดแตไมมี
หลักเกณฑท่ี
ตกลงกันไว
ลวงหนา 

- มีการประเมิน
ผลงานของ
ผูบริหาร
สูงสุดโดยมี
หลักเกณฑท่ี
ชัดเจนและ 
ตกลงกันไว
ลวงหนา 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๖๗

ขอมูลที่ตองการ : 
๑) หลักฐานแสดงการมีบทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   ดานการมีสวนรวมในการ

กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน และ
การรวมประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  

๒) หลักฐานแสดงรายงานทางการเงินท่ีแสดงจํานวนวันท่ีใชในการปดบัญชีประจําป โดย
นับตั้งแตวันสิ้นงวดของปงบประมาณจนถึงวันท่ีสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบ
บัญชีท่ีไดรับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓) หลักฐานแสดงการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส ไดแก  (๑) รายงานประเมินตนเอง
ท่ีเปนรายงานประจําป ๒๕๕๐  (๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. ๒๕๕๑  (๓) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ป ๒๕๕๑ ท่ีสามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปงบประมาณภายใน ๓๐ วัน  (๔) 
ประวัติของกรรมการทุกทาน  ประกอบดวย ๔ รายการ คือ อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และ
ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตําแหนงหนาที่ในองคการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
และ (๕) รายงานการจัดซ้ือจัดจางตลอดทั้งป พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔) หลักฐานแสดงการดําเนินการอื่น ๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ  ไดแก คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันมีการติดตามทบทวนระบบงานที่สําคัญ ๓ ระบบ ไดแก (๑)  การควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน  (๒) การบริหารจัดการสารสนเทศ  และ  (๓) การบริหารทรัพยากร
บุคคล  รวมทั้ง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันมีการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุดโดยมี
หลักเกณฑท่ีชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 

๕) รายช่ือและท่ีอยูของกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันทุกคน 
 
แนวทางการประเมินผล : 

หัวขอที่ใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๑ .  บทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน  
มีหัวขอยอยคือ          

 ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาว
ไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง ไดแก  

๑ เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวาสถาบันไดจัดทําแผนยุทธศาสตรแตไมแลว
เสร็จ หรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ยังไมไดใหความเห็นชอบ 

๓ เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวาสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ใหความ
เห็นชอบทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

 ๑.๑  การมีสวนรวมใน
การกําหนดทิศทาง   
ยุทธศาสตร และนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษา 

๕ เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวาสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  มีสวนรวมใน
การกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๖๘

หัวขอที่ใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๑  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ท้ังดานการเงินและดานผลงาน  
ตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน ปละ ๑ ครั้ง 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   
๓  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  มีการ

ติดตามผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ท้ังดานการเงินและดานผลงาน  
ตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน ปละ ๒ ครั้ง 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   

  ๑.๒  การดูแลติดตาม
ผลการดําเนินงาน  

๕  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ท้ังดานการเงินและดานผลงาน  
ตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน ปละ ๓ ครั้ง 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   
๑.๓  การประชุมของ
สภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

  

๑  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
ไดรับเอกสารกอนการประชุมโดยเฉลี่ย นอยกวา ๒ วัน  

๒  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
ไดรับเอกสารกอนการประชุมโดยเฉลี่ย นอยกวา ๓ วัน  

๓  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
ไดรับเอกสารกอนการประชุมโดยเฉลี่ย ๓ วัน  

๔  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
ไดรับเอกสารกอนการประชุมโดยเฉลี่ย ๕ วัน 

 ๑.๓.๑ การไดรบัวาระ 
เอกสารและขอมูล
ประกอบการประชุมอยาง
ครบถวนกอนการประชุม
สภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

๕  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
ไดรับเอกสารกอนการประชุมโดยเฉลี่ย ๗ วัน  

๑  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๕๐ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   

๑.๓.๒ การเขาประชุม
ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

๒  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๖๐ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๖๙

หัวขอที่ใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๓  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๗๐ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   
๔  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  

แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๘๐ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   
๕  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  

แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๙๐ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   
๒.  รายงานทาง
การเงิน  

๑  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา จํานวนวันท่ีใชในการปดบัญชีประจําป 
โดยนับต้ังแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันท่ีสงสํานักงาน  
การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาต  
เพื่อรับรองงบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐  มากกวา ๙๐ วัน 

 ๓  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา จํานวนวันท่ีใชในการปดบัญชีประจําป 
โดยนับต้ังแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันท่ีสงสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาต เพื่อรับรอง 

    งบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐  จํานวน ๙๐ วัน 
๔  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา จํานวนวันท่ีใชในการปดบัญชีประจําป 

โดยนับต้ังแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันท่ีสงสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาต เพื่อรับรอง 

    งบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐  จํานวน ๗๕ วัน 

 

๕  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา จํานวนวันท่ีใชในการปดบัญชีประจําป 
โดยนับต้ังแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันท่ีสงสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาต เพื่อรับรอง 

    งบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐  จํานวน ๖๐ วัน 
๑  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา ไมมีการเปดเผยขอมูล ๓.  การเปดเผย

สารสนเทศและ 
ความโปรงใส 

๒  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา มีการเปดเผยขอมูล ดังนี้ 
๑) รายงานประจําป พ.ศ.๒๕๔๙ ท่ีเปนรายงานประเมินตนเอง 

     ๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๗๐

หัวขอที่ใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

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

๔  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา มีการเปดเผยขอมูล ดังนี้ 
๑) รายงานประจําป ๒๕๔๙ ท่ีเปนรายงานประเมินตนเอง 
๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ.๒๕๔๙ 
๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ป พ.ศ.๒๕๔๙       
    ท่ีสามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปบัญชีภายใน ๓๐ วัน 
๔) ประวัติของกรรมการทุกทาน  ประกอบดวย ๔ รายการ คือ  
    อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และตําแหนงหนาท่ีใน 
    ปจจุบันท้ังหมดนอกเหนือจากตําแหนงหนาท่ีในองคการท้ังใน 
    ภาครัฐและ ภาคเอกชน 

๕  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา มกีารเปดเผยขอมูล ดังนี ้
๑) รายงานประจําป พ.ศ.๒๕๔๙ ท่ีเปนรายงานประเมินตนเอง 
๒) คํารับรองการปฏบิัติราชการ ป พ.ศ.๒๕๕๑ 
๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ป พ.ศ.๒๕๔๙       
    ท่ีสามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปบัญชภีายใน ๓๐ วนั 
๔) ประวัติของกรรมการทุกทาน  ประกอบดวย ๔ รายการ คืออายุ วุฒิ

การศึกษา ประวัติการทํางาน และตําแหนงหนาท่ีในปจจุบันท้ังหมด
นอกเหนือจากตําแหนงหนาท่ีในองคการท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 

๕) รายงานการจัดซื้อจัดจางตลอดท้ังป พ.ศ.๒๕๕๑ 
๔. การดําเนินการอ่ืนๆ ทางดาน
การกํากับดูแลกิจการ 

 

๑  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบนัไมมกีาร
ติดตามทบทวนระบบงานที่สําคัญ   

๓  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบนัมีการ
ติดตามทบทวนระบบงานที่สําคัญ  จํานวน ๑ ระบบ 

๔  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบนัมีการ
ติดตามทบทวนระบบงานที่สําคัญ  จํานวน ๒ ระบบ 

๔ . ๑  ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย/สถาบันมี
ก า ร ติ ด ต า ม ทบท ว น
ระบบงานท่ีสําคัญ  ไดแก 
๑)  การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน  
๒ )  การบริหารจัดการ
ส า ร ส น เ ท ศ   แ ล ะ  
๓) การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๕  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบนัมีการ
ติดตามทบทวนระบบงานที่สําคัญ  จํานวน ๓ ระบบ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๗๑

หัวขอที่ใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๑  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบนัไมมกีาร
ประเมินผลงานของผูบริหารสงูสุด 

๓  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบนัมีการ
ประเมินผลงานของผูบริหารสงูสุด แตไมมีหลักเกณฑท่ีตกลงกัน
ไวลวงหนา 

๔.๒ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันมี
การประเมินผลงาน
ผูบริหารสูงสุด 

๕  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบนัมีการ
ประเมินผลงานของผูบริหารสงูสุดสูงสุดโดยมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน
และ ตกลงกันไวลวงหนา 

หมายเหตุ : 
            การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment 
Report) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/
หลักฐานท่ีสําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ท่ีไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการ
จัดเก็บทุกครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มี
การจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ   สวน
ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๗๒

ประเด็นการประเมินผล : การเสริมสรางธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัดที่  ๑๔ ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ  
                   คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
นํ้าหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :   

• พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน 

• การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมี
โอกาสไดเขารวมในการรับรู  เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ี
เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๗๓

โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑  สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหหรือทบทวนภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ี

สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  
 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวม
ระหวางภาครัฐและผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ท่ีเกี่ยวของ  

 สถาบันอุดมศึกษากับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือ เพื่อเลือก
ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการ
สาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการ
สาธารณะที่เลือกตองเปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับภารกิจหลัก (Core Function)
ของสถาบันอุดมศึกษาหรือเปนเร่ืองท่ีสงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงและตอง
มีฉันทามติหรือมีการยอมรับรวมกันในการเลือก 

๒  สถาบันอุดมศึกษามีชองทาง/กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อนําความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่ไดมาประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการตามประเด็น ฯ ท่ีเลือก 

 สถาบันอุดมศึกษากับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวมตามประเด็นฯ ท่ีเลือก โดยเปนแผนระยะสั้นหรือระยะยาว ซ่ึงตอง
ระบุกิจกรรมการดําเนินงาน โดยใหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder)ท่ีเกี่ยวของ (ใน
ประเด็น ฯ ท่ีเลือก) เขามามีสวนรวม มีวัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ 
เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการดําเนินการ วิธีการวัดผล ระบบหรือวิธีการ
จัดเก็บขอมูล และวิธีการติดตามประเมินผล งบประมาณ และผูรับผิดชอบไว
อยางชัดเจน 

๓  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดแลว
เสร็จครบถวน โดยมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯ
รวมกัน  ตามวิธีการที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯพรอมท้ัง
จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาเสนอตอผูบ ริหารของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางสมํ่าเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

๔  สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวมฯไดแลวเสร็จ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป  พรอมท้ังนําเสนอตอผูบริหารของ
สถาบันอุดมศึกษา และคณะทํางานภาคประชาชน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๗๔

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
 สถาบันอุดมศึกษาเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน 
และ  ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder)ท่ีเกี่ยวของ ไดรับทราบ   โดยผานกระบวนการ
หรือกลไกที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม 

๕  สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลท่ีไดจากสรุปผลการดําเนินการฯ ในระดับคะแนนที่ ๔
ไปกําหนดแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมสําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
เหตุผล :  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ การพัฒนา
ระบบราชการ มาตรา๓/๑ : การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถิ่น  การกระจายอํานาจตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  ท้ังน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน   

การจัดสรรงบประมาณ  และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่     
ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะ
อยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน  การเปดเผยขอมูล 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังน้ีตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ เพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้  จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  :  กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ             

สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ช่ือผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 
๑.  นางพรทิพย  แกวมูลคํา ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๔๙ 
๒.  นางสาวเยาวพร    ปยมาพรชัย ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๗๙ 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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  ๑๗๕

แนวทางการประเมินผล :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑ ข้ันตอนที่ ๑ : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  สถาบันอุดมศึกษามีการ

วิ เ ค ร า ะห /  ทบทวน
ภ า ร กิ จ ห ลั ก ห รื อ
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและ
เหมาะสมในการเป ด
โอกาสให ประชาชน  
เขามามีสวนรวม  

 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีกิจกรรม  
การวิเคราะห/ทบทวนภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ี
สําคัญและเหมาะสม ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวม ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการวิเคราะหหรือแผนภาพท่ีแสดงให
เห็นวาสถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห/ ทบทวน
ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญและเหมาะสมใน
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

 
  สถาบันอุดมศึกษาจัดให

มี ค ณ ะ ทํ า ง า น ภ า ค
ประชาชน  โดย เป น
คณะทํางานรวมระหวาง
ภาครัฐและผูมีสวนไดเสีย
(Stakeholder)ท่ีเก่ียวของ

 รายงานสรุปผลการวิเคราะหเพื่อกําหนดผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder) ท่ี เ ก่ียวของ  ตามภารกิจหลัก หรือ  
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม 

  คําสั่ งแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งระบุชื่อ
คณะทํางานรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษาและผูมีสวนได
เสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวของ 

  สถาบันอุดมศึกษากับ
ค ณ ะ ทํ า ง า น ภ า ค
ป ร ะ ช า ช น มี
การปรึกษาหารือ เพื่อ
เลือกประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ/ ผลการ
ปฏิบั ติ ราชการ /  การ
พัฒนาบริการสาธารณะ
ท่ี เ ห็ น ว า เ ห ม า ะ ส ม
ท่ีจะนํามาดําเนินการใน
ป งบประมาณ  พ .ศ . 
2551 โดยประเด็นการ
พัฒนาระบบราชการ/ ผล
การปฏิบัติราชการ/ การ
พัฒนาบริการสาธารณะ
ท่ีเลือกตองเปนประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับภารกิจ

   เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงกิจกรรมการปรึกษาหารือ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับคณะทํางานภาคประชาชน 
เพื่อกําหนดและเลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ 
ผลการปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็น
วา เหมาะสม  จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑ ดังนี้ 

        ภาพถายหรือเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการ
ปรึกษาหารือ 
 บันทึกการประชุม/รายงานการประชุมท่ีมี เนื้อหา
เก่ียวกับ 
-  ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติ
ราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะ ท่ีสถาบัน 
อุดมศึกษากับคณะทํางานภาคประชาชนเลือกเพื่อ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

-  ความสอดคลองของประเด็นท่ีเลือกกับภารกิจหลัก 
(Core Function) ของสถาบันอุดมศึกษาหรือเปน
เรื่องท่ีสงผลกระทบตอประชาชนโดยตรง 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๗๖

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
หลัก (Core Function)
ของสถาบันอุดมศึกษา
หรือเปนเรื่ องท่ีส งผล
กระทบต อประชาชน
โดยตรงและตองมีฉันทา
มติหรื อมีการยอมรับ
รวมกันในการเลือก   

-  การยอมรับ หรือการมีฉันทามติในประเด็นการ
พัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การ
พัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกดําเนินการ  ซึ่งควร
ระบุวิธีการดําเนินงาน ผลแสดงการยอมรับ หรือผล
การลงฉันทามติ 

๒ ข้ันตอนที่ ๒ : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  สถาบั น อุ ดม ศึ กษามี

ชองทาง/กระบวนการ
การรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมี
สวนไดเสีย(Stakeholder)
ท่ีเก่ียวของ เพื่อนําความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ
ท่ี ได มาประกอบการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ
ตามประเด็นฯ ท่ีเลือก 

 สถาบันอุดมศึกษากับ
ค ณ ะ ทํ า ง า น ภ า ค
ประชาชนรวมกันจัดทํา
แผนงาน/โครงการแบบ
มีสวนรวมตามประเด็นฯ

 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงชองทาง/กระบวนการการรบัฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder) ท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 ชองทางท่ีมีการรับฟง เชน 
-  ตัวอยางสถานที่จัดต้ังตูรับขอคิดเห็น ศูนยขอมูล/  
หองสมุด 

-  ตัวอยางหมายเลขโทรศัพทสายดวน (Call Center ) 
-  ตัวอยางเลขท่ีตูปณ.เพื่อรับเรื่องจากประชาชน 
-   ตัวอยาง/ภาพถายกิจกรรมการจัดสัมมนา การจัด
เวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   

-    ตัวอยางชื่อเว็บไซต / เว็บบอรด ซึ่งมีชองทาง
สื่อสารกับประชาชน  

-   ฯลฯ 
 กระบวนการ/วิธีการท่ีใชในการจัดรบัฟงความ
คิดเห็น เชน 

 ท่ีเลือก โดยเปนแผนระยะ
สั้นหรือระยะยาว ซึ่งตอง
ร ะ บุ กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงาน โดยให ผูมี
สวนไดเสีย (Stakeholder)
ท่ีเก่ียวของ (ในประเด็นฯ
ท่ีเลือก) เขามา มีสวน
ร วม  มี วั ตถุประสงค 
ระยะเวลาดํ าเนินการ 
เป าหมาย /ผลสํ า เร็ จ 
ตั ว ชี้ วั ด  วิ ธี ก า ร
ดําเนินการ วิธีการวัดผล 

-   Focus Group 
-   สัมมนา 
-    ฯลฯ 

 เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามี
ระบบการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ
จัดทําแผนงาน/โครงการตามประเด็นฯท่ีเลือก เชน 
 รายงานสรุปผลความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจาก
ชองทาง/ กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนจากชองทางตางๆ 

 บันทึกขอความ/ รายงานการประชุม ท่ี
แสดงใหเห็นวามีการนําเสนอผลจากการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน และนํา



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๗๗

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ระบบหรือวิธีการจัดเก็บ
ขอมูล และวิธีการติดตาม
ประเมินผล งบประมาณ 
และผูรับผิดชอบไวอยาง
ชัดเจน 

ความคิดเห็นของประชาชน 
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมตามประเด็นฯท่ีเลือก  

โดยเปนแผนระยะสั้นหรือระยะยาว ซึ่งควรระบุรายละเอียด
กิจกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 

 วัตถุประสงค 
 ไปกําหนดแผนงาน/โครงการตามประเด็นฯท่ีเลือก 

   รายละเอียดการดําเนินงาน/ขั้นตอน/วิธีการ 
   ระยะเวลาดาํเนินการตามกิจกรรม/ขั้นตอน เชน ปฏิทิน

การดําเนินงาน(Gantt Chart) 
 เปาหมาย/ผลสาํเร็จ  
 ตัวชี้วัด  
 วิธีการวัดผล  
 ระบบหรือวิธีการจดัเก็บขอมูล  
 วิธีการติดตามประเมินผล  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

๓ ข้ันตอนที่ ๓ : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  สถาบันอุดมศึกษาและ

ค ณ ะ ทํ า ง า น ภ า ค
ป ร ะ ช า ช น ร ว ม กั น
ดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑  ได แล ว เสร็ จ
ครบถ วน  โดยมี กา ร
ติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินการตาม
แผนฯรวมกันตามวิธีการ
ท่ีกําหนดไวในแผนงาน/
โ ค ร ง ก า ร แ บ บ
มีส วนร วมฯพร อมท้ั ง
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ติดตามความกาวหนา
เสนอตอผูบริหารของ
สถาบัน อุดมศึกษาอยาง

 เอกสาร /หลักฐานท่ีแสดงวาสถาบันอุดมศึกษาและ
คณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดแลวเสร็จครบถวน ดังนี้ 
 รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบ
มีสวนรวมฯ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  เชน 
-  รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงาน
ต า ม แ ผ น ท่ี ร า ย ง า น ต อ ผู บ ริ ห า ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

-  ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ท่ีแสดงถึง
ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาท่ีกําหนด
ตามแผน 

-  วันท่ีดําเนินการแลวเสรจ็ของแตละกิจกรรมท่ีกําหนด
ในแผนงาน 

 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ
กิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง 
เชน ภาพถาย  รายงานการประชุม  คําสั่งแตงต้ัง
คณะทํางาน/บันทึกผลการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรม



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๗๘

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ส ม่ํ า เ ส ม อ
(รายเดือน/รายไตรมาส) 

ตามแผน/เอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของ
กิจกรรม 

หมายเหตุ :  การนําเสนอรายงานผลการติดตามความกาวหนา
ตอผูบริหาร ใหดําเนินการตามแผนงาน/โครงการอยางนอย
ไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

๔ ข้ันตอนที่ ๔ : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  สถ า บั น อุ ด ม ศึ กษ า

จัดทํารายงานสรุปผล
การดํ า เนินการตาม
แผนงาน/โครงการแบบ
มีส วนรวมฯ  ไดแล ว
เสร็จ  โดยระบุปจจัย
ส นั บ ส นุ น  ป ญ ห า 
อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ
ขอเสนอแนะสําหรับ
การดํ า เนินการ ในป
ต อ ไ ป  พ ร อ ม ท้ั ง
นําเสนอตอผูบริหาร
ของสถาบันอุดมศึกษา
และคณะทํางานภาค
ประชาชน 

 เอกสาร /หลักฐานท่ีแสดงถึงผลการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯไดแลวเสร็จดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม ซึ่งควร
ประกอบดวย 
- คําชี้แจงการปฏบิัติงาน 
- ผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
- ระยะเวลาแลวเสร็จ 
- ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 
- อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
- ขอเสนอแนะสําหรบัการดาํเนนิการในปตอไป 

 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงวาสถาบันอุดมศึกษานําเสนอ
รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
แบบมีสวนรวมฯ ตอผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา
และคณะทํางานภาคประชาชน เชน บันทึกขอความ/ 
หนังสือรายงานการประชุม วาระการประชุม  

  ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า
เผยแพรรายงานสรุปผล
การดําเนินการดังกลาว
ใหประชาชน และผูมีสวน
ไ ด เ สี ย  ( Stakeholder)
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
โดยผานกระบวนการหรือ
กลไกท่ีสถาบันอุดมศึกษา
จัดใหมีขึ้นไดอยางเปน
รูปธรรม 

 
 
 

 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงวาสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมี
การเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวให
ประชาชน และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder)ท่ีเก่ียวของ
ได รั บทร าบ  โ ดยผ านกร ะบวนกา รหรื อกล ไก ท่ี
สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม เชน  
 ผังแสดงกลไก / ขั้นตอน / การรายงาน ถึงการเผยแพร
รายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน และ
ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder)ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
 ภาพถาย/เอกสารประกอบการจัดประชาคม  การจัด
เสวนา  การจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนการเผยแพร
รายงานสรุปผลการดําเนินการ 
 รายชื่อผูเขารวมรับฟงการเผยแพรรายงานสรุปผล  
การดําเนินการ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๗๙

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
  ชองทางการเผยแพร ไดแก ชองทางอิเล็กทรอนิกส 

ชื่อเว็บไซต หรือ การเชื่อมโยง (Link) และ ชองทาง
อ่ืนๆ เชน 
- วิทยุกระจายเสียง 
- โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว จดหมายขาว  จุลสาร 

วารสาร การจัดนิทรรศการ ประกาศตาง ๆ เปนตน 
๕ ข้ันตอนที่ ๕ : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  สถาบันอุดมศึกษานํา

ขอมูลท่ีไดจากสรุปผล
การดํ า เนินการฯ  ใน
ระดับคะแนนท่ี 4 ไป
กําหนดแนวทางหรือ
แผนงาน/โครงการแบบ
มี ส ว น ร ว ม สํ า ห รั บ
ป งบปร ะมาณ  พ .ศ . 
๒๕๕๒ 

 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีการ
กําหนดแนวทางหรื อแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งควรแสดงใหเห็นถึง
 ความสอดคลองของผลการดําเนินงานจากระดับ
คะแนนท่ี ๔ กับแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมี
สวนรวมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/ หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/
หลักฐานท่ีสําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ท่ีไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหจัดเตรียมไวท่ีสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๘๐

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  
นํ้าหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

• แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  แนวทาง กลยุทธ หรือยุทธศาสตร
ของสถาบัน  ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันตามสาขาวิชาชีพ  เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่ มี
ประสิทธิภาพใหอยูคูองคกรตลอดไป  

• ลักษณะของบุคลากรที่ตองการ มีดังตอไปน้ี 
  มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด  
  ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล  
  มีความพึงพอใจในการทํางาน 

• การพัฒนาอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจากการที่อาจารยประจําไดรับ
การสนับสนุน/มีโอกาสที่เขารวมประชุมวิชาการ  หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ  
เทียบกับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา  ไดแก 
๑. ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ  ระเบียบวิธี

วิ จัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา  
๒. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนท่ียอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  
๓. งานที่ไดรับสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
๔. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชน

ตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิก
งานในสาขาวิชาน้ัน  

๕. สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม  
• การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ

พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก  
๑. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 
๒. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 
๓. การเขารับการฝกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

สายสนับสนุน   
• บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสาย

สนับสนุน  
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  ๑๘๑

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

• บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการสาย ข และ ค  พนักงานมหาวิทยาลัย
ดานสนับสนุนวิชาการ และการบริหารจัดการ และธุรการ ซ่ึงมีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 
๙ เดือน)   

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตาม

เปนหมายแตละระดับ   
 
โดยที่ :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ระดับ ๒ มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใชครอบคลุมทุกสวนราชการหรือหนวยงานของ

สถาบันอุดมศึกษา 
ระดับ ๓ มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ระดับ ๔ มีการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร 
ระดับ ๕ มีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 
แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑  มีแผนพัฒนาบุคลากรที่
ได รั บอนุมั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 มีแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
 เอกสารและหลั กฐานที่ แสดงต องไ ด รั บ อนุ มั ติ จ า ก  
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

๒  มี ก า รนํ า แ ผนพัฒน า
บุคลากรไปใชครอบคลุม
ทุ กส วน ราชการหรื อ
ห น ว ย ง า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 

  เ อกส า ร  หลั กฐานที่ แ สดงถึ งกา รดํ า เ นิ น ง านของ
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนขั้นตอนท่ี ๑  พรอมท้ังมีเอกสาร 
หลักฐานท่ีแสดงถึงการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใช
ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก ส ว น ร า ช ก า ร ห รื อ ห น ว ย ง า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
 รายงานสรุปท่ีแสดงถึงการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใช
ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก ส ว น ร า ช ก า ร ห รื อ ห น ว ย ง า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 
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  ๑๘๒

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๓  มีการกํากับ ติดตามการ

ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนพัฒนาบุคลากร 

  เ อกส า ร  หลั กฐานที่ แ สดงถึ งกา รดํ า เ นิ น ง านของ
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนขั้นตอนท่ี ๒  พรอมท้ังมีเอกสาร 
หลักฐานท่ีแสดงการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 
  หลักฐานการประชุมในการวางระบบการกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีแตงต้ัง
ผูรับผิดชอบติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
 รายงานการกํ า กับ  ติดตามการดํ า เนิ นงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

๔  มีการประเมินสัมฤทธิผล
ของแผนพัฒนาบุคลากร 

  เ อกส า ร  หลั กฐานที่ แ สดงถึ งกา รดํ า เ นิ น ง านของ
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนขั้นตอนท่ี ๓ พรอมท้ังมีเอกสาร 
หลักฐานท่ีแสดงการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนา
บุคลากร ดังนี้ 
  รายงานการประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
 รายงานสรุปสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร 
 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก  
ผูมีอํานาจ 

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

  เ อกส า ร  หลั กฐานที่ แ สดงถึ งกา รดํ า เ นิ น ง านของ
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนขั้นตอนท่ี ๔  พรอมท้ังมีเอกสาร 
หลักฐานท่ีแสดงถึงการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 รายงานสรุปหรือแผนภาพท่ีแสดงถึงกานําผลการ
ประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก  
ผูมีอํานาจ 

หมายเหตุ : 
            การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานท่ี
สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ท่ีไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ 

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามแผนพฒันาบุคลากร 

๓. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
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  ๑๘๔

ประเด็นการประเมินผล : การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ

สถาบันอุดมศึกษา 
นํ้าหนัก : รอยละ ๓  
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากการที่สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดและใหแนวทางวิธีการใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชา ชีพคณาจารย  ตามประกาศคณะกรรมการข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มีการ
กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดย
มีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได  
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

รายละเอียดการดําเนินการตามขั้นตอน :  
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

๑ มีกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา
๒ สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

๓ สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

๔ มีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถนําไปใชได
อยางมีประสิทธิผล 

๕ มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้ง การทบทวน
จรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยย่ิงข้ึน 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๘๕

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑  มีกรรมการดําเนินงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยประจําของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 คําสั่งแตงต้ังกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจากผูมีอํานาจ 
๒  สถาบัน อุดมศึกษาได

ดําเนินการสงเสริมและ
กํากับดูแลใหอาจารย
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย ตาม
ประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนใน
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า 
( ก . พ . อ . )  วั น ท่ี  ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

  เ อกส า ร  หลั กฐานที่ แ สดงถึ งกา รดํ า เ นิ น ง านของ
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนขั้นตอนท่ี ๑  พรอมท้ังมีเอกสาร 
หลักฐานท่ีแสดงถึงการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารย
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ตามประกาศ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ดังนี้ 
 รายงานสรุปท่ีแสดงถึงการวางระบบการสงเสริมและ
กํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ .อ.) วันท่ี ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ 
 เอกสาร /หลักฐาน ท่ีแสดงว าสถาบัน อุดมศึกษามี
ผูรับผิดชอบระบบการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารย
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยตามประกาศ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
 รายงานสรุปการประเมินระบบการสงเสริมและกํากับดูแล
ใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยตาม
ปร ะก าศคณะกร รมกา รข า ร า ชกา รพล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

๓  สถาบั น อุ ดมศึ กษ า มี
ระบบและกลไกในการ
กํา กับดูแลการปฏิบั ติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ค ณ า จ า ร ย ใ น ด า น
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ แ ล ะ
มาตรการดําเนินการกับ
ผู ไ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณวิ ช าชีพ
คณาจารย 

  เ อกส า ร  หลั กฐานที่ แ สดงถึ งกา รดํ า เ นิ น ง านของ
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนขั้นตอนท่ี ๒  พรอมท้ังมีเอกสาร 
หลักฐานท่ีแสดงถึงการมีระบบและกลไกในการกํากับดูแล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดาน
ความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ดังนี้ 
  รายงานวิเคราะหความสําเร็จและมาตรการดําเนินการ
กับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
 รายงานสรุปท่ีแสดงถึงวิธีการ/แนวทางการไดรับอนุมัติ
จากสภาคณาจารย/ท่ีประชุมคณบดีในการดําเนินการกับ  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๘๖

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และให
รางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเปนแบบอยางได 

๔  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
จรรยาบรรณวิ ช าชีพ
คณาจารยว าสามารถ
นํ า ไ ป ใ ช ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิผล 

  เ อกส า ร  หลั กฐานที่ แ สดงถึ งกา รดํ า เ นิ น ง านของ
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนขั้นตอนท่ี ๓ พรอมท้ังมีเอกสาร 
หลักฐานท่ีแสดงถึงการประเมินการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถนําไปใชไดอยาง
มีประสิทธิผล ดังนี้ 
  รายงานสรุปการประเมินการดําเนินงานและการนําผล
การประเมินไปใชอยางมีประสิทธิผล 
 เอกสารและหลักฐานที่ แสดงตองได รับการรับรองจาก  
ผูมีอํานาจ (ระดับอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย) 

๕  มีการนําผลการกํากับ
ติดตามประเมินผลไปใช
ใ น ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และการวางแผนปองกัน
ก า ร ก ร ะ ทํ า ผิ ด
จรรยาบรรณ  รวมท้ัง 
การทบทวนจรรยาบรรณ
วิ ช า ชี พ ใ ห เ หมา ะสม
ทันสมัยยิ่งขึ้น 

  เ อกส า ร  หลั กฐานที่ แ สดงถึ งกา รดํ า เ นิ น ง านของ
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนขั้นตอนท่ี ๔  พรอมท้ังมีเอกสาร 
หลักฐานท่ีแสดงถึงการนําผลการกํากับติดตามประเมินผล
ไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการ
วางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมท้ัง การ
ทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 
ดังนี้ 
 รายงานสรุปหรือแผนภาพท่ีแสดงถึงการนําผลการกํากับ
ติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิด
จรรยาบรรณ 
 รายงานการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสม
ทันสมัยยิ่งขึ้น 

หมายเหตุ : 
            การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานท่ี
สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ท่ีไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ 

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษารับรู เรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยผูประสบ
ความสําเร็จหรือไดรับรางวัลจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบัน 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๘๗

 
๓. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ

ทุกครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ

จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน

ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  

สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๘๘

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารยสถาบันอุดมศึกษา   
นํ้าหนัก : รอยละ ๒      จําแนกเปน  ๒ ตัวชี้วัดยอย ดังน้ี 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗.๑ รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
นํ้าหนัก : รอยละ ๑ 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทากับจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา   ใหนับรวมอาจารย
ประจําทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ท่ียังคงมีสถานภาพเปน
อาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะนับรวมอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
โดยจะตองไดรับวุฒิ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  
ท้ังน้ี  ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 

• ในกรณีวุฒิบัตรแพทยผู เช่ียวชาญตามสาขาสามารถเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกได 
นอกน้ันการเทียบวุฒิใดๆใหเทากับวุฒิ ปริญญาเอกนั้น จะตองเปนการรับรองคุณวุฒิจาก สกอ. เทาน้ัน  

• ไมนับการเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกของหลักสูตร MFA (Master of Fine Arts) 

สูตรการคํานวณ : 

 
 

จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 
X ๑๐๐ 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 

ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก 
๑.   จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวยและ

ใหนับวุฒิบัตรแพทยผูเช่ียวชาญตามสาขาเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกไดตามที่ สกอ. รับรอง 
๒.  จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษา ตามที่ 

ก.พ. รับรอง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหนับรวมอาจารยปริญญาเอกที่ลาศึกษาตอดวย 
ท้ังน้ี ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

จะตองรายงานขอมูลดังกลาวของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘, ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๘๙

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 

 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
• จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด  
• ระเบียนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีบันทึกขอมูลวุฒิการศึกษา  และสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา

ของอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  
• แผนการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  
• คําสั่งอนุมัติเก่ียวกับการศึกษาตอ/การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงนามโดยผูมีอํานาจ 
• จํานวนและรายชื่ออาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑   
 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 

SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด 
มาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียม
ไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มี
การจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๙๐

แนวทางการประเมินผล 
  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗.๒ รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
นํ้าหนัก : รอยละ ๑ 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตําแหนงทางวิชาการกับ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการใหนับรวมอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง
ทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย(ผศ.) รองศาสตราจารย(รศ.) และศาสตราจารย(ศ.) ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ท่ียังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา  

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกประเภท ไดแก อาจารยขาราชการและอาจารย
พนักงานมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี  ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
X ๑๐๐ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 
 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
• จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตอง

รายงานขอมูลดังกลาวของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘, ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ 
 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด  
• ระเบียนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีบันทึกขอมูลวุฒิการศึกษา  และสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา

ของอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๙๑

แนวทางการประเมินผล 
• แผนการพัฒนาตําแหนงทาวิชาการของอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  
• คําสั่งอนุมัติเก่ียวกับตําแหนงทางวิชาการท่ีลงนามโดยผูมีอํานาจ 
• จํานวนและรายชื่ออาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑   
 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีว้ดั จะพิจารณาจากผลการดาํเนินงานตามคํานิยามของตัวชีว้ัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนัน้ๆท่ีระบใุนคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 

SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด 
มาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียม
ไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการ
จัดเก็บทุกครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มี
การจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
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  ๑๙๒

ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร  การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
นํ้าหนัก : รอยละ ๓ 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 
การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต หมายถึง การดําเนินการรวมกันในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา ขอมูลดานการเงินอุดมศึกษา ขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยจัดสงขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเงื่อนเวลาที่กําหนด 
เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อมีระบบการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบเครือขายกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติงานสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและศูนยปฏิบัติงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวม ๗๓ แหง ในอันท่ีจะ
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานขอมูลอุดมศึกษาดานตางๆ ดังกลาวใหเปนเอกภาพ รวมทั้ง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรการอุดมศึกษาของประเทศ  และเพื่อการ
เผยแพรขอมูลการอุดมศึกษาตอสาธารณชนไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  

โดยพิจารณาประเด็นการประเมินผลความสําเร็จใน ๓ ประเด็น คือ 
๑)  คุณภาพของขอมูลที่มีความสมบูรณและตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง  
       นํ้าหนัก : รอยละ ๒.๐ 

๑.๑)  จํานวนรายการขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษาและขอมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสถาบันอุดมศึกษาสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ัง ๕ ฐาน 

๑.๒) จํานวนรายการขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษาและขอมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท้ัง ๕ ฐาน 

๒)  ผลสําเร็จของการสงขอมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด    
นํ้าหนัก : รอยละ ๐.๕  
๒.๑) สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน

อุดมศึกษาและขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยพิจารณาจากวันท่ีทําการ Upload ขอมูล 

๒.๒) สถาบันอุดมศึกษาจัดสงช่ือเว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษาที่เผยแพรรายงานขอมูล 
ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา พรอมท้ังแจงรายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบ
การจัดทําขอมูล และชองทางการติดตอสื่อสาร (โทรศัพท,  E-mail) ใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทางไปรษณีย ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยพิจารณาจากวันท่ีลงทะเบียนรับเอกสาร 
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  ๑๙๓

๓)  ผลสําเร็จของการเผยแพรรายงานขอมูลที่มีความถูกตอง    
           นํ้าหนัก : รอยละ ๐.๕  
           ๓.๑)  สถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 

การเงินอุดมศึกษาและขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ท่ีมีจํานวนขอมูลครบถวนตรงตามขอมูล
รายบุคคลที่จัดสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเผยแพรรายงานขอมูลผานทางเว็บไซต
ของสถาบันอุดมศึกษาสูสาธารณชน (สวนการเผยแพรขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตจะอยูในหนา
เว็บไซตของระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต) 

           ๓.๒)  สถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 
การเงินอุดมศึกษาและขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ท่ี มี รูปแบบตรงตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  
 
หมายเหต ุ กลุมสารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาตาม
ภูมิภาค เพื่อชี้แจงระยะเวลาในการจัดสงขอมูล และรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนในประเด็น
ตางๆ ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๕๑ อีกคร้ังหน่ึง 
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  ๑๙๔

เกณฑการใหคะแนน 
ระดับการใหคะแนน ประเด็นการให

คะแนน 
คะแน
น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) คุณภาพของ
ข อ มู ล ท่ี มี ค ว า ม
สมบูรณ ๑และตรง
ต า ม รู ป แ บ บ
มาตรฐานกลาง๒ 

๒.๐๐ ขอมูลสมบูรณ
และตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน

กลาง ๑ ฐาน 

ขอมูลสมบูรณ
และตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน

กลาง ๒ ฐาน 

ขอมูลสมบูรณ
และตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน

กลาง ๓ ฐาน 

ขอมูลสมบูรณ
และตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน

กลาง ๔ ฐาน 

ขอมูลสมบูรณ
และตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลางทั้ง๕ 

ฐาน 
๒) ผลสําเร็จของ
การสงขอมูลท้ัง ๕ 
ฐ า น  แ ล ะ ส ง ช่ื อ
เว็บไซตท่ีเผยแพร
ร า ย ง า น ข อ มู ล 
พ ร อ ม ร า ย ชื่ อ
ค ณ ะ ทํ า ง า น
ผูรับผิดชอบภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

๐.๕๐ ภายใน
กําหนดเวลา 

๑ ฐาน 

ภายใน
กําหนดเวลา 
๒ ฐาน 

ภายใน
กําหนดเวลา 

๓ ฐาน 

ภายใน
กําหนดเวลา 

๔ ฐาน 

ภายใน
กําหนดเวลา 
ท้ัง ๕ ฐาน 

๓) ผลสําเร็จของ
การเผยแพรรายงาน
ข อ มู ล ท่ี มี ค ว า ม
ครบถวนตรงกัน ๓  
แ ล ะ มี รู ป แ บ บ
ถู ก ต อ ง ต า ม ที่
กํ า ห น ด   โ ด ย
เ ผ ย แ พ ร ผ า น
เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 

๐.๕๐ จํานวนขอมูล
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด  
๑ ฐาน 

จํานวนขอมูล
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด  
๒ ฐาน 

จํานวนขอมูล
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด  
๓ ฐาน 

จํานวนขอมูล
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด  
๔ ฐาน 

จํานวนขอมูล
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด 
ท้ัง ๕ ฐาน 

รวมรอยละ ๓.๐๐ - - - - - 
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  ๑๙๕

หมายเหตุ 
๑. คุณภาพของขอมูลท่ีมีความสมบูรณ หมายถึง จํานวนขอมูลในรายการขอมูลแตละฐานตองมี

ความสมบูรณตามกรอบที่กําหนดของแตละฐานขอมูล 
๒. คุณภาพของขอมูลท่ีตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง  หมายถึง จํานวนขอมูลในรายการ

ขอมูลแตละฐานตองมีรูปแบบตรงตามมาตรฐานกลางตามกรอบที่กําหนดของแตละฐานขอมูล 
๓.  เผยแพรรายงานขอมูลท่ีมีความครบถวนตรงกัน  หมายถึง ขอมูลชุดที่เผยแพรเปนขอมูลชุด

เดียวกันกับขอมูลท่ีจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๔.  การใหคะแนนในประเด็นท่ี ๑ ของแตละฐานขอมูล ขอมูลจะตองมีท้ังความสมบูรณของ

ขอมูลและมีรูปแบบขอมูลท่ีตรงตามมาตรฐานกลาง 
๕.  การใหคะแนนในประเด็นที่ ๓ ของแตละฐานขอมูล ขอมูลจะตองมีท้ังความครบถวนตรงกัน

ของขอมูลและมีรูปแบบรายงานตรงตามที่กําหนด 
    
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 
กลุมสารนิเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โทร. ๐๒ ๖๑๐๕๒๐๐ ตอ ๕๒๖๐ - ๕๒๖๔  
อีเมล chestaff@mua.go.th , info@mua.go.th 
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  ๑๙๖

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ

นักศึกษา  
นํ้าหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบคาใชจายจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดท่ีเปนงบดําเนินการและงบ
ลงทุน ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด รวมทั้ง การจัดซ้ือระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑ
คอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
และการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES)  แสดงในรูปสัดสวน  

• บงบอกถึงสภาพความพอเพียงของเคร่ืองมือในการสนับสนุนการเรียนการสอน การ
เรียนรูดวยตนเองวาเหมาะสมพอเพียงหรือไม อยางไร ซ่ึงยอมสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพของผลผลิตโดยตรง  

• คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบดําเนินการและงบลงทุนจากทั้งงบประมาณแผนดินและ
เงินรายไดท่ีเกี่ยวกับ 

- การจัดซ้ือหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย  
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร และฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและ

การศึกษา   
- วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชในระบบหองสมุด และศูนย

สารสนเทศ (กรณีของครุภัณฑใหใชคาเสื่อมราคา) 
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ 
- คาจางบุคลากร 

• งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• งบลงทุน หมายถึง งบครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
สูตรการคํานวณ  : 
 (คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

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

X ๑๐๐ 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๙๗

เกณฑการใหคะแนน 
ระดับคะแนน 

กลุมสถาบัน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สถาบันกลุม ๑ ๑ - ๔,๔๙๙ 
บาท 

๔,๕๐๐ –  
๖,๙๙๙ บาท 

๗,๐๐๐ –  
๗,๙๙๙ บาท 

๘,๐๐๐ –  
๘,๙๙๙บาท 

๙,๐๐๐ บาท 
ข้ึนไป 

สถาบันกลุม 
 ๒ , ๓ และ ๔ 

๑ - ๓,๔๙๙ 
บาท 

๓,๕๐๐ –  
๔,๙๙๙ บาท 

๕,๐๐๐ –  
๕,๙๙๙ บาท 

๖,๐๐๐ –  
๖,๙๙๙ บาท 

๗,๐๐๐ บาท 
ข้ึนไป 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. งบประมาณแผนดินที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซ้ือระบบ อุปกรณ 
โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา     

๒. งบประมาณรายไดท่ีเปนงบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซ้ือระบบ อุปกรณ 
โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา     

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

 
แนวทางการประเมินผล :   

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 แผนการใชงบประมาณแผนดินท่ีเปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการ

พัฒนาระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
รวมท้ัง การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนา
ระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และ  
คาเสื่อมราคา 

 แผนการใชเงินรายไดท่ีเปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบ
หองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด รวมท้ัง การ
จัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและ
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร   และคาเสื่อมราคา

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



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๙๘

แนวทางการประเมินผล 
 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ผลการใชงบประมาณแผนดินท่ีเปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการ
พัฒนาระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
รวมท้ัง การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนา
ระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคา
เสื่อมราคา 

 ผลการใชเงินรายไดท่ีเปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบ
หองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด รวมท้ัง การ
จัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและ
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา 

 หลักฐานประกอบคําอธิบายเก่ียวกับสภาพความพอเพียงของเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการ
สอน การเรียนรูดวยตนเองวาเหมาะสมพอเพียง และสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพ
ของผลผลิตโดยตรง  

 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบแผนและผลการใชคาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :  
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 

SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด  
มาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
  ผูจัดเก็บขอมูล 
  ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการ
จัดเก็บทุกครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มี
การจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๑๙๙

แนวทางการประเมินผล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  

สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๐๐

ตัวชี้วัดเลือกเพิ่มเติมมีจํานวน ๒ ตัวชี้วัด (เลือก ๑ ตัวชี้วัด)   
ประเด็นการประเมินผล :  การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๒๐  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร 
นํ้าหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

๑.   สถาบันอุดมศึกษามีแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร      
๒.  การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรซ่ึงกระจัด

กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู 
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษา   
มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  

๓.   กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยน
ความรูท้ังภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร   การ
กําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรูในองคกรใหดีย่ิงข้ึน  

 
เหตุผล :  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ กําหนดไววา สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาความรูในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหมีลักษณะ
เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน   
 
เกณฑการใหคะแนน :  
   กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามเปนหมายแตละดับ       

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๐๑

โดยที่ : 

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

หน่ึงของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

เงื่อนไข 

๑. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๑ ให
สํานักงาน ก.พ.ร. พรอมกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน (วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑)  

๒. ในกรณีท่ีมีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานนอยกวา
รอยละ ๕๐  คาคะแนนที่จะไดรับสูงสุดไมเกินระดับ ๒ 

๓. ในกรณีท่ีมีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานอยู
ระหวางรอยละ ๕๐ – ๑๐๐ จะคิดคะแนนที่ไดโดยวิธีบัญญัติไตรยางค 

หมายเหตุ :   เปนตัวช้ีวัดเลือก ๑ ตวัระหวางตัวช้ีวัดที่ ๒๐ หรือ ๒๑ แตละตวัช้ีวัดมีคานํ้าหนักรอยละ ๒ 

แนวทางการประเมินผล : 
ประเด็นพิจารณา แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
ขั้นตอนท่ี ๑ สถาบันอุดมศึกษามี
การทบทวนและจัดทําแผนการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  รายงานสรปุหรือแผนภาพท่ีแสดงถึงการทบทวนและจดัทําแผนการ
จัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขั้นตอนท่ี ๒ สถาบันอุดมศึกษา
มีการดําเนินการตามแผนและ
เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ
แผนงานไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
ขั้นตอนท่ี ๑  พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานใน
ขั้นตอนท่ี ๒ ดังนี้ 
 รายงานสรุปท่ีแสดงวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๑ เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ
แผนงานไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

ขั้นตอนท่ี ๓ สถาบันอุดมศึกษา
มีการดําเนินการตามแผนและ
เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเหมือน
ขั้นตอนที่ ๒  พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานใน
ขั้นตอนท่ี ๓ ดังนี้ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๐๒

ประเด็นพิจารณา แนวทางการประเมินผล 
แผนงานไมนอยกวารอยละ ๑๐๐   รายงานสรุปท่ีแสดงวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดการความรู

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ
แผนงานไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 

ขั้นตอนที่ ๔ สถาบันอุดมศึกษา
มี ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผน 

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเหมือน
ขั้นตอนที่ ๓  พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานใน
ขั้นตอนท่ี ๔ ดังนี้ 
 รายงานการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ขั้นตอนท่ี ๕ สถาบันอุดมศึกษา
มีการนําผลการประเมินไปปรับ
ใชในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติ  และ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเหมือน
ขั้นตอนที่ ๔  พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานใน
ขั้นตอนท่ี ๕ ดังนี้ 
 รายงานสรุปการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ 
  รายงานสรปุการปรบัปรุงแผนการจัดการความรู 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ 
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั   
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูเก่ียวของการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี ้  

๓. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๐๓

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคกร  (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการ 
                                         ตอเน่ืองจากปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๐) 
ตัวชี้วัดที่ ๒๑  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
นํ้าหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จ                    
ท่ีหนวยงานนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากล
ไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน       
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการสูระดับมาตรฐานสากล 

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ใหสถาบันอุดมศึกษา
เสนอเปนภาพรวมของสถาบันฯ  โดยมีเน้ือหาสาระที่ครอบคลุมงานของทุกหนวยงานที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของสถาบันอุดมศึกษา  โดยไมรวมวิทยาเขต ยกเวนกรณีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให
ครอบคลุมถึงวิทยาเขตตาง ๆ ภายใตสังกัดดวย 

• แนวทางการดํา เ นินการตามตัว ช้ีวัด น้ี  สํานักงาน  ก .พ .ร .  จะจัดทํา เปนคู มือ                   
ซ่ึงมีรายละเอียดสําหรับสวนราชการใชในการดําเนินการ 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

    ขั้นตอนที่
๕ 

 ดําเนินการไดแลวเสร็จครบถวนตามแผน
ปรับปรุงองคกร ในขั้นตอนที่ ๔ และมีรายงานสรุปผล
การดําเนินงาน 

ระดับ ๕ 
(ขั้นตอนที่ ๑+
๒+๓+๔+๕) 

   ขั้นตอนที่ 
๔ 

 จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action  Plan) ที่สอดคลองกับการวิเคราะห
เชิงกลยุทธขององคกรไดแลวเสร็จครบถวน  และ คัดเลือกแผนปรับปรุง
องคกรจํานวน ๒ แผน โดยจัดสงไปยังสํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๑ 

ระดับ ๔ 
(ขั้นตอนที่ ๑+
๒+๓+๔) 

  ขั้นตอนที ่
๓ 

 จัดทํารายงานการวิเคราะหเชิงกลยุทธขององคกร โดยจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององคกร  (PMQA
Strategy Mapping) ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ ๓ 
(ขั้นตอนที่ ๑+

๒+๓) 

 ขั้นตอนที ่
๒ 

 จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ ๒ 
(ขั้นตอนที่ ๑+๒)

ขั้นตอนที ่
๑ 

 ทบทวนลักษณะสําคญัขององคกรและรายงานผลการดําเนินการขององคกรตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐที่ไดดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ พรอมจัดทํารายงาน
สรุปผลตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ ๑ 
(ขั้นตอนที่ ๑) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๐๔

เงื่อนไข :  
๑. ความครบถวนของรายงานสรุปผลการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรและรายงานผล

การดําเนินการ ในข้ันตอนที่ ๑ หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรม
ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด  โดยพิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอท่ีสวนราชการ สามารถตอบคําถามได
อยางครบถวนสมบูรณ ดังน้ี 
 

๑.๑  ลักษณะสําคัญขององคกร (๐.๕ คะแนน) 

คะแนนที่ไดรับ ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
จํานวนขอ 

ท่ีตอบคําถาม 
๓ ๖ ๙  ๑๒ ๑๕ 

 
๑.๒ รายงานผลการดําเนินการขององคกร  (๐.๕ คะแนน) 

คะแนนที่ไดรับ ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
จํานวนขอ 

ท่ีตอบคําถาม ๓๐ ๔๕ ๖๐ ๗๕  ๙๐ 

 
๒. ข้ันตอนที่ ๒ เปนการดําเนินการจัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง 

(Self-Assessment) และจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ร.กําหนด  โดยพิจารณาใหคะแนนจากความครบถวนสมบูรณ ดังน้ี 
 

คะแนนที่ไดรับ ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑ 
ความครบถวนของการจัดทํารายงานจุดแข็งและโอกาส
ในการปรับปรุงและจัดลําดับความสําคัญ (๗ หมวด) ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
                 ๓.  ข้ันตอนที่ ๓    จัดทํารายงานการวิเคราะหเชิงกลยุทธขององคกร โดยจัดทํา PMQA  
Strategy Mapping ไดแลวเสร็จครบถวน โดยวัดความสําเร็จจากการจัดทํา PMQA  Strategy Mapping 
 

คะแนนที่ไดรับ ๐.๒ ๑ 
การจัดทํา PMQA  Strategy Mapping 

 
ไมมีการจัดทํา PMQA  
Strategy Mapping 

 

มีการจัดทํา PMQA  
Strategy Mapping 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๐๕

                      ๔.   ข้ันตอนที่ ๔  การจัดทําแผนปฏิบัติการ  Action  Plan  ท่ีสอดคลองกับการ
วิเคราะหเชิงกลยุทธขององคกร และคัดเลือกแผนปรับปรุงองคกร จํานวน ๒ แผน โดยจัดสงไยังสํานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังน้ี 

       ๔.๑  ความครบถวนของรายงานการจัดทํา Action Plan  (๐.๕ คะแนน) 

คะแนนที่ไดรับ ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
ความครบถวนของการจัดทํารายงาน Action Plan 

 (๗ หมวด) 
๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
       ๔.๒  ความครบถวนของแผนการปรับปรุง (๐.๕ คะแนน) 

คะแนนที่ไดรับ ๐.๓ ๐.๕ 
จํานวนแผนปรับปรุงท่ีจัดทําแลวเสร็จ   ๑  ๒ 

          แผนปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ ๔ หากเปนแผนระยะยาว  ผลการดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตองเปนกิจกรรมที่มีผลผลิต/ผลลัพธท่ีบงช้ีถึงความกาวหนาที่สําคัญของแผน 
หากแผนปรับปรุงฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดเฉพาะกิจกรรมที่มิใชสาระสําคัญของ
ความกาวหนาของแผน หรือกําหนดกิจกรรมที่ไมมีความชัดเจนหรือไมสอดคลองกับการจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงขององคกรตามที่จัดทําไวในข้ันตอนที่ ๒ และ ๓ จะพิจารณาปรับ
ลดคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดลง ๐.๑๐ คะแนน 
 

          ๕. ข้ันตอนที่ ๕  การวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร 
พิจารณาจากรอยละความสําเร็จของความคืบหนาของกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไดเม่ือเปรียบเทียบกับ
แผนการดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีไดกําหนดไวในรายละเอียด
ของแผนปรับปรุง   โดยพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปรับปรุง
ท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามตารางและสูตรการคํานวณดังตอไปน้ี  

 
ลําดับที่(i)และชื่อแผนปรับปรุง  รอยละของความสําเร็จ 

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

รอยละเฉลี่ยความสําเร็จ 
ของการดําเนินการตามแผน 

C๑+C๒ 
๒ 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๐๖

โดยที่ :  
 
รอยละของความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม

แผน (Ci) 

หมายถึง ความคืบหนาหรือความสําเร็จในการดําเนินการของแตละ
กิจกรรม เม่ือเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติท้ังหมดที่ไดกําหนด
ไว ตามรายละเอียดแผนปรับปรุง 

i หมายถึง ลําดับท่ีของแผนปรับปรุง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
เกณฑการใหคะแนนในขั้นตอนที่ ๕ พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผน 
๐.๒ คะแนน ๐.๔ คะแนน ๐.๖ คะแนน ๐.๘ คะแนน ๑.๐ คะแนน 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
 
หมายเหตุ :  

1. จะตองเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ีตอเน่ืองจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
2. สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ไมอยูในขายตามเงื่อนไขขอ ๑  หากมีความสนใจที่จะดําเนินการ

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สามารถเลือกแนวทางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงถือวาเปนภาคสมัครใจ ทั้งน้ี การดําเนินการเพื่อขอเขารับรางวัลจะอยู
นอกเหนือจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะมีหลักเกณฑและกลไกที่แตกตางจากแนวทางการ
ดําเ นินการตามตัว ช้ีวัด  และสํานักงาน  ก .พ .ร .  จะได เผยแพรแนวทางการบริหารรางวัลให
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ทราบตอไป 
 
เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดเห็นชอบขอเสนอของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบราชการในขั้นตอไป 

• เพื่อใหสวนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการ
ของสวนราชการที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐใหอยูในระดับและเกณฑท่ีสามารถยอมรับได ซ่ึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐) 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๐๗

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง ๓  
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 

 
ช่ือผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 

๑. นางอารียพันธ เจริญสุข  ๐๒-๓๕๖-๙๙๙๙ ตอ ๘๘๔๘ 
๒. นางสาวอภิจิตตรา อภิราชจิตร ๐๒-๓๕๖-๙๙๙๙ ตอ ๘๘๐๖ 
๓. นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ ๐๒-๓๕๖-๙๙๙๙ ตอ ๘๙๑๖ 
๔. นางกัลยาณ  ภูวนันท ๐๒-๓๕๖-๙๙๙๙ ตอ ๘๘๔๑ 

 
แนวทางการประเมินผล 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๑ ข้ันตอนที่ ๑ :  
ทบทวนลักษณะสําคัญของ
องคกรและรายงานผลการ
ดําเนินการท่ีไดดําเนนิการ
แลว ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ พรอมจัดทํา
รายงานสรปุผลตาม
แนวทางและแบบฟอรมท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
ไดแลวเสร็จครบถวน 

 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานใน
ขั้นตอน  ท่ี ๑ ดังนี ้
 เอกสาร บันทึกการประชุม ท่ีมีเนื้อหาแสดงถึงการ
ทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรและรายงานผลการ
ดําเนินการตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 เอกสารสรุปลักษณะสําคัญขององคกรและรายงานผล
การดําเนินการ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ท่ีมีขอมูลครบถวนตามแนวทาง
และแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๒ ข้ันตอนที่ ๒ :  
จั ด ทํ า ร า ย ง า นผลก า ร
ประเมินองคกรดวยตนเอง 
( Self-Assessment) แ ล ะ
จัดลําดับความสําคัญของ
โอกาสในการปรั บปรุ ง
อ ง ค ก ร ไ ด แ ล ว เ ส ร็ จ
ครบถวน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑  พรอมท้ังเอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงให
เห็นถึงการดําเนินงานในขั้นตอนท่ี ๒ ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการประเมินองคกรดวยตนเอง  

(Self-Assessment Report)  
 รายงานสรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของโอกาส
ในการปรับปรุงองคกร 

 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๐๘

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๓ ข้ันตอนที่ ๓ :  

จัดทํารายงานการวิเคราะห
เชิงกลยุทธขององคกร โดย
จั ด ทํ า  PMQA  Strategy 
Mapping ไดแลวเสร็จครบถวน

 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ และ ๒  พรอมท้ังเอกสาร/หลักฐานแสดง
ใหเห็นถึงการดําเนินงานในขั้นตอนท่ี ๓ ดังนี้ 
 รายงานการวิเคราะหเชิงกลยทุธขององคกร 
 รายงานการจัดทํา PMQA  Strategy Mapping 
ซึ่งรายงานดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๔ ข้ันตอนที่ ๔ : 
จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก า ร  
(Action  Plan)  ท่ี
สอดคลองกับการวิเคราะห
เชิงกลยุทธขององคกรได
แลวเสร็จครบถวน  และ 
คัด เลื อกแผนปรับปรุ ง
องคกรจํ านวน  ๒  แผน 
โดยจั ด ส ง ไปยั ง สํ า นั ก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม สํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันท่ี  ๓๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑  

 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ , ๒  และ ๓ พรอมท้ังเอกสาร/หลักฐาน
แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานในขั้นตอนท่ี ๔ ดังนี้ 
  รายงานการจัดทํา Action Plan 
   แผนปรับปรุงองคกรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ี
ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร โดยแผนฯ ท่ีเสนอตอง
มีความสอดคลองกับขั้นตอนท่ี ๒ และ ขั้นตอนท่ี ๓   ซึ่ง
แผนปรับปรุงองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ท่ี
เสนอเพื่อประเมินผล ซึ่งควรระบุรายละเอียด เชน  

- รายละเอียดกิจกรรม  ระยะเวลาดํา เนินการ 
ผูรับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ และเปาหมาย  
ในการดําเนินการของแตละแผน  

- ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ท่ีแสดงถึง
ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาท่ี
กําหนดไว ตามแผนดําเนินการ ของทุกแผน
ปรับปรุงท่ีเสนอเพื่อประเมินผล 

   สําเนาหนังสือนําสงแผนปรับปรุงองคกรท่ีจะดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ/หรือ สําเนาหนังสือ
ตอบรับท่ีระบุวันท่ีลงรับของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๐๙

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๕ ข้ันตอนที่ ๕ :  

ดําเนินการไดแลว เสร็จ
ครบถวนตามแผนปรับปรุง
องค ก ร ในขั้ นตอน ท่ี  ๔
และมีรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
 
 
 

 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พรอมท้ัง เอกสาร 
หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานในขั้นตอนท่ี ๕ 
ดังนี้  
 เอกสาร/รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
ปรั บป รุ ง อ งค ก ร ท่ี เ ส นอ เพื่ อ ป ร ะ เ มิ นผล  ใ น
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีระบุ 
- จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ และวันท่ีแลวเสร็จ

ของ แตละกิจกรรม หรือผลความคืบหนาของการ
ดําเนินการตามแผนปรับปรุงฯ เปรียบเทียบกับ
กิจกรรมท้ังหมดท่ีกําหนดไวตามแผนปรับปรุง  

- รายงานสรุปประเมินผลการดําเนินการตามแผน
ปรับปรุงฯ  ผลผลิต/ผลลัพธท่ีไดเปรียบเทียบกับ
เปาหมายท่ีกําหนดไวตามแผน 

- ภาพถาย เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม หรือ
หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงการจัดกิจกรรม 
ไดครบถวนตามแผนปรับปรุงท่ีกําหนดไวจริง 

หมายเหตุ : 
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) 
ขอให สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/
หลักฐานท่ีสําคัญ    ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ท่ีไมไดจัดสงใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
 การจัดสงผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ใหจัดสงรายงานรอบ ๑๒ เดือน มายังสํานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑  จํานวน ๒ ชุด พรอม 
CD-Rom  

 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๑๐

ประเด็นการประเมินผล :  หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
นํ้าหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 
 รอยละของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ . ๒๕๔๘) เ ม่ือเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดที่
สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการนับหลักสูตรที่ไดรับมาตรฐานหลักสูตร
ใหนับสะสม และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชาที่เปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา  

สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีไดมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ) 

 (จํานวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปดสอน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑)     

X ๑๐๐ 

 
เกณฑการใหคะแนน  (รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน 
 ขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
• จํ านวนหลักสูตร ท่ี เปดสอนในป งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๕๑  ท่ี ไดมาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการท้ังหมด 
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนนิงานท่ีไดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
• จํานวนหลักสูตรท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนท่ีไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) ใหนับสะสม และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชาท่ีเปดสอน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๑๑

แนวทางการประเมินผล 
มิใชนับตามชื่อปริญญา  

 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 

SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด 
มาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียม
ไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการ
จัดเก็บทุกครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มี
การจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ 
สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๑๒

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

• อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตาง
เฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และการจัดใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากท่ีสุด เชน 
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเรียน
มีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ   การเปดรายวิชาเลือกเสรีท่ีครอบคลุมองค
ความรูตางๆ  จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝก
ประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการ
เรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ท่ีเพียงพอท่ีจะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

• ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนตัวบงช้ีเชิงคุณภาพที่ตองอาศัย
ความละเอียดในการพิจารณาและมีลักษณะแตกตางจากตัวบงช้ีอื่นๆ ท่ีกลาวมาแลว   อยางไรก็ตาม  ตัว
บงช้ีน้ีมีความสําคัญเน่ืองจากเปนตัวบงช้ีท่ีจะบอกใหทราบวาสถาบันการศึกษาไดจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๒๒ หรือไม   ซ่ึงมาตรา ๒๒ กําหนดไววา 
"การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด" 

• การประเมินผลอาจพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดประสบการณหรือการจัดกิจกรรม
ในช่ัวโมงการเรียนการสอน หรือจัดเก็บรองรอยหลักฐานจากการศึกษาขอมูลจากวิธีการอื่นๆ เชน การ
สังเกตการเรียนการสอน วิธีการตั้งปญหา  และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมายดวย 

ประเด็นในการพิจารณา ๗ ขอ 
๑) คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา

อุดมศึกษา 
๒) คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
๓) คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการ

ถายทอดความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน 
๔) คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
๕) คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียน

และอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการ
เรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๑๓

๖) คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ 

๗) คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
 
เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

อาจารยประจํา    
สวนใหญ 
รอยละ ๗๕ 
ปฏิบัติได 

๑–๒ ประเด็น 

อาจารยประจํา    
สวนใหญ 
รอยละ ๗๕ 
ปฏิบัติได 

๓–๔ ประเด็น 

อาจารยประจํา    
สวนใหญ 
รอยละ ๗๕ 
ปฏิบัติได 
๕ ประเด็น 

อาจารยประจํา    
สวนใหญ 
รอยละ ๗๕ 
ปฏิบัติได 
๖ ประเด็น 

อาจารยประจํา    
สวนใหญ 
รอยละ ๗๕ 
ปฏิบัติไดท้ัง 
๗ ประเด็น 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลท่ีแสดงใหเห็นหลักฐานของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน 
จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติท่ีแสดงถึงการใหนักศึกษาคนควาหาความรูตาม
ความสนใจ การสอนแบบ Problem  Based Learning , Project-Based Learning  เปนตน  การทํา 
Senior project การสอนแบบสัมมนา และการที่มอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 
รวมทั้งจํานวนชั่วโมงในภาคสนาม จํานวนโปรแกรม/ รายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี ผลการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล  ผลการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน และมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  

นอกจากนั้นยังรวมถึงผลงานอาจารยท่ีเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและ
นําผลไปใชพัฒนาผูเรียน  จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  
จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการใหนิสิตนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน เปนตน รวมถึง 
แผนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนเปนศูนยรวมและมีบทบาทในการเรียนรู 

สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานวิจัยประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ ๒๓ เพื่อเปนหลักฐานยืนยัน
ในการประเมินตนเองของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๑๔

แนวทางการประเมินผล : 
ประเด็นยอยที่ใชในการ
พิจารณาตออาจารยสวน
ใหญรอยละ ๗๕ ปฏิบัติ

ได 

ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๑ – ๒ ประเด็นยอย ๑ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ   
 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก 
ผูมีอํานาจ ๑ - ๒ ประเด็นยอย ใน ๗ ประเด็น  

๓ – ๔ ประเด็นยอย ๒ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก 

      ผูมีอํานาจ ๓ – ๔ ประเด็นยอย ใน ๗ ประเด็น  
๕ ประเดน็ยอย ๓ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก 
       ผูมีอํานาจ ๕ ประเด็นยอย ใน ๗ ประเด็น  

๖ ประเด็นยอย ๔ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก 

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

 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก 
      ผูมีอํานาจ ท้ัง ๗ ประเด็นยอย  

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 

SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด  
มาดวย หลักฐานที่แสดงควรเปนรายงานการวิจัยเชิงประเมินการสอนของคณาจารยโดยทีมงาน
สวนกลางของมหาวิทยาลั/สถาบัน สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอให
สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              

  ๒๑๕

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ   สวน
ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 



 
 

ภาคผนวก 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๑-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมและตัวอยางการเขยีน 
รายละเอียดตวัชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๑-๒ 

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

เกณฑการใหคะแนน๑ : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย  ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน

ดังนี้ 
•    เทากับ   ๑   คะแนน 
•    เทากับ   ๒   คะแนน 
•    เทากับ   ๓   คะแนน 
•    เทากับ   ๔   คะแนน 
•    เทากับ   ๕   คะแนน 

เงื่อนไข :  
(-ถามี-) 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 
     
     
หมายเหตุ :  สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับขอมูลรายละเอียดแตละตัวชี้วัด 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

๑.  
๒.  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ................................. เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 
ผูจัดเก็บขอมูล    : .................................  เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 
 
 
หมายเหตุ :  ๑ รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชีว้ัด  
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๑-๓ 

แนวทางการเขยีนรายละเอียดตัวชี้วัด  
ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังน้ี 

 หัวขอรายงาน คําอธบิาย 
๑. ตัวชี้วัด ร ะ บุ ชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด ต า ม คํ า รั บ ร อ ง ก า รป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษา 
๒. หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัด เชน รอยละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน
๓. นํ้าหนัก ระบุ นํ้ าหนักตัวชี้ วัดตามคํา รับรองการปฏิบัติ ราชการของ  

สถาบันอุดมศึกษา 
๔. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคบัหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  

 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน 
ก.พ.ร. ที่..............ลงวันที่ .............. ๒๕๕๑ เร่ือง
...............................  

 กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเตมิของตัวชี้วัดเพื่อให  

ผูประเมินและผูไดรับการประเมนิผลมีความเขาใจทีต่รงกันถึง
แนวทางการวัดผลตัวชี้วัด 

๕. สูตรการคํานวณ ระบุสูตรการคํานวณที่สอดคลองกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 
๖. เกณฑการใหคะแนน ระบุ เกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้ วัด  ตามคํา รับรอง  

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
๗. เงื่อนไข ระบุเงื่อนไขที่จําเปน  ซ่ึงมีสวนสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จของ

ตัวชี้วัด 
๘. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน 

 
ระบุขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของตัวชี้วัด ซ่ึงตองมีแนว
ทางการจัดเก็บขอมูลสอดคลองกับคําจํากัดความของตัวชี้วัดที่ใช  
ในการประเมินผลปงบประมาณปจจุบัน 

๙. แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบุแหลงของขอมูลที่สวนราชการนํามาใชอางอิงในการประเมินผล 
รวมทั้งวิธีการจัดเก็บขอมูล 

๑๐. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                       
พรอมหมายเลขโทรศพัท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงาน
ใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมทั้งเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงาน
และโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่
ทํางานเปนประจํา 

๑๑. ผูจัดเก็บขอมูล                             
พรอมหมายเลขโทรศพัท 

ร ะบุ ชื่ อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ให ทํ า หน า ที่ ร วบร วมข อมู ล  
การดําเนินงานของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๑-๔ 

ตัวอยางการเขียนรายละเอยีดตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  ๑ ป  

หนวยวัด :  รอยละ 
นํ้าหนัก    : รอยละ ๑.๖๓ 
คําอธิบาย :  

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา ๑ ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษากับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมดโดยไมนับรวมผูท่ี
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาโดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ท่ีไดงานทํา ภายในระยะเวลา    ๑ ป นับจาก
วันท่ีสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูมีงานทําอยูกอนแลว)   

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาใน
ระดับท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ มีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจํา  ภายใน
ระยะเวลา ๑ ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ   อยูกอนแลว)   

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติ
และภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จ
การศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ ๘๐) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) ถาไดกลุม
ตัวอยางดังกลาว ในการคํานวณใหคิดรอยละตามสูตรตามนิยามโดยตรง หากอัตราการตอบกลับของผูสําเร็จ
การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตํ่ากวารอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ในการคิดคํานวณผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดใหคิดจาก คาเฉลี่ยระหวาง “รอยละตามตัวชี้วัดจากผู
ตอบแบบสอบถาม” กับ “รอยละตามตัวชี้วัดจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑” ไมใหนําขอมูลบัณฑิตท่ีจบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาคํานวณดวย  

• สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายใน
วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือน) ใหใส n/a ไวก
อน เมื่อไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒  

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทาน ปริญญาบัตร และสงผล
ใหการรายงานผลการดําเนินงานไม แล วเสร็จตามกําหนดการรายงานผลไปยัง สํานักงาน ก.พ .ร . 
สถาบันอุดมศึกษาตองเปลี่ยนวิธีการสํารวจ มิฉะนั้นสถาบันอุดมศึกษาจะไมไดรับการประเมินผลคะแนนใน
ตัวชี้วัดนี้  

• วันท่ีสําเร็จการศึกษา  หมายถึง  วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๑-๕ 

• แจงนับตามปงบประมาณ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

 (จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน ๑ ป นับจากวันท่ีสําเรจ็การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 (จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑)   
 

X ๑๐๐ 

 

 
เกณฑการใหคะแนน๑ : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๕  ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

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

 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต  

ปงบประมาณ พ.ศ.  ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวย
วัด 

๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 
จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีไดงานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน ๓,๔๑๕ ๓,๔๐๐ ๓,๖๐๐ 

จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ียังไมได 
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน ๓๐๐ ๕๕๐ ๔๒๗ 

จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาตอ คน ๒๐๐ ๑๕๐ ๑๘๙ 
จํานวนบัณฑิตท่ีสําเรจ็การศึกษาท้ังหมด คน ๓,๙๑๕ ๔,๑๐๐ ๔,๒๑๖ 
จํานวนผูกรอกแบบสาํรวจท่ีหักผูมีงานทําหรือมีกจิการของ
ตนเองทีม่ีรายไดประจําอยูแลว 

คน ๓,๖๐๐ ๓,๔๗๕ ๓,๗๕๒ 

รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป 

รอยละ ๙๑.๙๕๔๐ ๘๔.๗๕๖๐ ๘๘.๙๙๔๓ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๑-๖ 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

แหลงขอมูล :  
๑. รายงานผลการสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตซึ่งแตละคณะไดมีการสํารวจ ประมวลผล 

และจัดทํารายงานไว 
๒. รายงานผลการสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสถาบันไดประมวลผลจากขอมูลของแต    

ละคณะและจดัทํารายงานไว 
 

วิธีการจดัเก็บขอมูล :  
๑. ศึกษากระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลของมหาวิทยาลัย/สถาบัน  เชน 
 ๑.๑ มหาวิทยาลัยมีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตท่ีมีผูแทนจากแตละ

คณะ รวมท้ัง ผูเก่ียวของในการสรางแบบสํารวจ  การพัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ขอมูล  รวมท้ัง การประชาสัมพันธใหบัณฑิตใหความสําคัญในการตอบแบบสํารวจขอมูล 

วิธีการจดัเก็บขอมูล :  
 ๑.๒ มีบันทึกการประชุมท่ีแสดงวามีคณะกรรมการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตเพื่อวาง

แผนการจัดเก็บขอมูลตามนิยามท่ีไดมีคําอธิบายไว  ในแผนระบุตัวแปรท่ีตองกําหนดใน
แบบสอบถาม และวิธีการบริหารจัดการการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล และการรายงาน โดยใช
แบบสํารวจขอมูลกลาง  โดยมอบความรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูล และประมวลผล 
รวมท้ังรายงานผลใหแตละคณะดําเนินการ 

๒. การสรางแบบสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตตามนิยามท่ีไดมีคําอธิบายไว  เพื่อจัดเก็บ
ขอมูลหลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลวในระยะเวลา ๑ ป 

๓. การพัฒนาโปรแกรมการบันทึกขอมูล และประมวลผลผานระบบเครือขายของแตละคณะ 
๔. การประชาสัมพันธใหผูสําเร็จการศึกษาใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจขอมูล 
๕. การตรวจสอบขอมลู เพื่อความครบถวนถูกตอง สามารถประมวลผลได 
๖. ประมวลผลและสรปุขอมูล  
๗. นําเสนอขอมูลบนเว็บไซต 

 
 

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

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๒-๑ 

 
 
 

 
ภาคผนวก ๒ 

 
แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏบิัตริาชการ 

ตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ 
สําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๒-๒ 

 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

ขอใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 
สิ่งที่ตองดําเนินการ คําอธบิาย 

๑. หนาปก ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษา                         
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  และกระทรวงศึกษาธิการ 
กรณีสถาบันการพลศึกษา  สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
กรณีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  สังกัดกระทรวงวฒันธรรม 

๒. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิง
ใหสอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัย.......... สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัย..  (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
๓. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม 

คํารับรองการปฏิบตัิราชการ   
มหาวทิยาลัย...                   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  

ขอใหดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก ๓  โดยระบุ ทุกตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
อยางไรก็ตามในสวนของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
น้ัน ขอใหดําเนินการตามตัวอยางในภาคผนวกที่ ๔ โดยใสคา
คะแนนที่ไดเทากับ ๑ มากอน จากนั้นผูประเมินจะนําคาคะแนน
ผลการประเมินของตัวชี้วัดทั้ง ๒ สวนดังกลาวมาเติมลงใน
ตารางสรุปผลและคํานวณผลคะแนนรวมที่ไดอีกครั้ง 

๔. รายงานผลการปฏิบตัิราชการตาม     
คํารับรองการปฏิบตัิราชการ                 
มหาวทิยาลัย...   
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วัดตามแผน   
ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา และตัวชี้วัดภาคบังคับ
ทุกตัวชี้วัด  โดยใชแบบฟอรมและดําเนินการตามแนวทางการ
เขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัดน้ันๆไดแก  

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุ
ในภาคผนวก....) 

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยาง
ตามที่ระบุในภาคผนวก....) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุ
ในภาคผนวก....) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๒-๓ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ คําอธบิาย 
๕. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด โดยให

แนบหลักฐานอางอิง  พรอมทั้งจัดสงเฉพาะเอกสารประกอบที่
สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๓-๑ 

 
 
 

 
ภาคผนวก ๓ 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏบิัตริาชการ 
ตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ 

ของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๓-๒ 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผล                

การปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

นํ้าหนัก
(รอยละ)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก
มิติที่ ๑ มิติดานประสิทธิผล (นํ้าหนัก : รอยละ .....)    
ตัวช้ีวัดที่            
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           

 มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพ (นํ้าหนักรอยละ .......)    
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ ........)    
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน (นํ้าหนัก : รอยละ ............)      
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           

    รวม       
รายงาน ณ วันที่.....เดือน.............พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ผูรายงาน .................................................................         หนวยงาน.................................................. 
ตําแหนง..................................................................       โทรศัพท.....................................................        
หมายเหตุ     :   หากตัวช้ีวัดใดไมสามารถรายงานผลไดภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง หรือ
จัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ ๑  
 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
                                  มหาวิทยาลัย ......................................................  

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



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๓-๓ 

แนวทางการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิติัราชการ             
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังน้ี 
หัวขอรายงาน คําอธบิาย 

๑. มหาวิทยาลัย/สถาบัน ระบุชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน และหนวยงานที่สังกัด 
๒. รอบการรายงานผล ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลา ของการ

รายงาน 
๓. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
๔. หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัด เชน รอยละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน 
๕. นํ้าหนัก ร ะ บุ นํ้ า ห นั ก ตั ว ชี้ วั ด ต า ม คํ า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง  

สถาบันอุดมศึกษา 
๖. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
๗. ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งน้ีตองมีหนวยนับ

เหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา ๑ 
ตัวชี้วัด และไมไดระบุตัวชี้วัดยอยพรอมรายละเอียดลงในตาราง ไมตอง
ระบุขอมูลผลการดําเนินงาน) 

๘. คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ
การใหคะแนนที่ระบุในคํารับรองฯ แลวจึงนําคาคะแนนที่คํานวณไดมาใสใน
ชองคาคะแนนที่ได  โดยใชวิธีการคํานวณจําแนกตามประเภทของตัวชี้วัด 
ในบทที่ ๒  ดังน้ี 
   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณใชวิธีการคํานวณตามแบบที่ ๑ 
   - ตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา ๑ ตัวชี้วัด ใหใชวิธีการคํานวณ  
แบบที่ ๒   
   - ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงานใชวิธีการคํานวณแบบที่ ๓  
   -  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพใชวิธีการคํานวณแบบที่ ๔  

๙. คะแนนถวงนํ้าหนัก ระบุคาคะแนนถวงนํ้าหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่ไดของ
ตัวชี้วัด มาคูณกับนํ้าหนักของตัวชี้วัดแลวหารดวยนํ้าหนักรวมทั้งหมดของ
ทุกตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองฯ 

๑๐. วันที่รายงาน ระบุวันที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  หลังจากที่มีการตรวจสอบและ 
ผูมีอํานาจใหความเห็นชอบแลว 

๑๑. ผูรายงาน  หนวยงาน ตําแหนง      
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
พรอมทั้งหนวยงานตนสังกัด ตําแหนง เบอรโทรศัพทที่สํานักงาน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              
   ภาคผนวก ๔-๑ 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ๔ 
 

ตัวอยางการจัดทํารายงานผลการปฏบิัตริาชการ 
ตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ 

สําหรับสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              
ภาคผนวก ๔-๒ 

 
 

รายงานผลการปฏิบัตริาชการ 
ตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
 

  

 
 

มหาวิทยาลัย...................... 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

หรือ 
สถาบันการพลศึกษา 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
 

หรือ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              
   ภาคผนวก ๔-๓ 

 
 

สารบัญ 

                                                           หนา 

๑.  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                                          
มหาวิทยาลัย...  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
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     หรือ 
 สถาบันการพลศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑...................................................... 
     หรือ 
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     ตวัช้ีวัดที่ .......................................................................................................................... 
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๑. หลักฐานอางอิงประกอบตัวช้ีวัดที่ .............................................................................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              
ภาคผนวก ๔-๔ 

 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

หนวย 
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลการดําเนิน 
งาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล  ๕๕        ๑.๗๕๗๕ 
๑. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ ยถ วงน้ํ าหนัก ในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐* ๐.๐๕๐๐ 

๒. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐* ๐.๐๕๐๐ 

๓. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา  ประกอบดวย ๓ 
ตัวชี้วัด 

ระดับ ๑๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕   ๐.๕๒๑๒ 

๓ .๑  คุณภาพของแผนปฏิ บั ติ
ราชการ(แผนงบประมาณแผนดินและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย ไ ด )  ข อ ง
สถาบั นอุ ดมศึ กษา  ประ จํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐* ๐.๐๕๐๐ 

๓ .๒  การบรรลุเปาหมายตาม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ( แ ผ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ น ดิ น แ ล ะ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย ไ ด )  ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา  ประ จําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕   ๐.๒๑๓๒ 

๓.๒.๑ รอยละของนักศึกษาใหม
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รอยละ ๑ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

๓.๒.๒ จํานวนผูบรหิารที่เขารับการ
พัฒนา 

คน ๑ ๒๕ ๒๗ ๒๙ ๓๑ ๓๓ ๓๐ ๓.๕๐๐๐ ๐.๐๓๕๐ 

๓.๒.๓ รอยละที่เพิ่มขึน้ของ
ผูรับบริการทางวิชาการ 

รอยละ ๑ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๘.๓๒ ๔.๓๒๐๐ ๐.๐๔๓๒ 

๓.๒.๔ ระดับคุณภาพของระบบ
ฐานขอมูลดานการสนับสนนุ  
การวิจัย 

ระดับ ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๐๔๐๐ 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  รอบ  ๖ เดือน มหาวิทยาลัย…………………(กลุม ๑) 

                    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ   รอบ ๑๒ เดือน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              
   ภาคผนวก ๔-๕ 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

หนวย 
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลการดําเนิน 
งาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

๓.๒.๕ รอยละของหนวยงานที่
ผานการรับรองคุณภาพภายใน 

รอยละ ๑ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ ๙๙ ๔.๕๐๐๐ ๐.๐๔๕๐ 

๓ .๓ การบรรลุเปาหมายตาม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา  ประ จําป
งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๑  ที่
สะทอนเอกลักษณและจุดเนน
รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตาม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา  

 ๖        ๐.๒๕๘๐ 

  ๓.๓.๑ รอยละของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่เนนการปฏิบัติดานวิชาชีพ 

รอยละ ๒ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๗๗ ๔.๔๐๐๐ ๐.๐๘๘๐ 

  ๓.๓.๒ รอยละของผูรับบริการดาน
ง า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
ความรูทักษะเพิ่มขึ้น 

รอยละ ๒ ๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๘ ๗๐ ๖๙ ๔.๕๐๐๐ ๐.๐๙๐๐ 

  ๓.๓.๓ ระดับความสําเร็จของการ
จัดการความรูด านการประกัน
คุณภาพ 

รอยละ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๐ 

๔. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ ยถวงน้ํ าหนักในการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ  สมศ .  ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ ๒๘        ๑.๐๓๖๓ 

๔.๑  มาตรฐานดานบัณฑิต  ๙.๘        ๐.๓๓๔๙ 
๔.๑.๑ รอยละของบัณฑิตระดับ
ป ริญญาต รี ที่ ไ ด ง านทํ าห รื อ
ปร ะกอบอาชีพอิ ส ระภาย ใน
ระยะเวลา ๑ ป  

รอยละ ๑.๖๓ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๐ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๔๘๙ 

๔.๑.๒ รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา  

รอยละ ๑.๖๓ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๐ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๔๘๙ 

๔.๑.๓ รอยละเฉลี่ยของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ  

รอยละ ๑.๖๔ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๗๕ ๔.๐๐๐๐ ๐.๐๖๕๖ 

๔.๑.๔ * จํานวนนักศึกษา หรือศิษย
เกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ย อง ในด านวิ ชาการ  วิ ชาชี พ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  

คน ๒.๔๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๒๗ ๒.๔๐๐๐ ๐.๐๕๘๘ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              
ภาคผนวก ๔-๖ 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

หนวย 
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลการดําเนิน 
งาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

๔.๑.๕ * รอยละของบทความ
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

รอยละ ๒.๔๕ ๑ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๑๘ ๔.๖๐๐๐ ๐.๑๑๒๗ 

๔.๒ มาตรฐานดานการวิจัย
และงานสรางสรรค 

 ๘.๔        ๐.๑๙๖๐ 

๔.๒.๑ รอยละของงานวิจัย และ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร 
ห รื อ นํ า ไ ป ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ใ น
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตออาจารยประจําและนักวิ จัย
ประจํา  

รอยละ ๑.๔ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๓๙ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๔๒๐ 

๔ .๒ .๒  จํ านวนเ งินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

บาท ๑.๔ ๒๙๐,
๐๐๐ 

๓๐๐,
๐๐๐ 

๓๑๐,
๐๐๐ 

๓๒๐,
๐๐๐ 

๓๓๐,
๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๐.๐๒๘๐ 

๔.๒.๓ รอยละของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทํา
วิ จัย  หรืองานสร างสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

รอยละ ๑.๔ ๒๙ ๒๙.๕ ๓๐ ๓๐.๕ ๓๑ ๓๐ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๔๒๐ 

๔.๒.๔* รอยละของบทความวิจัย
ที่ไดรับการอางอิง (Citation)  
ใน refereed  journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา  

รอยละ ๒.๑ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๑๖ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๑๐ 

๔.๒.๕* จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่ ไดรับการจด
ท ะ เ บี ย น สิ ท ธิ บั ต ร ห รื อ  
อนุสิทธิบัตร  

ชิ้น ๒.๑ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๒ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๖๓๐ 

๔.๓ มาตรฐานดานบริการวิชาการ  ๗        ๐.๒๐๙๙ 
๔.๓.๑ รอยละของโครงการหรือ
กิจกรรมบริการวิ ชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและ เ ส ริ มส ร า งค ว าม
เ ข ม แ ข็ ง ข อ ง สั ง ค ม  ชุ ม ช น 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

รอยละ ๒.๓ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๙๕ ๓.๕๐๐๐ ๐.๐๘๐๕ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              
   ภาคผนวก ๔-๗ 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

หนวย 
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลการดําเนิน 
งาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

๔.๓.๒  จํ านวนชั่ ว โมงเฉลี่ ยที่
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา  

ชั่วโมง ๒.๓ ๔๓ ๔๖ ๔๙ ๕๒ ๕๕ ๕๐ ๓.๓๓๓๓ ๐.๐๗๖๖ 

๔ .๓ .๓   ร อยละของอาจารย
ป ร ะ จํ าที่ เ ป นที่ ป รึ กษ า  เ ป น
กรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

รอยละ ๒.๔ ๒๖ ๒๘.๕ ๓๑ ๓๓.๕ ๓๖ ๒๙ ๒.๒๐๐๐ ๐.๐๕๒๘ 

๔.๔ มาตรฐานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๒.๘        ๐.๒๙๕๕ 

๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือ 
กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 
และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ
หรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  

รอยละ ๐.๙๓ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๒๖.๕ ๒.๕๐๐๐ ๐.๐๒๓๒ 

๔.๔.๒  รอยละเฉลี่ยของนักศึกษา
ที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะ  และวัฒนธรรม 

รอยละ ๐.๙๓ ๐.๔ ๐.๔๕ ๐.๕ ๐.๕๕ ๐.๖ ๐.๕ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๒๗๙ 

๔.๔.๓  รอยละของคาใชจายและ
มูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ  

รอยละ ๐.๙๔ - ๐.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๒ ๐.๘ ๒.๖๐๐๐ ๐.๐๒๔๔ 

๕ .  ระดับความสํ า เ ร็ จ ในการ
พัฒนาสถาบันสูระดับสากล 

ระดับ ๒ ๑ - - - ๕ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพ  ๑๒        ๐.๓๖๐๐ 
๖. ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต
และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา   

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐* ๐.๐๕๐๐ 

๗. ระดับคุณภาพของสถาบันจาก
ผลการประเมินของ สมศ.  

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐ 

๘ .  ระดับความสําเร็จของการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ที่
กอ ให เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๖๐๐ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              
ภาคผนวก ๔-๘ 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

หนวย 
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลการดําเนิน 
งาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

มิติที่ ๓  มิติดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ   

 ๑๐        ๐.๒๒๐๐ 

๙ . ร ะดั บความสํ า เ ร็ จขอ งการ
ดําเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๐๐ 

๑๐ . ร อยละของอั ตราการ เบิ ก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

รอยละ ๓ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐ 

๑๑.ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๐ 

๑๒ .ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๙๐๐ 

มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนา
สถาบัน 

 ๒๓        ๐.๘๐๖๐ 

๑๓.ระดับคุณภาพของการกํากับ
ดูแลของสภาสถาบัน  

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐ 

๑๔.ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและ
รวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๐ 

๑๕ . ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง
แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา  

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๐ 

๑๖ . ระดับความสําเร็จของการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา  

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๙๐๐ 

๑๗ .คุณวุ ฒิ และคุณภาพของ
อาจารยสถาบันอุดมศึกษา  

 ๒        ๐.๐๖๘๐ 

๑๗.๑ รอยละของอาจารยประจําที่
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเทา 

รอยละ ๑ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๔.๓๘ ๓.๘๐๐๐ ๐.๐๓๘๐ 

๑๗.๒ รอยละของอาจารยประจําที่
มีตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ ๑ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๕ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐ 

๑๘ .ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา
ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร  
การเงินอุดมศึกษา  และระบบ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

              
   ภาคผนวก ๔-๙ 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

หนวย 
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลการดําเนิน 
งาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

๑๙.คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

บาท ๒ ๑- 
๓,๔๙๙ 
บาท 

๓,๕๐๐- 
๔,๙๙๙ 
บาท 

๕,๐๐๐- 
๕,๙๙๙ 
บาท 

๖,๐๐๐-
๖,๙๙๙ 
บาท 

๗,๐๐๐ 
บาท 
ขึ้นไป

๑๕,๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

๒๐ .ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร  

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๐ 

๒๒ .รอยละของหลักสูตรที่ ได
มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  

รอยละ ๒ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๘๙ ๓.๙๐๐๐ ๐.๐๗๘๐ 

๒๓.ประสิทธิภาพของการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ - ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๐ 

รวม ๓.๑๔๓๕ 
 

หมายเหต ุ: *   ใสคาคะแนนทีไ่ดเทากับ ๑ เน่ืองจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือใชขอมูลจากหนวยงานอื่น 
               **  นํ้าหนักคะแนนของตวัชีว้ัดที่ ๔ แปรตามทีม่ีการเจรจาตกลงและลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงาน ณ วันที่. ๓๐......เดือน..กันยายน........พ.ศ…๒๕๕๑…. 
ผูรายงาน....วีรนุช สงเสรมิ.............   หนวยงาน..........มหาวิทยาลัย ก....................................... 
ตําแหนง…รองอธิการบดีฝายแผน  โทรศพัท....๐ ๒๒๑๘ ๕๕๕๕............................................. 
 
 

หมายเหตุ     :     กรณีภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑   หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงาน
ผลได เน่ืองจากเปนตัวชี้วัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือจัดเก็บ
ขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ ๑ มากอน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๕-๑ 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ๕ 
 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการ 
ตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ 

ของแตละตัวชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๕-๒ 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

แบบฟอรม
การ

รายงาน 
มิติที ่๑ มิติดานประสิทธิผล                       
• ผลสําเร็จตามแผนปฏบิัติราชการ  ๑. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักใน

การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง 

ไมตองจัดทํา
รายงาน 

 ๒. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ
บรรลุ เป าหมายตามแผนปฏิ บัติ ราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ไมตองจัดทํา
รายงาน 

 ๓. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ
บรรลุ เป าหมายตามแผนปฏิ บัติ ราชการ ของ
สถาบันอุดมศึกษา  ประกอบดวย ๓ ตัวชี้วัด 

 

  ๓.๑ คุณภาพของแผนปฏิ บัติ ราชการ(แผน
งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   

 

  ๓ .๒  การบรรลุ เป าหมายตามแผนปฏิ บัติ
ร า ชก า ร (แผนงบปร ะม าณแผ นดิ นแ ล ะ
งบประมาณรายได) ของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   

เชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ
หรือขั้นตอน
ดําเนินงาน 

  ๓.๓ การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท่ีสะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงค
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  

 

 ๔. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ   สมศ. ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 

  ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  
  ๔.๑.๑ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได

ง าน ทําห รือประกอบอาชีพอิ สระภายใน
ระยะเวลา ๑ ป  

เชิงปริมาณ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๕-๓ 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

แบบฟอรม
การ

รายงาน 
  ๔.๑.๒ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได

งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  
เชิงปริมาณ 

  ๔.๑.๓ รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีผาน
การสอบใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๑.๔ * จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการ  หรือดานอื่นท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

เชิงปริมาณ 

  ๔.๑.๕ * รอยละของบทความวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอก ท่ีตีพิมพเผยแพร ท้ังใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ จํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๒ มาตรฐานดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค 

 

  ๔.๒.๑ รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรค
ท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา  

เชิงปริมาณ 

  ๔.๒.๒ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

เชิงปริมาณ 

  ๔.๒.๓ รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๒.๔* รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการ
อางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

เชิงปริมาณ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๕-๔ 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

แบบฟอรม
การ

รายงาน 
  ๔.๒.๕* จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ท่ี ได รับการจดทะเบี ยนสิทธิ บัตรห รืออ นุ
สิทธิบัตร  

เชิงปริมาณ 

  ๔.๓ มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  
  ๔.๓.๑ รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการ

วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา  

เชิงปริมาณ 

  ๔.๓.๒  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยท่ีอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา ใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ
ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

เชิงปริมาณ 

  ๔.๓.๓  รอยละของอาจารยประจําที่เปนท่ีปรึกษา 
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๓.๔* จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๓.๕* ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจ
ของสถาบัน  

ขั้นตอน
ดําเนินงาน 

  ๔.๔ มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๕-๕ 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

แบบฟอรม
การ

รายงาน 
  ๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมใน

การอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  

เชิงปริมาณ 

  ๔.๔.๒  รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๔.๓  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ  

เชิงปริมาณ 

  ๔.๔.๔* จํานวนผลงาน หรือช้ินงานการพัฒนา
องคความรู  และสรางมาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม  

เชิงปริมาณ 

  ๔.๔.๕* ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลใน
การอนุรักษ พัฒนา หรือสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรม  

ขั้นตอน
ดําเนินงาน 

 ๕. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับ
สากล 

ขั้นตอน
ดําเนินงาน 

มิติที ่๒ มิติดานคุณภาพ  

• คุณภาพการใหบริการ ๖. ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษา   

เชิงปริมาณ 

 
 

๗. 
 

ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.  ขั้นตอน
ดําเนินงาน 

• การประกันคุณภาพ 
 

๘. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

ขั้นตอน
ดําเนินงาน 

มิติที ่๓  มิติดานประสิทธภิาพของการปฏิบัติราชการ                    
• ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน ๙ .   ระดับความสํา เ ร็จของการดํา เ นินงานตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
เชิงปริมาณ 

• การบริหารงบประมาณ ๑๐ รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๕-๖ 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

แบบฟอรม
การ

รายงาน 
• การรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ 

๑๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

เชิงปริมาณ 

• การจัดทําตนทุนตอหนวย ๑๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

มิติที ่๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
• การบริหารการศึกษา ๑๓ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภาสถาบัน  เชิงคุณภาพ 
• การเสริมสรางธรรมาภิบาล ๑๔. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

• การบริหารการศึกษา ๑๕ ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา  

เชิงปริมาณ 

• การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย 

๑๖ ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา  

เชิงปริมาณ 

• การบริหารการศึกษา ๑๗. คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ข อ ง อ า จ า ร ย
สถาบันอุดมศึกษา  
๑๗.๑ รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
๑๗.๒ รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนง
ทางวิชาการ  

เชิงคุณภาพ 

• การจัดการสารสนเทศ ๑๘ ระดั บความสํ า เ ร็ จขอ งการพัฒนาร ะบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร   การเงินอุดมศึกษา  และระบบ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

เชิงคุณภาพ 

• การบริหารการศึกษา ๑๙ ค า ใช จ ายทั้ งหมดที่ ใ ช ในระบบหองสมุ ด 
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  

เชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัดเลือก (๑ ตัวชีว้ัด) ๒๐ ระดับความสําเ ร็จของการดําเ นินการตาม
แผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร  

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

 ๒๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๕-๗ 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

แบบฟอรม
การ

รายงาน 
• หลักสูตรและการเรียนการสอน ๒๒. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร

ท้ังหมด  
เชิงปริมาณ 

 ๒๓. ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  

เชิงคุณภาพ 

 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๖-๑ 

 
 
 

 
ภาคผนวก ๖ 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมและตัวอยางการเขยีนรายงาน 
ผลการปฏบิัตริาชการตามคํารบัรอง 
การปฏิบตัิราชการ (รายตัวชี้วดั)  
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๖-๒ 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)         ( .... )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                                         ( .... )  รอบ  ๑๒  เดือน  
ช่ือตัวช้ีวัด :   
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    
โทรศัพท :   โทรศัพท :    
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
................................................................................................................................................................................. 
 
หมายเหตุ 

สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับขอมูลท่ีตองรายงานของแตละตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 

๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ 
    

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

      

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก

      
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 
หลักฐานอางอิง :   
 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๖-๓ 

 แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 

ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังน้ี 
หัวขอรายงาน คําอธบิาย 

๑. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลา ของ
การรายงาน 

๒. ชื่อตัวชี้วัด ร ะ บุ ชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด ต า ม คํ า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 

๓. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                       
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานให
ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่ สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปน
ประจํา 

๔. ผูจัดเก็บขอมูล                             
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูล การดําเนินงาน
ของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่
ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

๕. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงานของตวัชี้วัด  
พรอมทั้งแจงขอมูลประกอบทีใ่ชในการคํานวณใหครบถวนตาม 
คํานิยามหรือสูตรการคํานวณ  

๖. เกณฑการใหคะแนน ระบุ เกณฑการใหคะแนนของแตละตั วชี้ วั ด  ตามคํ า รับรอง  
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

๗. กา รคํ า น วณคะแนนจ ากผลกา ร
ดําเนินงาน 

 

 ๗.๑ ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ   
      ตัวชี้วัด 

ร ะ บุ ชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด ต า ม คํ า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 

 ๗.๒ นํ้าหนัก ระบุ นํ้ าห นักตั วชี้ วั ดตามคํ า รับรองการปฏิบั ติ ร าชการของ  
สถาบันอุดมศึกษา 

 ๗.๓ ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งน้ีตองมี
หนวยนับเหมือนกับหนวยของตวัชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มตีัวชี้วดัยอย
มากกวา ๑ ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชีว้ัดยอยพรอมผลการดําเนินงานให
ครบถวน)  

 ๗.๔ คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวณตามแบบที่ ๑ 
ในบทที่ ๒  ทั้งน้ีสําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา ๑ ตัวชี้วัด ให
ใชวิธีการคํานวณแบบที่ ๒ ในบทที่ ๒ 

 ๗.๕ คะแนนถวงนํ้าหนัก ระบุคาคะแนนถวงนํ้าหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่ได
ของตัวชี้วัดมาคูณกับนํ้าหนักของตัวชี้วัด 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๖-๔ 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 

 
                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)        ( .... )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                                         ( )  รอบ  ๑๒  เดือน  
ช่ือตัวช้ีวัด :  
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจยัประจําที่ไดรับทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายในและ   

ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวจิัยประจํา 
ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  นายพันดี  มีอยู                       ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประทัด  ดีจัง 
โทรศัพท :  ๐๒-๒๔๔-๗๓๙๘ โทรศัพท :   ๐๒-๒๔๔-๗๓๙๙ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
             ๑. มีอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทีไ่ดรับทุนทําวจิัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน  จํานวน  ๕  คน  ไดแก   
                 ๑) รศ.วโิรจน  นิสิตา  แหลงทุนในประเทศ ชื่อทุน XXXX  หนวยงาน XXXX 
                 ๒) นางสาวศิริพร  วลัย  แหลงทุนตางประเทศ ชื่อทุน XXXX  หนวยงาน XXXX 
                 ๓) นางอัจจมิา  สมพล  แหลงทุนจากหนวยงานภาคเอกชน ชื่อทุน XXXX  หนวยงาน XXXX 
                 ๔) นายสมพล  คณุากร  แหลงทุนจากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม ชื่อทุน XXXX  หนวยงาน XXXX 
                 ๕) นายสมนึก วิรุฬ  แหลงทุนจากหนวยงานอื่นๆ  ชื่อทุน XXXX  หนวยงาน XXXX 
             ๒. จํานวนอาจารยประจํา ๒๐๐ คน  ซ่ึงจําแนก เปนขาราชการ จํานวน ๑๕๐ คน พนักงาน จํานวน  
๓๐ คน อาจารยพิเศษทีม่ีการทําสัญญาจาง ๙ เดือนขึ้นไป  จํานวน ๑๕ คน  และนักวจิัยประจํา จํานวน ๕ คน  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 

๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 
๑. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
๒. อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย 
และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน   ๒ ๔ ๖ 

๓. รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับ
ทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน 

๐.๐๑ ๐.๐๒ ๐.๐๓ 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

- รอยละ ๐.๐๑ รอยละ ๐.๐๒ รอยละ ๐.๐๓ รอยละ ๐.๐๔ 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๖-๕ 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)        ( .... )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                                         ( )  รอบ  ๑๒  เดือน  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํ าที่ ไ ด รั บทุนทํ าวิ จั ย  และ งาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน 

๐.๕ รอยละ ๐.๐๓ ๔ ๒.๐ 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  

(ขอใหสถาบันอุดมศึกษาอธิบายรายละเอยีดของการปฏบิัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจยัสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
(ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบปุจจยัทีม่ีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับ
ตัวชี้วัดน้ี) 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
 (ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 
 
หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จาํนวน...แผน)  
( ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบใุหชัดเจนวาเอกสารอางอิงทีจ่ัดสงมาใหแตละรายการน้ัน มีความเกี่ยวของ
หรือสอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๗-๑ 

 
 
 

 
ภาคผนวก ๗ 

 
แบบฟอรมและตัวอยางการเขยีนรายงาน 

ผลการปฏบิัตริาชการตามคํารบัรอง 
การปฏิบตัิราชการ (รายตัวชี้วดั)  
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๗-๒ 

                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)   ( .... )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                                  ( .... )  รอบ  ๑๒  เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    
โทรศัพท :  โทรศัพท :    
คําอธิบาย 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

เกณฑการใหคะแนน : 
  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน   

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวง

นํ้าหนัก 
     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๗-๓ 

                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)   ( .... )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                                  ( .... )  รอบ  ๑๒  เดือน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          

 
 
หลักฐานอางอิง : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๗-๔ 

แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 

ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังน้ี 
หัวขอการรายงาน คําอธบิาย 

๑. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการ
รายงาน 

๒. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดและลําดับที่ของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา  

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

กรณีตัวชีว้ัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน 

ก.พ.ร. ที่ นร. ๑๒๐๐/ว ๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ เร่ือง
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  และการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 กรณีเปนตัวชีว้ัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 กรอกรายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด การจัดเก็บขอมูล ตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ  
๖. ขอมูลผลการดําเนินงาน อธิบายรายละเอียดการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับประเด็น

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

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
๘. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา เน่ืองจากผูประเมินจะเปนผู

พิจารณาใหคะแนนสําหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
๙. คําชี้ แจงการปฏิบัติ ง าน /มาตรการที่ ได

ดําเนินการ 
อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
สําหรับตัวชี้วัดน้ี 

๑๐. ปจจยัสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดน้ี 
๑๑. อุปสรรคตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดน้ี 
๑๒. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิงและจํานวนของเอกสาร

ที่ไดจัดสงมา เพื่อใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดไูด
จากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑    หัวขอ
แนวทางการประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียด
ของแผนงาน หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม 
ภาพถาย เปนตน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๗-๕ 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 

  รอบ  ๖ เดือน รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภาสถาบัน 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  นายหรรษา  มีสุข                        ผูจัดเก็บขอมูล :   นายสุขใจ  อยูสบาย 
โทรศัพท :  ๐๗๗-๔๕๖-๓๙๗ โทรศัพท :   ๐๗๗-๔๕๖-๓๙๙ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
๑. บทบาทของสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน   (รอยละ ๕๐)  มีรายละเอียดดังน้ี 
        ๑.๑ การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา  (รอยละ ๑๐)   
                 สภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร  และนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยปรับปรุงวิสัยทัศน  
พันธกิจ ยุทธศาสตร และรวมพิจารณาการจัดทําคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงอนุมัติแผนการ
ปฏิบัติราชการ และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับแกแผนปฏิบัติราชการตามความเห็นที่ปรึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
 
     ๑.๒ การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน  (รอยละ ๒๐)   
              สภามหาวิทยาลัยไดดูแลติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยไดกําหนดการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ตามภารกิจหลักของสถาบัน เชน การติดตามผลดานการเงิน และดานผลงานของมหาวิทยาลัย เปนจํานวน ๓ คร้ัง ดังน้ี 
          คร้ังที่ ๑  การประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐  โดยสภามหาวิทยาลัยไดมีการพิจารณาการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และพิจารณาการบริหารโครงการและการใชจายเงินงบประมาณในโครงการตางๆ  
          คร้ังที่  ๒ การประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๑ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการวิพากษ
หลักสูตร และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับดานการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งไดมีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ของมหาวิทยาลัย 
          คร้ังที่ ๓ การประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๑ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอนุมัติปริญญาระดับ
ปริญญาโท โดยขอตรวจสอบบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนดูวิทยานิพนธฉบับจริง 
 
     ๑.๓ การประชุมของสภามหาวิทยาลยัหรือสถาบัน (รอยละ ๓๐)  ประกอบดวย ๒ สวน ดังน้ี 
          ๑.๓.๑ การไดรับเอกสารกอนการประชุม  (รอยละ๑๐)   
                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการประชมุตามแผนการประชมุทุกวันที่ ๑๖ ของเดือน และงานเลขานุการ
ไดจัดสงหนังสือเชญิประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชมุใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยนําไปสงดวย
ตนเองและไดจัดทําบันทึกทะเบยีนการรับสงเอกสารใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๗-๖ 

  รอบ  ๖ เดือน รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 
 

คร้ังที่ วันที่ประชุม วันที่สง วันที่รับ จํานวนวัน 
๑/๒๕๕๑ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ๗ วัน 
๒/๒๕๕๑ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ๘ วัน 
๓/๒๕๕๑ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ๗ วัน 
๔/๒๕๕๑ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ ๕ วัน 
๕/๒๕๕๑ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ๙ วัน 
๖/๒๕๕๑ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ๑๐ วัน 
๗/๒๕๕๑ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๑ ๙ เมษายน ๒๕๕๑ ๙ เมษายน ๒๕๕๑ ๘ วัน 
๘/๒๕๕๑ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ๗ วัน 
๙/๒๕๕๑ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ๕ วัน 
๑๐/๒๕๕๑ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ๖ วัน 
๑๑/๒๕๕๑ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๗ วัน 
๑๒/๒๕๕๑ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ ๕ วัน 

โดยเฉลี่ยคิดเปน  ๗ วัน 
 
        
 
  ๑.๓.๒  การเขาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน (รอยละ ๒๐)   
                       การประชมุสภามหาวิทยาลัยแตละคร้ังมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุมตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ถงึ
เดือนกันยายน ๒๕๕๑ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๗-๗ 

  รอบ  ๖ เดือน รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

คร้ังที่ วันที่ประชุม จํานวนกรรมการ 
(คน) 

จํานวนผูเขารวม
ประชมุ (คน) 

รอยละ 

๑/๒๕๕๑ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
๒/๒๕๕๑ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ๒๕ ๒๓ ๙๒.๐๐ 
๓/๒๕๕๑ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
๔/๒๕๕๑ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ ๒๕ ๒๐ ๘๐.๐๐ 
๕/๒๕๕๑ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ๒๕ ๒๒ ๘๘.๐๐ 
๖/๒๕๕๑ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ๒๕ ๑๙ ๗๖.๐๐ 
๗/๒๕๕๑ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๑ ๒๕ ๒๓ ๙๒.๐๐ 
๘/๒๕๕๑ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
๙/๒๕๕๑ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ๒๕ ๒๒ ๘๘.๐๐ 
๑๐/๒๕๕๑ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ๒๕ ๒๐ ๘๐.๐๐ 
๑๑/๒๕๕๑ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
๑๒/๒๕๕๑ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 

โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  ๙๑.๓๓  
๒. รายงานทางการเงิน  (รอยละ ๑๐)   
         มหาวิทยาลัยมีการรายงานทางการเงินเพื่อรองรับงบการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหกับสํานักตรวจเงิน
แผนดินตามระเบียบและกําหนด ภายใน ๗๐ วัน ที่หนังสือ วค ๐๐๐๕/๑๒๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒  
  
๓. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส  (รอยละ ๑๐)   
        มหาวิทยาลัยมีการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส ดังน้ี 
      ๑) รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ ที่เว็บไซต www.university.ac.th 
      ๒) คํารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ที่เว็บไซต  www.university.ac.th 
      ๓) รายงานผลการปฏบิัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ที่เว็บไซต www.university.ac.th 
      ๔) ประวตัิของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ที่เว็บไซต www.university.ac.th 
      ๕) รายงานการจัดซ้ือจัดจางตลอดทั้งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ที่เว็บไซต www.university.ac.th 
 

๔. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ  (รอยละ ๓๐)   

      ๔.๑ คณะกรรมการมีการติดตามความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ  (รอยละ ๒๐)   

              ๑) ดานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการไดใชขอมูลจากการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบ
การทํางานของมหาวิทยาลัยอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีสวนรวมในการจัดทําแผนควบคุมความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๗-๘ 

  รอบ  ๖ เดือน รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 

           ๒)  ดานการบริหารจัดการสารสนเทศ :  คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอการบริหารจัดการสารสนเทศโดยให
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และอนุมัติใหใช
งบประมาณรายไดสําหรับการจัดซ้ือระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ทั้งเร่ือง ระบบการ
ลงทะเบียน ระบบงานสารบรรณ ระบบงานบุคลากร  ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๑ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

           ๓) ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล :  คณะกรรมการไดรวมวางระบบการประเมินผลงานของบุคลากรสายผูสอนและ
สายสนับสนุนและพิจารณาโครงสรางและกรอบอัตรากําลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   ของมหาวิทยาลัยในการประชุม
คร้ังที่ ๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๑ 

 

      ๔.๒  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด (รอยละ ๑๐)   

               กรรมการมีสวนรวมในการวางระบบการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุด โดยกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการ
ประเมินผล และไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคําส่ังที่ ๑๒/๒๕๕๑ 
ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก (การประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐)        

 
เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๗-๙ 

  รอบ  ๖ เดือน รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   
 

การประเมินผล นํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได คาคะแนนถวง
นํ้าหนัก 

๑ .  บทบาทของสภามหาวิทยาลั ย  
หรือสถาบัน 

๕๐ (๐.๕)   ๒.๕๐๐๐ 

   ๑ .๑   การมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๑๐ (๐.๑) มีสวนรวม ๕ ๐.๕๐๐๐ 

   ๑.๒  การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน ๑๐ (๐.๑) ๓ คร้ัง ๕ ๐.๕๐๐๐ 

   ๑.๓  การประชุมของสภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน 

๓๐ (๐.๓)   ๑.๕๐๐๐ 

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

๑๐ (๐.๑) ๗ วัน ๕ ๐.๕๐๐๐ 

      ๑.๓.๒  การเขาประชุมของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

๒๐ (๐.๒) ๙๑.๓๓ ๕ ๑.๐๐๐๐ 

๒. รายงานทางการเงิน ๑๐ (๐.๑) ๗๐ วัน ๓.๖๖๖๗ ๐.๓๖๖๖ 

๓. การเปดเผยสารสนเทศและความ
โปรงใส 

๑๐ (๐.๑) มี ๕ รายการ ๕ ๐.๕๐๐๐ 

๔. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการ
กํากับดูแลกิจการ 

๓๐ (๐.๓)   ๑.๕๐๐๐ 

    ๔.๑ คณะกรรมการมีการติดตามความ
เพียงพอของระบบงานที่สําคัญ  

๒๐ (๐.๒) มี ๓ ระบบ ๕ ๑.๐๐๐๐ 

   ๔.๒  คณะกรรมการมีการประเมินผล
งานผูบริหารสูงสุด 

๑๐ (๐.๑) มีการประเมินผล ๕ ๐.๕๐๐๐ 

รวม ๑๐๐ (๑.๐) คะแนนที่ได   ๔.๘๖๖๖  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๗-๑๐ 

  รอบ  ๖ เดือน รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
๑. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนกรรมการอิสระ ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานจากภาครัฐและเอกชนทีม่ี

ความสามารถ จํานวน ๒๕ ทาน 
๒. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนไปตามระเบียบและมีความโปรงใสในทุกข้ันตอน 
๓. มหาวิทยาลัยมีการเปดเผยประวติักรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานผานทาง เว็บไซต www.university.ac.th 
๔. มหาวิทยาลัยกาํหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกวนัที่ ๑๖ ของเดือน 
๕. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการวางแนวทางและนโยบายของมหาวทิยาลัย รวมถึงใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การศึกษา การวจิัย การใหบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
๖. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการกํากบั และติดตามผลการทํางานของมหาวิทยาลัย 
 

ปจจยัสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
๑. กรรมการแตละทานใหความรวมมือกับมหาวทิยาลัยและใหความเอาใจใสตอมหาวิทยาลัยเปนอยางดี 
๒. สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมปีฏิทินการประชมุประจําป และมีกําหนดการตรวจติดตามการทาํงานของมหาวิทยาลัย

อยางเปนระบบ 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

   ไมมีอุปสรรคตอการดําเนินงาน 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน ๕ รายการ)  
๑) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด  (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๑ และที่เว็บไซต 
      www.university.ac.th)  
๒) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๒ และที่เว็บไซต www.university.ac.th)  
๓) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีสภาอนุมัติ (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๓ และที่เว็บไซต 
      www.university.ac.th)  
๔) ทะเบียนรับสงเอกสารการประชุม (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๔ และที่เว็บไซต www.university.ac.th)  
๕) แบบลงรายมือชื่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๕  และที่เว็บไซต www.university.ac.th)  
๖) รายงานทางการเงิน (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๖ และที่เว็บไซต www.university.ac.th)  
๗) รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๗ และที่เว็บไซต www.university.ac.th)  
๘) รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ (เอกสารหมายเลข ๑๓ - ๘ และที่เว็บไซต www.university.ac.th)  
๙) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๙ และที่เว็บไซต 
      www.university.ac.th)  
๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๑๐ และที่

เว็บไซต  www.university.ac.th)  
๑๑) ประวัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๑๑ และที่เว็บไซต www.university.ac.th)  
๑๒) รายงานการจัดซ้ือจัดจางตลอดทั้งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๑๒ และที่เว็บไซต 
      www.university.ac.th)  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๗-๑๑ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๘-๑  

 
 
 

 
ภาคผนวก ๘ 

 
แบบฟอรมและตัวอยางการเขยีนรายงาน 

ผลการปฏบิัตริาชการตามคํารบัรอง 
การปฏิบตัิราชการ (รายตัวชี้วดั)  

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนข้ันตอนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๘-๒  

 
 

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)                ( .... )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                                             ( .... )  รอบ ๑๒  เดือน 
ช่ือตัวช้ีวัด :  
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    
โทรศัพท :   โทรศัพท :    
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑  
๒  
๓  
๔  
๕  

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก

     
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
 
หลักฐานอางอิง :  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๘-๓  

แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน 

ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังน้ี 
 หัวขอรายงาน คําอธบิาย 
๑. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของ

การรายงาน 
๒. ชื่อตัวชี้วัด ร ะ บุ ชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด ต า ม คํ า รั บ ร อ ง ก า รป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษา 
๓. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                         

พรอมหมายเลขโทรศัพท 
ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงาน
ใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา 

๔. ผูจัดเก็บขอมูล                               
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่ อผูที่ ได รับมอบหมายใหทําหนาที่ รวบรวมขอมูลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา 

๕. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆตามเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการตางๆ 

๖. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

๗. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 ๗.๑ ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 

       ประกอบตัวชี้วัด 
ร ะ บุ ชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด ต า ม คํ า รั บ ร อ ง ก า รป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 

 ๗.๒ นํ้าหนัก ระบุ นํ้ าห นักตัวชี้ วัดตามคํ า รับรองการปฏิบัติ ราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 ๗.๓ ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งน้ีตองมี
หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัด
ยอยมากกวา ๑ ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดําเนินงาน
ใหครบถวน) 

 ๗.๔ คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบั
เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวณตามแบบที่ 
๓ ในบทที่ ๒   

 ๗.๕ คะแนนถวงนํ้าหนัก ระบุคาคะแนนถวงนํ้าหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่
ไดของตัวชี้วัดมาคูณกับนํ้าหนักของตัวชี้วัด 

๘. คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได
ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
สําหรับตัวชี้วัดน้ี 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๘-๔  

 หัวขอรายงาน คําอธบิาย 
๙. ปจจยัสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ีทั้งที่

ควบคุมไดและควบคุมไมได 
๑๐. อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ีทั้งที่

ควบคุมไดและควบคุมไมได 
๑๑. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของเอกสาร

ที่ไดจัดสงมา เพื่อใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูได
จากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา 
หัวขอแนวทางการประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน 
รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงาน
การประชุม ภาพถาย เปนตน   ทั้งน้ีขอใหระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/
หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้นมีความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับ
การดําเนินงานของตัวชี้วัดในแตละขั้นตอนอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
    ภาคผนวก ๘-๕  

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน 

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)     
                                                                                                                                             ( .... )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                                             (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดที่ ๑๖  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  นายพันดี  มีอยู                       ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประทัด  ดีจัง 
โทรศัพท :  ๐๒-๒๔๔-๗๓๙๘ โทรศัพท :   ๐๒-๒๔๔-๗๓๙๙ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
          ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ มหาวทิยาลัยไดดําเนินการ  ดังน้ี 
        มหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังที่ ม.๑๐๒/๒๔๓  ลงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑ เร่ือง การแตงตั้งกรรมการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงไดดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพและไดรับ
อนุมัติจากสภาคณาจารย/ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยพรอมจัดประชุมคณาจารยมหาวิทยาลัยโดยแจกเอกสารประกอบการอธิบายการนําไปใช
ใหทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ขณะเดียวกัน  มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหแตละคณะวางระบบ
และประเมินระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดานความสําเร็จและ
มาตรการดําเนินการกับไมผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  ซ่ึงไดมีการประชุมเพื่อสรุประบบกลางของ
มหาวิทยาลัยและใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ  ตามหลักฐานที่ปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 
๙/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๑   
       แตยังไมมีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผน
ปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้ง การทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 
เกณฑการใหคะแนน : 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
๑ มีการแตงต้ังกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา 
๒ สถาบันอุดมศึกษาไดดาํเนินการสงเสริมและกํากับดแูลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย  
๓ สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารยในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย 

๔ มีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถนําไปใชได
อยางมีประสิทธิผล 

๕ มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมท้ัง การทบทวนจรรยาบรรณ
วิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๘-๖  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)     
                                                                                                                                             ( .... )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                                             (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๖  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ต ามจรรย าบรรณวิ ช า ชีพคณาจารย ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 

๓ สามารถ
ดําเนินการแลว
เสร็จในขั้นตอนที่ 
๑ ถึงขั้นตอนที่ ๓  

แตยังไมได
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่  
๔ และ ๕ 

๓ ๑.๘ 
(คิดจาก นํา
คะแนนที่ได 
คือ ๓ คะแนน 
หารดวย ๕ คือ
คะแนนเต็ม      
คูณดวย คา
น้ําหนัก คือ
รอยละ ๓) 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
 (ขอใหสถาบันอุดมศึกษาอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 
ปจจยัสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
(ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุปจจัยทีม่ีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
(ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จาํนวน  ๕  รายการ)  
๑. คําส่ังที่ ม.๑๐๒/๒๔๓  ลงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑ เร่ือ การแตงตั้งคณะทํางานศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนด

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย   
๒. บันทึกการประชุมสภาคณาจารย/ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑  ที่อนุมัติใหนําจรรยาบรรณ

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

๒๕๕๑ 
๕. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๙/๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๑ เร่ือง ระบบการกํากับ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับ
ไมผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย   

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
   ภาคผนวก ๙-๑ 

 
 
 

 
ภาคผนวก ๙ 

 
รายชือ่สถาบันอุดมศึกษา  

ที่เขารวมในการจัดทําคํารบัรอง 
และติดตามประเมินผลการปฏบิัตริาชการ 

ของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๙-๒ 

 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขารวมในการจัดทําคํารบัรองและติดตามประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ของสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแก 

๑) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๓) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๔)    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๕) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
๖) มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
๗) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
๘) มหาวิทยาลัยมหิดล 
๙) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
๑๐) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
๑๑) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 
๑๒) มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๓) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๑๔) มหาวิทยาลัยแมโจ 
๑๕) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๖) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
๑๗) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
๑๘) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
๑๙) มหาวิทยาลัยนครพนม 
๒๐) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
๒๑) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒๒) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
๒๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๒๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
๒๕)   มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 
๒๖)    มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ 
๒๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒๘)   มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 
๒๙)    มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม 
๓๐)    มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ 
๓๑)    มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
๓๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
๓๓)    มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
   ภาคผนวก ๙-๓ 

๓๔)   มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
๓๕)    มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
๓๖)    มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย 
๓๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร 
๓๘)    มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี
๓๙)    มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ
๔๐)    มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสนิธุ 
๔๑)    มหาวิทยาลัยราชภฏัรอยเอ็ด 
๔๒) มหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
๔๓)   มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 
๔๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
๔๕)    มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
๔๖)    มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 
๔๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
๔๘)    มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุร ี
๔๙)    มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
๕๐)    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
๕๑)    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
๕๒)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
๕๓)    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
๕๔)    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
๕๕)    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
๕๖)    มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธาน ี
๕๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
๕๘)    มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
๕๙)    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
๖๐)    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๖๑)    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
๖๒)    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
๖๓)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
๖๔)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
๖๕)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๖๖)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
๖๗)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
๖๘)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๙-๔ 

๖๙)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๗๐)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
๗๑)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
๗๒) สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน 
๗๓) สถาบันการพลศึกษา 
๗๔) สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
   ภาคผนวก ๑๐-๑ 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ๑๐ 
 

รายชือ่เจาหนาที่ สมศ. ที่มีหนาที่รบัผิดชอบ
สถาบันการศึกษากลุมที่ ๑ - ๔ 

ของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๑๐-๒ 

 รายชื่อเจาหนาทีข่องสํานักงานสมศ.  
ที่รับผิดชอบสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๗๓ แหง 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

การจัดกลุมเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบสถาบันการศึกษา ท้ัง ๗๓ แหง ไดจัดแบงผูรับผิดชอบ  
ออกเปน ๔ กลุม ดังน้ี 
 
กลุมที่ ๑  กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย (จํานวน ๑๗ แหง)  
                ไดแก  นางสาวจิรายุ  สิ้มสุวัฒน 
 
กลุมที่ ๒  กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม (จํานวน ๔๒ แหง)  
                ไดแก  นางสาวศุภมาส  ลิมาวัฒนชัย , นางสาวพิกุล  กันทะวัง 
 
กลุมที่ ๓  กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม (จํานวน ๗ แหง) 
     ไดแก  นายวิเชียร   มูซอ 
 
กลุมที่ ๔  กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต  (จํานวน ๗ แหง) 
     ไดแก  นางสาวโสมฉาย  บุญญานันต 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
   ภาคผนวก ๑๐-๓ 

ตารางแสดงรายชื่อเจาหนาที่ สมศ. ที่มีหนาที่รับผิดชอบสถาบันการศึกษากลุมที่ ๑ - ๔ 
จําแนกตามรายชื่อของสถาบัน   (จํานวน ๗๓ แหง) 

 
รายชื่อเจาหนาที่ สมศ. 

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
เจาหนาที่ โทรศัพทติดตอ E - mail 

  กลุมที่ ๑   กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย (จํานวน ๑๗ แหง)  
๑. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๓. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
๔. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๕. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๖. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๗. มหาวิทยาลัยบูรพา 
๘. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๙. มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๐. มหาวิทยาลัยแมโจ 
๑๑. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๒. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๑๓. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
๑๔. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
๑๕. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๖. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 
๑๗. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

น.ส.จิรายุ  สิ้มสุวัฒน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐๒ – ๒๑๖๓๙๕๕ 
ตอ ๑๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

jerayu 
@hotmail.com  
และ CC. ถึง 
iqrd๒๐๐๗ 

@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุมที่ ๒  กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม (จํานวน ๔๒ แหง)  
๑. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒. มหาวิทยาลัยนครพนม 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

น.ส.ศุภมาส  ลิมาวัฒนชัย
(ลําดับท่ี ๑ – ๒๑ ) 

 
 
 
 

๐๒ – ๒๑๖๓๙๕๕ 
ตอ ๑๕๒ 

 
 
 
 

limawatanachai 
@hotmail.com 
และ CC. ถึง 
iqrd๒๐๐๗ 

@gmail.com 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๑๐-๔ 

รายชื่อเจาหนาที่ สมศ. 
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

เจาหนาที่ โทรศัพทติดตอ E - mail 
๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
๑๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๑๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
๑๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๑๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
๑๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๑๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
๑๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
๒๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
๒๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
๒๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๒๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
๒๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
๒๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
๒๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
๒๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
๒๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
๓๐. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๓๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
๓๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
๓๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
๓๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

 
 

น.ส.พิกุล  กันทะวัง 
(ลําดับท่ี ๒๒ – ๔๒) 

 
 

 

 
 

๐๒ – ๒๑๖๓๙๕๕ 
ตอ ๑๕๑ 

 
 
 

 
 

aod_pikoon 
@hotmail.com 
และ CC. ถึง 
iqrd๒๐๐๗ 

@gmail.com 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
   ภาคผนวก ๑๐-๕ 

รายชื่อเจาหนาที่ สมศ. 
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

เจาหนาที่ โทรศัพทติดตอ E - mail 
๓๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา 
๓๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 
๓๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 
๓๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
๔๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
๔๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 
๔๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร 
กลุมที่ ๓  กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม (จํานวน ๗ แหง) 
๑. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 

นายวิเชียร  มูซอ ๐๒ – ๒๑๖๓๙๕๕ 
ตอ ๑๕๑ 

muwichean 
@yahoo.com 
และ CC. ถึง 
iqrd๒๐๐๗ 

@gmail.com 
 

กลุมที่ ๔  กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต (จํานวน ๗ แหง) 
๑. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๒. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

น.ส.โสมฉาย  บุญญานันต ๐๒ – ๒๑๖๓๙๕๕ 
ตอ ๑๕๒ 

 

Soamshine       
@gmail.com 
และ CC. ถึง 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

              
ภาคผนวก ๑๐-๖ 

รายชื่อเจาหนาที่ สมศ. 
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

เจาหนาที่ โทรศัพทติดตอ E - mail 
๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลอีสาน 
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีวิชัย 
๖. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

๗. สถาบันการพลศึกษา 

iqrd๒๐๐๗ 
@gmail.com 
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