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พัฒนาการปฏิบัติราชการเพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตร และแผนการดําเนินงานรายป   กับหัวหนา   
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สามารถรับจัดสรรเงินพิเศษเปนบําเหน็จความชอบ และสวนราชการที่สามารถเพิ่มผลงานโดยไมเพ่ิม
คาใชจาย หรือสามารถดําเนินการตามแผนลดคาใชจายตอหนวยได จะไดรับจัดสรรเงินรางวัลเพ่ิม
ประสิทธิภาพเพื่อนําไปจัดสรรในสวนราชการ 
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สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไดจัดทําเอกสารคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกสถาบันอุดมศึกษาที่ตองเขารับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการไดทราบแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ซ่ึงจะชวยให
สถาบันอุดมศึกษาไดเตรียมความพรอมในเรื่องตางๆ ใหครบถวนและสอดคลองกับกรอบและ         
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ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล.....................................๑๑๐ 
 

          มิติที่ ๒  มิติดานคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ๖    รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ .......................................๑๑๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกดิการ 
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง..................................................๑๑๔ 
ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
 ของสถาบันอุดมศึกษา ..........................................................................๑๑๘ 
 
 
 

สารบัญ (ตอ) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              
ง 

 
 

 
 หนา 

 มิติที่ ๓  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุน ………………………………………………...๑๒๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สถาบันอุดมศึกษา …………………………………………………………๑๒๘ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการลดรอบระยะเวลาของ

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา……………….…….....๑๒๙ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต………………….๑๕๕ 

  
 มิติที่ ๔  มิติดานการพัฒนาสถาบัน 

ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 
 หรือสถาบัน...........................................................................................๑๖๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๔  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
 ในการแสดงความคิดเห็น และรวมติดตามตรวจสอบผล 
 การปฏิบัติราชการ................................................................................๑๗๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา..................๑๗๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
 ตออาจารยประจํา.................................................................................๑๗๗ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ระดับคุณภาพของการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
 ของสถาบันอุดมศึกษา...........................................................................๑๘๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 
 ดานนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร……………………………………...๑๘๔ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ 
 ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา..................................................................๑๘๘ 

                   ตัวชี้วัดเลือก  (เลือก ๑ ตัวชี้วัด) 
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 
 เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร..........................................................๑๙๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ……... ๑๙๕ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ รอยละของหลกัสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสตูรทั้งหมด............................๒๐๑  
ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ประสิทธิภาพของการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ................................๒๐๓ 

สารบัญ (ตอ) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              
 จ 

 
 

   
หนา 

ภาคผนวก                                    
ภาคผนวก ๑ : แบบฟอรมและตัวอยางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด...........................................................๑-๑ 
ภาคผนวก ๒ : แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ……………………………………………...๒-๑ 
    ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

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

    ของสถาบันอดุมศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ภาคผนวก ๔ : ตัวอยางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง............................................๔-๑ 
    การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ภาคผนวก ๕ : การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการแตละตัวชี้วัด..................๕-๑                      

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

    ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 
ภาคผนวก ๗ : แบบฟอรมและตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ……………………………...๗-๑ 

    ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 
ภาคผนวก ๘ : แบบฟอรมและตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ……………………………...๗-๑ 

    ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนการดําเนินงาน 
ภาคผนวก ๙ : รายชื่อสถาบนัอุดมศึกษาที่เขารวมในการจัดทําคํารับรอง…………………………………….๙-๑ 

    และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ   
                   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ (ตอ) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              
ฉ 

 
 

หนา 
แผนภาพที ่   

๑ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓ 

๒ รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓ 

๓ กลไกและวิธีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๐  

๑๓ 

๔ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๑๔ 

 

 

สารบัญแผนภาพ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๑

บทที่ ๑ 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ในบทนี้ จะกลาวถึงภาพรวมของคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงประกอบดวย หลักการและที่มา 
วัตถุประสงค   กรอบการประเมินผล   และโครงสรางของการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑.๑ หลักการและที่มา 
  

๑.๑.๑  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติ
วาการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึง
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล  การติดตาม ตรวจสอบ  
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

 

 ๑.๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
มาตรา ๑๒ กําหนดไววาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์   ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือ       
โดยวิธีการอื่นใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กําหนดใหสวนราชการ 
จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 

 ๑ .๑ .๓  แผนยุ ทธศาสตร ก า รพัฒนาระบบราชการ ไทย  พ .ศ .  ๒๕๔๖  – พ .ศ .  ๒๕๕๐ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผล
การดําเนินงาน โดยจัดใหมีการเจรจาและทําขอตกลงวาดวยผลงานประจําป ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรและ
แผนดําเนินงานรายปกับหัวหนาสวนราชการไวเปนการลวงหนา และถือเปนเง่ือนไขสวนหนึ่งของการใหเงิน
รางวัลประจําปแกสวนราชการ 
 

 ๑.๑.๔ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีมติเห็นชอบในหลักการและ
รายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี          
ที่ ก.พ.ร. เสนอ โดย ก.พ.ร. กําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาปฏิบัติราชการและทําขอตกลง
ผลงานกับผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของ
ผลงานตามที่ตกลงไว 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๒

 

 ๑.๑.๕ สํานักงาน ก.พร. จึงไดจัดใหมีการจัดทําคํารับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขึ้น ซ่ึงตอเน่ืองตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือกําหนดกรอบการประเมินผล
การพัฒนาการปฏิบัติราชการ วิเคราะหและจัดใหมีการเจรจาความเหมาะสมของ ตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑ
การใหคะแนนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหมีความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน
และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑) รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม   
คํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเปนไปตามเจตนารมณของ
มาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค 

 สําหรับในคูมือน้ี จะกลาวถึงเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 
 ๑.๒.๑ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองฯ อยางมีคุณภาพ และเปนกลาง 
 ๑.๒.๒ เพ่ือนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดสรรสิ่งจูงใจแกสถาบันอุดมศึกษาไดอยาง
เหมาะสมและเปนธรรม 
 ๑.๒.๓ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษา มีการปฏิบัติราชการที่มุงเนนประสิทธิผล ประสิทธิภาพคุณภาพ  
การใหบริการ ตลอดจนการพัฒนาองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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 ๓

๑.๓ กรอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

สถาบันอุดมศึกษาตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงอยู
ภายใตกรอบการประเมินผลทั้ง ๔ มิติ ตามแผนภาพที่ ๑ ดังน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๑  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สําหรับรายละเอียดของกรอบการประเมินผลการปฏิบตัริาชการของสถาบันอุดมศึกษา    แยกตาม
มิติ สามารถแสดงไดตามแผนภาพที่ ๒ ดังน้ี 

มิติท่ี ๑: มิติดานประสิทธิผล มิติท่ี ๒ : มิติดานคุณภาพ 
แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการที่ไดกําหนดไว 

แสดงการใหความสําคัญกับการใหบริการที่มี
คุณภาพ สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ  
การประกันคุณภาพ  และการปฏิ บั ติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

มิติท่ี ๓: มิติดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

มิติท่ี ๔ : มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
 

แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน
การเบิกจายงบประมาณ  การประหยัดพลังงาน 
และการลดระยะเวลาการใหบริการ   

แสดงความสามารถในการบริหารจัดการ  
การจัดการความรู   การพัฒนาบุคลากร  
การจัดการสารสนเทศ  และการเรียนรูภายใน
องคกร 

แผนภาพที่ ๒  รายละเอยีดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจาํปงบประมาณ  
                       พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

กรอบการประเมนิ
คร .

และแผน
สวน

๒
ดานคุณภาพการใหบริการ 

มิติ ๔
ดานการพัฒนาองคกร 

มิติ ๑

ตามยุทธศาสตร

๓ 
ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ

.

มิติท่ี ๒ 
มิติดานคุณภาพ 

กรอบการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

มิติท่ี ๔ 
มิติดานการพัฒนาสถาบัน 

มิติท่ี ๑ 
มิติดานประสิทธิผล 

มิติท่ี ๓ 
มิติดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๔

๑.๔ โครงสรางการประเมนิผล 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
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 ตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน รวมทั้งทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามขอตกลงที่ไดทําไว โดยจํานวนของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลขึ้นอยูกับการจัดกลุมของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๒) ในการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนสําหรับ            
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แบงเปน ๒ ระดับ ดังนี้ 

• ระดับกระทรวง  คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลเปนผูดําเนินการเจรจาตกลง
กับหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา) 
และผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา) เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย 
และเกณฑการใหคะแนนในแตละตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

• ระดับกรมที่กํากับสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลเปน
ผูดําเนินการเจรจาตกลงกับหัวหนาสวนราชการระดับกรม (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และ
ผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการระดับกรม (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) เกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
ราชการ ตัวชี้วัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนในแตละตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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 ๕

• ระดับสถาบัน อุดมศึกษา   คณะกรรมการ เจรจาข อตกลงและประ เมินผลของ
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการเจรจากับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือตกลงเกี่ยวกับตัวชี้วัด นํ้าหนัก      
คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนในแตละตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาที่อยูใน ตัวชี้วัดที่ ๓ และ ๔ ในมิติที่ ๑ และตัวชี้วัดที่ ๑๖ ในมิติที่ ๔ 
 

องคประกอบของคณะกรรมการกํากับการจัดทําขอตกลงและการประเมนิผล 
 

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ท่ีไดรับมอบหมายใหกํากับการจัดทําขอตกลงและการประเมินผล 

๑. รองนายกรัฐมนตรี   
(นายวิษณุ เครืองาม) 

ประธาน ก.พ.ร. 

๒. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุรนันท เวชชาชีวะ)  

รองประธานกรรมการ 

๓. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(พล.ต.ต. พีรพันธ  เปรมภูติ) 

กรรมการ 

๔. ม.ร.ว. จัตุมงคล  โสณกุล กรรมการ 
๕. นายชัยอนันต    สมุทวณิช กรรมการ 
๖. นายธรรมรักษ   การพิศิษฎ กรรมการ 
๗. นายบวรศักดิ์    อุวรรณโณ กรรมการ 
๘. นายปรีชา   จรงุกิจอนันต  กรรมการ 
๙. นายมนุชญ   วัฒนโกเมร กรรมการ 
๑๐. นายมีชัย  ฤชุพันธุ กรรมการ 
๑๑. นายสมพล  เกียรติไพบูลย  กรรมการ 
๑๒. นายสมภพ  อมาตยกุล กรรมการ 
๑๓. นางสาวอรพินท  สพโชคชัย  กรรมการ 
๑๔. เลขาธิการ  ก.พ.ร.  

(นายทศพร  ศิริสัมพันธ) 
กรรมการและเลขานุการ 
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 ๖

องคประกอบของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลของกระทรวง   
 

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 
๑. นางสาวอรพินท  สพโชคชัย 
๒. นายวิจิตร  ศรีสอาน 
๓. นายสมหวัง  พิธิยานุวัฒน 
๔. นายชุมพล  พรประภา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

๑. นายชัยอนันต  สมุทวณิช 
๒. 
๓. 
๔. 

นายวิจิตร ณ ระนอง 
นายไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ 
นายวิชิต  แยมบุญเรือง 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

 
 

องคประกอบของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลของสถาบนัอุดมศึกษา  
 

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบ 
๑. ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอาน ๑. มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
๒. รศ.ดร.นวลทิพย กมลวารินทร ๒. มหาวิทยาลัยแมโจ   
๓. ศ.ดร. พีรศักดิ์ สุนทโรสถ ๓. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    
 ๔. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
 ๕. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ๖. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
 ๗. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ๘. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย        
 ๙. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 ๑๐. มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ๑๑. มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๒. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 ๑๓. มหาวิทยาลัยศิลปากร              

 
 
 
 
 

๑๔. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
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 ๗

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบ 
๑. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
๒. ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป ๒. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๓. รศ.ดร.สุวิมล วองวาณิช ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
 ๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   
 ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง     
 ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 ๘. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   
 ๙. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 ๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  
 ๑๑. มหาวิทยาลัยรามคําแหง    
 ๑๒. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ๑๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ๑๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
๑. นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
๒. ผศ.ดร.ปรางศรี พนิชยกุล ๒. มหาวิทยาลัยนครพนม   
๓. รศ.ดร.ชนิตา   รักษพลเมือง ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     
 ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
 ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    
 ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี      
 ๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร    
 ๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี              
 ๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                   
 ๑๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ๑๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม 
ราชูปถัมภ         

๑. ดร.อรพินท สพโชคชัย ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๒. ศ.ดร.ทองอินทร   วงศโสธร ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
๓. รศ.ดร. พรทิพย   ไชยโส ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร      
 ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ       
 ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ    
 ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด    
 ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    
 ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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 ๘

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบ 
 ๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 ๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
 ๑๒.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
 ๑๓.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ๑๔.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    
 ๑๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
๑. นายธรรมรักษ การพิศิษฐ ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
๒. ศ.ดร.สนิท  อักษรแกว ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
๓. ศ.ดร.สมหวัง    พิธิยานุวัฒน ๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
๔. ศ.ดร.เสริมศักดิ์   วิสาลาภรณ ๔. มหาวิทยาลัยทักษิณ                  
 ๕. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   
 ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                    
 ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                 
 ๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     
 ๑๐.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                 
 ๑๑.มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา    
 ๑๒.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                   
 ๑๓.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา            
 ๑๔.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ๑๕.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 ๑๖.สถาบันการพลศึกษา 

 
 

• ขอบเขตของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลชุดนี้จะพิจารณารายละเอียดของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก  คํานิยาม  สูตรการคํานวณ  และเปาหมาย/เกณฑการใหคะแนนของ
ตัวชี้วัดที่ ๓ และ ๔ ในมิติที่ ๑ และตัวชี้วัดที่ ๑๖ ในมิติที่ ๔ 
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 ๙

๑.๔.๒ โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ถือเปนคํารับรองของสถาบันอุดมศึกษาฝายเดียว 

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

 

ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 
ขอตกลงที่ให 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ระดับสถาบันอุดมศึกษา   

อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา 
ในกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) 

ลงนามกับ • เลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

สถาบันการพลศึกษา  • ปลัดกระทรวง 
การทองเท่ียวและกีฬา 

• แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา/
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา/
แผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา  

• ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑการ
ใหคะแนน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/
สํานักงานคณะกรรมการ 

     การอุดมศึกษา/ กระทรวงการ 
     ทองเที่ยวและกีฬา/  
     สถาบันอุดมศึกษา และตัวชี้วัด  
     ภาคบังคับตามกรอบการ 
     ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 
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 ๑๐

• โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยหัวขอสําคัญดังน้ี 

๑) คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
- เปนคํารับรองฯ ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการตาม

ระดับของคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
 

๒) ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
- กําหนดระยะเวลาของคํารับรองฯ ซ่ึงเริ่มและจบลงสอดคลองกับปงบประมาณของสวนราชการ  

 
๓) แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  

- กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ  
 

๔) รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
- กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก ผลงานในอดีต เปาหมายเกณฑ

การใหคะแนน  
 

๕) รายละเอียดอ่ืนๆ  
- รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด นิยาม สูตรการคํานวณ และเง่ือนไขที่จําเปนประกอบตัวชี้วัด 
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 ๑๑

๑.๕ ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและตดิตามประเมนิผลการปฏิบัติราชการ   

ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วันที ่ รายการ 
ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ● สถาบันอุดมศึกษาสงขอมูลประกอบการเจรจาตัวชี้วัดยอยทุกตัวของตัวชี้วัดที่ ๓ และ

ตัวชี้วัดที่ ๔    ตามแบบฟอรม จํานวน ๑ ชุด ไปยัง สมศ. 

• สถาบันอุดมศึกษาสงแผนปฏิบัติราชการที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
    แลวไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน ๒ ชุด   

๗-๘ กนัยายน  ๒๕๔๙ ● เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตาม
คํารับรองการปฏิบั ติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตัวชี้วัดที่ ๓, ๔, และ ๑๖) 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  ● สถาบันอุดมศึกษาสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
จํานวน ๒ ชุด และแผนบันทึกขอมูล ๑ แผน 

● สถาบันอุดมศึกษาสงประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ใหสํานักงาน ก.พ.ร.  
จํานวน ๒  ชุด  

ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๐ ● สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ให 
    สถาบันอุดมศึกษา 

ภายใน ๓๐ มนีาคม ๒๕๕๐ ● สิ้นสุดวันรับคําขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด 
    ของสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่ (๑) ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไม 
    สามารถควบคุมได  (๒) กรณีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือไดรับจัดสรรไม 
    เพียงพอ และไมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (สถาบันอุดมศึกษา  
    ตองสงคําขอฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน ๓ ชุด ใหสํานักงาน  
    ก.พ.ร.)  

๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ ●  สถาบันอุดมศึกษาสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) 
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐) จํานวน ๒  ชุด และแผน
บันทึกขอมูล ๑ แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เขาระบบ ใน
เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๐ ● สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ (Site visit I :  Pre - Evaluation) 

ภายใน ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ● สถาบันอุดมศึกษากรอก  e – SAR  Card รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ –  
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐) เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

มิถุนายน – สิงหาคม  ๒๕๕๐ ● ที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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 ๑๒

วันที ่ รายการ 
๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๐ ● สถาบันอุดมศึกษาสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) 

รอบ ๑๒  เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐) จํานวน ๒ ชุด และ
แผนบันทึกขอมูล ๑ แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร (หากเกินระยะเวลาที่กําหนด จะมี
การหักคะแนนวันละ ๐.๐๕ คะแนน) พรอมทั้งกรอก   e – SAR  Card เขาระบบใน
เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ● สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ สถาบันอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๒ (Site visit II : Post - Evaluation)  

● สํานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมคําขอปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดของ  สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีเหตุจําเปนและขอใหพิจารณาความเหมาะสมเมื่อสิ้นปงบประมาณ ตัวชี้วัดที่
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงฯ มีความเห็นใหดําเนินการตามคํารับรองฯ ไปกอน 
เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารวมกับขอมูลการรายงานการประเมินผลตนเอง 
และขอมูลจากการ Site visit รอบ ๑๒ เดือน 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๑๓

กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาทบทวน 
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 

  

  - พัฒนาอะไร 
- ผลงานวัดดวยตัวช้ีวัดอะไร 
- เปาหมายเทาใด 

จัดสงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐  

ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

  

   
เจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก คาเปาหมาย  
และเกณฑการใหคะแนน 

   ประกาศให 
    ประชาชนทราบ 

   
ลงนามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

  

   
ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและประเมินผลตนเอง 

๖ เดือน  ๙ เดือน และ          
๑๒ เดือน ทั้งนี้ ใหมีการรับรอง  ผล

ประเมินโดยผานการอนุมัติ 
จากสภามหาวิทยาลัย 

 
      รับส่ิงจูงใจ 

      ตามระดับของผลงาน 
 

 
แผนภาพที่ ๓  กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ    
                       พ.ศ. ๒๕๕๐      
 

ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ     
๑๒ เดือน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๑๔

การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๑๓. ที่ปรึกษาวิเคราะหผลและ
ปรับคะแนนการประเมินผลให
สมบูรณครบถวน 

 

 
๑๔. นําผลการประเมิน 
ไปเช่ือมโยงกับสิ่งจูงใจ
สวนที่เหลือครั้งที่  

 

 
 

๑๕. สํานักงาน ก.พ.ร. 
นําเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพื่อรับทราบ 

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

ต.ค.-พ.ย. 
๕๐ 

๖. สถาบันอุดมศึกษากรอก 
 e-SAR Card รอบ ๙ เดือน 
เ ข า ร ะ บบ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง
สํานักงาน ก.พ.ร. 

มิ.ย.-ส.ค.๕๐ 
 
๗. ที่ปรึกษาสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ 

๓๑ ต.ค. ๕๐ 

๑. สถาบันอุดมศึกษาสง 
-   รายละเอียดตัวช้ีวัด 
-   ประเด็นสํารวจความพึงพอใจ 

ภายใน ก.พ.๕๐ 

ภายใน ๓๐ 
 มี.ค..๕๐ 

 
๓๐ พ.ย. ๔๙ 

 

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

ใหสถาบันอุดมศึกษา 

๕. สํานักงาน ก.พ.ร.  
และที่ปรึกษาฯ ติดตาม
ความกาวหนาการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑    
(Site visit I) 

ภายใน ๑๖ 
ก.ค. ๕๐ 

๓๐ เม.ย. ๕๐ 
๔. สถาบันอุดมศึกษา 
     - สงรายงานการประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report) รอบ ๖ 
เดือน  
   - กรอก e-SAR Card รอบ ๖ 
เดื อน  เ ข า ระบบใน เว็ บ ไซต ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. 

๓. สิ้นสุดวันรับคําขอเปลี่ยนแปลง
ตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเกณฑการให
คะแนนตัวช้ีวัดของสถาบันอุดมศึกษา เม.ย.-พ.ค.๕๐ 

 
๑๒. รับขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมจาก
สถาบันอุดมศึกษา 

 

 
๑๐. ที่ปรึกษา
วิเคราะหผล/ 

นําเสนอ ก.พ.ร. 
 

 
๑๑. นําผลการประเมิน
ไปเช่ือมโยงกับสิ่งจูงใจ
ครั้งที่  

๙. สํานักงาน ก.พ.ร.  
และที่ปรึกษาฯติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการครั้งที่ ๒       

(Site visit II) 

ม.ค.  ๕๑  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๑๕

๑.๖  เกณฑการรับคําขอปรับปรุงรายละเอียดตวัชีว้ัดของสถาบันอุดมศึกษา 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีความประสงคจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดตางๆ ที่อยูในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเกณฑในการรับคําขอปรับปรุงรายละเอียด
ตัวชี้วัด ดังน้ี 

๑)  การปรับแกไขคาน้ําหนัก   กรณีไดรับความเห็นชอบตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
๒) การปรับเปลี่ยนขอมูลพ้ืนฐาน สืบเน่ืองจากคํานิยามเพื่อใหสอดคลองกับคําอธิบายตัวชี้วัด เปาหมาย

และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๐ ดังรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ ๓ 

๓) การปรับเปลี่ยนเปาหมายหรือเกณฑการใหคะแนนสืบเนื่องมาจากขอ ๒ 
๔) การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเลือก  
๕ )  การปรับ เปลี่ ยนการกระจายค าน้ํ าหนัก ในตั วชี้ วั ดที่  ๓  หากสถาบัน อุดมศึกษา  โดย                 

สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันพิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนคาน้ําหนักใหมีคาที่แตกตางกันใน
แตละแผนงานหลักสถาบันอุดมศึกษา 
 

หมายเหตุ :  กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาขอปรับเกณฑการประเมินเพ่ือใหไดรับผลคะแนนในทางที่สูงขึ้น       
ซ่ึงเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอันเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยทางเทคนิคตางๆ 
เม่ือพิจารณาจากเหตุผลประกอบแลว หากเห็นควรใหปรับเปลี่ยนเกณฑการใหคะแนนตามที่สถาบันอุดมศึกษา
เสนอ คาคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนั้นๆ ไมควรเกิน ๔.๐๐   ทั้งน้ี เพ่ือไมใหเกิดความเสียเปรียบสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ไมไดยื่นขออุทธรณเพ่ือขอปรับเกณฑการใหคะแนน หากสถาบันอุดมศึกษามี          
ความประสงคจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดตางๆ ตามเกณฑดังกลาว จะตองดําเนินการเพื่อรับคําขอปรับปรุง
รายละเอียดตัวชี้วัดใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๐   

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๑๖

บทที่ ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

  
ในบทนี้มีสาระที่สําคัญสามสวน สวนแรกคือวัตถปุระสงคของการติดตามและประเมินผล สวนที่

สองคือวิธีการติดตามและประเมิน  และสวนสุดทายเปนการนําเสนอวิธีการคํานวณผลการประเมิน 
รายละเอียดของแตละสวนมีดังน้ี 

๒.๑ วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

๑.  เพ่ือทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
๒. เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคใหงานบรรลเุปาหมาย 
๓. เพ่ือทราบผลสมัฤทธิท์ี่เกิดขึน้ในการปฏิบตัิราชการของสถาบันอุดมศกึษา โดยเฉพาะผลผลติ 

(Output) ผลลัพธ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศกึษา 

 
๒.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล 

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

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ (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 
o ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
o ผูจัดเก็บขอมูล 
o ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๑๗

๓) การสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ ของสถาบนัอุดมศึกษา เชน 
o สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
o การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
o การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศกึษา 
o ระบบฐานขอมูล 

- ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล
กอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบ
ในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูลทุก ๑ เดือน 

- ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับ
หนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ในการจัดเก็บ 

- ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูล
มีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

- ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอม     
ในการใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบ
ขอมูลไดตลอดเวลา ผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลและเขามาตรวจสอบ
ขอมูลได 

๔) การขอความเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Expert Panel) เชน 
o คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
o คณะผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ 

 
ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ปรึกษาประเมินผลอาจเลือกใชวิธีใด

วิธีหน่ึง หรือใชหลายวิธีประกอบกันก็ไดตามความเหมาะสม เพ่ือใหไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลท่ีเกี่ยวของท้ังหมดที่สถาบันอุดมศึกษารายงานถือเปน    
เอกสารทางราชการ    ท่ีไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณจากหัวหนาสวนราชการ                   

เพื่อใชเปนขอมูลสําคัญ ในการประเมินผล 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๑๘

ตารางสรุปข้ันตอนกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล 

ลําดับท่ี 
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ท่ีปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา เอกสารประกอบ 

๑. ๓๐ เม.ย. 
๒๕๕๐ 

• วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานจากรายงาน
ผลการปฏิบัติราช     
การตามคํารับรอง     
การปฏิบัติราชการ  
(Self Assessment Report 
:  SAR) และ รายงาน 
การประเมินผลตนเอง  

    (e-SAR Card)  
    รอบ ๖ เดือน  โดย 
    เปรียบเทียบผลการ 
    ดําเนินงานจริงกับเกณฑ 
    การใหคะแนนที่กําหนด 

• จัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(Self Assessment Report : SAR) 
และ รายงานการประเมินผลตนเอง 
(e-SAR Card) รอบ ๖ เดือน ใหกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. พรอมแนบ
ตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสง
ให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอให
สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว     
ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมให 
ผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูล
เพ่ิมเติม เชน 
o รายงานการประชุม  
o แผนงาน/โครงการ  
o ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt 

Chart)  
o คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน  

• รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ (Self 
Assessment Report : 
SAR) รอบ ๖ เดือน 

• รายงานการประเมินผล
ตนเอง (e-SAR Card)  
รอบ ๖ เดือน          

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

(Gantt Chart)  
o คําส่ังแตงตั้ง

คณะทํางาน       
ฯลฯ 

๒. เม.ย. – พ.ค. ๕๐ • ประสานกับ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ติดตามความกาวหนาของ
การปฏิบัติราชการ            
ณ สถาบันอุดมศึกษา 
(Site visit : Pre-Evaluation)   
ในกรณีที่ผลการดําเนินงาน
แตกตาง จากคาเปาหมาย
มาก  (ตํ่ากวา/ สูงกวามาก) 
แจงอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานซึ่งเปนปจจัยที่
ไมสามารถควบคุมได 

• ใหความรวมมือกับสํานักงาน 
ก.พ.ร.และที่ปรึกษาประเมินผล   
ในการติดตามความกาวหนาของ 
การปฏิบัติราชการ  ณ 
สถาบันอุดมศึกษา  (Site visit : Pre-
Evaluation)   

• จัดเจาหนาที่ในการตอบขอซักถาม/  
ชี้แจงถึงความแตกตางระหวาง
ผลงาน และเปาหมาย  แจงปญหา  

     อุปสรรค  ขอเสนอแนะตางๆ     

• แบบฟอรมการติดตาม
ความกาวหนาของการ
ปฏิบัติราชการ  ณ      
สถาบันอุดมศึกษา      
ซึ่งเปนแบบฟอรมที่          
ที่ปรึกษาจัดทําขึ้นเพ่ือใช
ในการประเมินผล   (Site 
visit : Pre-Evaluation) 

• เอกสาร/หลักฐานอางอิง   
ของสถาบันอุดมศึกษาที่
สนับสนุนผลงาน เชน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๑๙

ลําดับท่ี 
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ท่ีปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา เอกสารประกอบ 

  - ไมรายงานผลหรือ
รายงานผลการดําเนินงาน
มาไมชัดเจน 

- ตัวชี้วัดที่เปนแผนงาน/
โครงการ มีขอสงสัยใน
ความนาเชื่อถือของระบบ
ฐานขอมูล เปนตน 

 o  ภาพถาย/VDO 
o  ปฏิทินการจัดทํา

แผนงาน/โครงการ 
ฯลฯ 

๓. ๑๖ ก.ค. ๕๐ • วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานจากรายงาน
การประเมินผลตนเอง          
(e-SAR Card) รอบ ๙ เดือน   
โดยเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานจริงกับเกณฑ
การใหคะแนนที่กําหนด 

• จัดสงรายงานการประเมินผลตนเอง 
(e-SAR Card) รอบ ๙ เดือน ใหกับ
สํานักงาน ก.พ.ร.  

• รายงานการประเมินผล
ตนเอง (e-SAR Card) 
รอบ ๙ เดือน 

๔. ๓๑ ต.ค. ๕๐ • วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานจากรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self 
Assessment Report : 
SAR) และรายงานการ
ประเมิน ผลตนเอง       
(e-SAR Card) รอบ ๑๒ 
เดือน โดยเปรียบเทียบ 
ผลการดําเนินงานจริงกับ
เกณฑการใหคะแนนที่
กําหนด 

 

• จัดส ง รายงานผลการปฏิ บั ติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self Assessment Report 
:SAR) และ รายงานการ
ประเมินผลตนเอง (e-SAR Card) 
รอบ  ๑๒  เดื อน  พร อมแนบ
ตั วอย า ง เ อกสา ร /ห ลักฐาน
ประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวน
เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่
ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียม
ไว  ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
พรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือ
ขอขอมูลเพ่ิมเติม    เชน 
o รายงานการประชุม  
o คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน  
o แบบฟอรมแสดงความคิดเห็น 
o แผนการดําเนินงานที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
o ภาพถาย/ VDO   

• รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ (Self 
Assessment Report : 
SAR) รอบ ๑๒ เดือน 

• รายงานการประเมินผล
ตนเอง (e-SAR Card) 
รอบ ๑๒ เดือน        

• เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ของสถาบันอุดมศึกษาที่
สนับสนุนผลงาน เชน  
o รายงานการประชุม  
o คําส่ังแตงตั้ง

คณะทํางาน  
o แบบฟอรมแสดง

ความคิดเห็น 
o ภาพถาย/VDO   ฯลฯ  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๒๐

ลําดับท่ี 
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ท่ีปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา เอกสารประกอบ 

๕. ต.ค.-พ.ย.๕๐ • ประสานกับ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ              
ณ สถาบันอุดมศึกษา    
(Site visit : Post-Evaluation) 
ในกรณีที่ 

- ผลการดําเนินงานแตกตาง
จากคาเปาหมายมาก     
(ตํ่ากวา/สูงกวามาก)            
แจงอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานซึ่งเปนปจจัย   
ที่ไมสามารถควบคุมได 

- ไมรายงานผลหรือรายงาน
ผลการดําเนินงานมา      
ไมชัดเจน 

• ใหความรวมมือกับที่ปรึกษา
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ น ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลการปฏิบั ติราชการ    
ณ สถาบันอุดมศึกษา  (Site visit :      
Post-Evaluation)   

• จั ด เจ าหน าที่ ใ นการตอบข อ
ซักถาม/ชี้แจงถึงความแตกตาง
ระหวางผลงานและเปาหมาย  
แจงปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ตางๆ     

• แบบฟอรมการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ                             
ณ สถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งเปนแบบฟอรมที่ 

   ที่ปรึกษาจัดทําขึ้นเพ่ือใช 
    ในการประเมนิผล   (Site  
     visit : Post-Evaluation) 
• เอกสาร/หลักฐานอางอิง

ของสถาบันอุดมศึกษาที่
สนับสนุนผลงาน เชน  
o ภาพถาย/VDO  
o ปฏิทินการจัดทํา

แผนงาน/โครงการ  
ฯลฯ 

  -  มีขอสงสัยในความ 
   นาเชื่อถือของขอมูล  

  

  - ติดตามผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ                  
Pre-Evaluation 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๒๑

๒.๓ การคํานวณผลการประเมิน 
 
 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ เปนดังน้ี 

 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 

มีพัฒนาการดีเลิศ ทําไดเกินเปาหมาย ตองใชความพยายามสูงมาก สุดเอ้ือม ๕ 
มีพัฒนาการดีเยี่ยม ทําไดเกินเปาหมาย ตองใชความพยายามอยางมาก ๔ 
มีพัฒนาการดี ทําไดตามเปาหมาย ๓ 
มีพัฒนาการพอใช (ควรปรับปรุง) ๒ 
ไมมีพัฒนาการ (ตองปรับปรุง) ๑ 
 

ดังนั้น หากมผีลระดบัคะแนนที่ไดรับเทากบั ๕ แสดงวามีผลงานดีมาก คะแนนรวมที่ไดรับ   
ยิ่งสูงยิ่งด ี

 
 วิธีการคํานวณผลการประเมินตอนสิ้นปงบประมาณ สามารถแบงไดเปน ๕ แบบ ดังน้ี 

๑)  การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
๒)  การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา ๑ ตัว 
๓)  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) 
๔)  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
๕)  การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๒๒

ตัวอยางวิธีการคํานวณผลการประเมินตอนสิ้นปงบประมาณ 
 

 

แบบที่ ๑: การคํานวณผลการประเมินตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 
ตัวอยาง : รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 

การเทียบบัญญัติไตรยางศ กรณีที่อาจารยไดรับทุนวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจํา รอยละ ๒.๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารยที่ไดรับทุน รอยละ ๒.๗๕ มากกวา  ที่เกณฑการใหคะแนนระดับ ๒  =  รอยละ ๐.๗๕  
ดังนั้น ผลคะแนนจริงที่ไดจึงอยูระหวางเกณฑการใหคะแนนระดับ ๒ กับ ๓ 
คํานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ 
 

ผลตางของอาจารยทีไ่ดรับทนุ      = รอยละ ๑ (๓-๒) เทียบเทากับผลตางของเกณฑการใหคะแนน ๑ ระดับ 
ผลตางของอาจารยทีไ่ดรับทนุ      = รอยละ ๐.๗๕ (๒.๗๕-๒)  
เทียบเทากับผลตางของเกณฑการใหคะแนน           ๑ x ๐.๗๕  =  ๐.๗๕๐๐    
                                     ๑ 
ดังนั้น ผลการประเมนิอาจารยที่ไดรับทุน  จะไดระดับคะแนน =   ๒+๐.๗๕   =   ๒.๗๕๐๐    

 
หมายเหตุ : การคิดคะแนนรอยละใหมีทศนิยม ๔ ตําแหนง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน
๑                               ๒ ๓                                ๔ ๕

๑                               ๒ ๓                               ๔ ๕
ผลการดําเนินงาน 

๒.๗๕

ผลการดําเนินงานจริงทีไ่ด



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๒๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ ๒ : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา ๑ ตัว 
ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตัวอยาง : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏบัิติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา        
              (น้ําหนัก : 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

ท่ีได 

(๗) 
คะแนน       

ถวงน้ําหนัก 
((๖)x(๒)) 

๑. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
สังคมศาสตร 

๐.๓๓ 
(๕/๑๕) 

๒,๐๐๐ 
คน 

๑,๕๕๐      
คน 

๗๗.๕๐๐๐ ๒.๗๗๕๐ ๐.๙๑๕๘ 

๒. จํานวนผูบริหาร
ที่เขารับการ
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                             ๙๐ ๑๐๐
ผลการดําเนินงาน

                 ๗๗.๕๐๐๐ 

ผลการดําเนินงานจริงทีไ่ด



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๒๔

แบบที่ ๓ : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) 
ประเมินผลความสําเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามขัน้ตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับ

แผนงานที่กําหนด แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด 
ผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริง 

ตัวอยาง  : ผลการดําเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา ก และ สถาบนัอุดมศึกษา ข ในตวัชีว้ัด         
ระดับความสําเร็จของการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

 
สถาบัน ก สถาบัน ข         

  

 

 

 

 
     

มีการนํ าผลการกํ ากับติดตาม
ประเมินผลไปใชในกาสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการ
วางแผนปองกันการกระทําผิด
จรรยาบรรณ รวมทั้งการทบทวน
จรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสม
ทันสมัยยิ่งข้ึน 

ระดับ ๕ 
(ขั้นตอนที่ 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 
(ขั้นตอนที่ ๑+
๒+๓+๔) 

  
 

   มีการประเมินระบบการกํากับติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

ระดับ ๓ 
(ขั้นตอนที่ ๑+

๒+๓) 

   
  

ระดับ ๒ 
(ขั้นตอนที ่
๑+๒)  

     

มีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย ในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการ
กับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

 

    
ระดับ ๑ 

(ขั้นตอนที่ ๑) 

    

มีการแตงตั้งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจํา
ของสถาบันอุดมศึกษา 

  
 

สถาบันอุดมศึกษา ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่
ได 

ก สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ ๑ 
และ ๒ แตไมไดดําเนินการในขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ 

๒ 

ข สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ ๑
แตขั้ นตอนที่  ๒  ยั ง ไมมี ร ะบบการกํ ากับติดตาม
ประ เมินผลการปฏิ บั ติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย จึงถูกหักคะแนน ๑.๐ และ ไมไดดําเนินการ
ในขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕     

๑ 

 
  

ตัวอยาง 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๒๕

  
แบบที่ ๔ : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

         ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนนที่มีระดับคะแนน ๕ ระดับ คือ 

   

 

 

 

 

 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๗ ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 

การประเมินผล น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่
ได 

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

๑ .  ด า น ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 
  - มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศขององคกรและพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอยางนอย ๔ ระบบ 

๑ ๒ ระบบ ๔ ๒ 

๒ .  ด า น ร ะบบกา ร ให บ ริ ก า ร ข อ มู ล
สารสนเทศ 
- มี ก า รพั ฒน าก า ร ให บ ริ ก า ร ข อ มู ล
สารสนเทศใหสอดคลองตามพันธกิจ 

๐.๕ ๓ ระบบ ๔ ๑ 

๓. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 
- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระดับดีมาก 

๐.๕ รอยละ ๘๕ ๓.๕ ๐.๘๗๕ 

 ๒ ผลคะแนนของตัวชี้วัด ๓.๘๗๕  
 

 
 
 
 
 

ระดับคะแนน
๑                               ๒ ๓                         ๔       ๕

๑                               ๒ ๓                            ๔ ๕
ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

๓.๘๗๕ 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
จริงทีไ่ด



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๒๖

 
 
 

แบบที่ ๕: การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ / ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 
ตัวอยาง     : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
คําอธิบาย  :การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับทางวิชาการใน

ระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือ
ระดับสาขายอยจากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับ 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           - 
๔           - 
๕ ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือ

ระดับสาขายอยจากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับ 
 
ตัวอยาง ๑  :  การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ 

 ผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริง 
                          สถาบัน ก  ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือ
ระดับสาขายอยจากสถาบันกลางที่เปนทีย่อมรับระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล ถือวา 
สําเร็จอยูที่ระดับคะแนน ๕  
 
 
ตัวอยาง ๒  :  การประเมินตัวชี้วัดผลไมสําเร็จ 

ผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริง 

                          สถาบัน ข  ไมไดรับการจัดอันดับ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากลของ
สถาบันอุดมศึกษา ข ถือวา ไมสําเร็จ  อยูที่ระดับคะแนน ๑  
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๒๗

บทที่ ๓ 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 สถาบันอุดมศึกษามีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๔ มิติ  ซ่ึงมีนํ้าหนักรวม รอยละ ๑๐๐ 
โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 
 

มิติที่ ๑  มิติดานประสิทธิผล กําหนดใหตวัชีว้ัดมีนํ้าหนักรวมรอยละ ๕๕ 
มิติที ่๒  มิตดิานคุณภาพ กําหนดใหตัวชี้วัดมีนํ้าหนักรวมรอยละ ๑๕  
มิติที ่๓  มิตดิานประสิทธภิาพของการปฏิบตัิราชการ กําหนดใหตัวชีว้ัดมีนํ้าหนักรวมรอยละ ๑๐  
มิติที ่๔  มิติดานการพัฒนาสถาบัน กําหนดใหตัวชี้วัดมีนํ้าหนักรวมรอยละ ๒๐ 

 
 กรอบการประเมินผลและรายละเอียดตัวชี้วัดที่ปรากฏในคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ฉบับน้ี มีการเปลี่ยนแปลงไปจากหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร.ดวนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๐ ลงวันที่           
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่องการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร.ดวนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๑/๕๘๘๓-๕๙๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ เร่ืองการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษาใชกรอบ
การประเมินผล รายละเอียดตัวชี้วัด และแนวทางการประเมินผลฯ ตามคูมือฉบับน้ีแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๒๘ 

 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในการ
ประชุมเม่ือวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบใหมีการจัดกลุมสถาบันในการจัดทําคํารับรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือประโยชนดังตอไปน้ี  

๑) เปนการเปดโอกาสใหสถาบันประกาศตอสาธารณชนวาสถาบันมีจุดเนนดานใด ซ่ึงเทากับเปน
การใหปฏิญญาของสถาบันวาจะมุงม่ันในการพัฒนาสถาบันใหมีความเปนเลิศตามอัตลักษณที่ไดประกาศ
ออกไป  

๒) เปนการเปดโอกาสใหสถาบันไดพัฒนาตนเองจนมีความเปนเลิศในพันธกิจของตนแสดงถึงการ
ใหอิสระในเชิงวิชาการ (academic freedom) แกสถาบันอุดมศึกษา  

๓) ผลที่ไดจากการจัดกลุมดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบการประเมินภายนอกของ 
สมศ. โดย สมศ. จะไดนําผลที่ไดจากการจัดกลุมมาใชประกอบการพัฒนาเกณฑการตัดสินผลการประเมิน
ที่ผันแปรไปตามกลุมสถาบัน ซ่ึงจะชวยให สมศ. ออกแบบจัดทีมประเมินไดอยางเหมาะสมกับประเภทของ
สถาบัน รวมทั้ง เปนการสรางความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑการประเมิน ซ่ึงจะทําใหไดการประเมินที่มี
ลักษณะวัตถุวิสัยหรือมีความเปนปรนัย (objectivity) 

๔) ผลที่ไดจากการจัดกลุมสถาบันจะชวยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถ
กําหนดทิศทางการสงเสริมและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม
และเปนธรรมแกสถาบันอุดมศึกษาแตละกลุม  

๕) การจัดกลุมสถาบันจะชวยใหรัฐบาลสามารถกําหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตในลักษณะตางๆ 
ตามความตองการของประเทศ, กําหนดทุนการศึกษาสําหรับสถาบันในกลุมตางๆ ตามความตองการ
กําลังคนของประเทศ, และสนับสนุนงบประมาณชวยเหลือสถานศึกษาในกลุมใดกลุมหน่ึง เพ่ือใหมีความ
เปนเลิศในแตละกลุมสถาบัน   

ดวยเหตุผลดังกลาว สมศ. ในฐานะที่ปรึกษาดานการประเมินผล ของสํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดวางแผน
เพ่ือการจัดกลุมสถาบันตามจุดเนนพันธกิจ โดยไดขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาในการกระจายน้ําหนัก
ลงในพันธกิจหลัก โดยหลักการในการกระจายน้ําหนักที่วานี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินสถาบันอุดมศึกษา ใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงกําหนดจุดเนน
ของสถาบัน แลวกําหนดน้ําหนักตามหลักเกณฑดังกลาว  ซ่ึงการดําเนินการนี้จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๒๙

การจัดกลุมสถาบันพิจารณาจากการกระจายน้ําหนัก 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 
    พัฒนาสังคม 

 
(≥ ๓๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๓๐ %) 

 
(≥ ๑๐ %) ๑๐๐% 

๓. การผลิตบัณฑิตและพัฒนา 
    ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
(≥ ๓๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) ๑๐๐% 

๔. การผลิตบัณฑิต  
(≥ ๓๕ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๑๐ %) ๑๐๐% 

* เครื่องหมาย ( ) แสดงจุดเนนทีส่ถาบันเพิ่มน้าํหนักจากเกณฑข้ันต่ําที่ สมศ. กําหนด 
 

นิยามของกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
กลุมที่ ๑ กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑติและวิจัย เปนกลุมสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยเนนดานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  และวิจัยสรางความรูใหมเพื่อความเปนเลิศ
ทางวิชาการในทุกภารกิจ   และเผยแพรความรูไปสูผูใชทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยมุงสูความทันสมัย      
และสามารถแขงขันไดในระดบัสากล 
 

กลุมที่ ๒ กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่ไดปฏิบัติ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาโดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ  ผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาในบางสาขาวิชาและเนนการพัฒนาสังคม  โดยการประยุกตความรูเพื่อบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
แกสังคม 
 

กลุมที่ ๓ กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เปนกลุมสถาบันที่ได
ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ ผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาในบางสาขาวิชา  โดยการประยุกตความรู เพื่อสรางและพัฒนามาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  
รวมทั้งเผยแพรองคความรู ภูมิปญญาไทยสูสากล 
 

กลุมที่ ๔ กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันที่เนนการสอนในระดับปริญญาตรี 
ประยุกตความรูเพื่อใชในการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตและพัฒนาคนในดานวิชาการ 
และวิชาชีพตางๆ  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๓๐ 

 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการ

ประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุมที่ 

๑ 
กลุมที่ 

๒, ๓ และ ๔ 
มิติที่ ๑ มิติดาน

ประสิทธิผล        
  ๕๕ ๕๕ 

• ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการ  

๑. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง 

๕ ๗.๕ 

 ๒. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

๕ ๗.๕ 

 ๓. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๑๕ ๑๕ 

  ๓.๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
นํ้ าหนั ก ในการบรรลุ เป าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ .ศ .  ๒๕๕๐  ของสถาบันอุดมศึกษา 
ในสวนของงบประมาณแผนดิน 

(๑๐) 
 

(๑๐) 

  ๓.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
นํ้ าหนั ก ในการบรรลุ เป าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ .ศ .  ๒๕๕๐  ของสถาบันอุดมศึกษา 
ในสวนของงบประมาณรายได 
 
 
 
 
 

(๕) (๕) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๓๑

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุมที่ 

๑ 
กลุมที่ 

๒, ๓ และ ๔ 
• ผลสําเร็จตาม 
พันธกิจหลัก 

๔. ๒๘ ๒๕ 

  

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
ในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ  สมศ .ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

  ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ 
  ๔.๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  
๑ ป  

  ๔.๑.๒  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

  ๔.๑.๓   ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใช
บัณฑิต  

  ๔.๑.๔*  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือ
ดานอ่ืนที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ  

  ๔ .๑ .๕*   รอยละของบทความวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอก  ที่ตี พิมพ เผยแพรทั้ งใน
ระ ดับชาติห รือระ ดับนานาชาติต อ จํ านวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

 
• การกําหนดน้ํ าหนัก
ของมาตรฐานคุณภาพ 
สมศ . เป นไปตามมติที่ 
สภามหาวิทยาลัยแตละ
แหงอนุมัติไว 
• ก ร ร ม ก า ร เ จ ร จ า  
จะเจรจาเฉพาะน้ําหนัก 
เปาหมาย และเกณฑการ
ใหคะแนนของตัวชี้วัดใน
แตละมาตรฐาน 
• สัดสวนน้ําหนักตัวชี้วัด
รวม : ตัวชี้วัดเฉพาะ 
เทากับ ๕๐ : ๕๐ 
 

  ๔.๒ มาตรฐานดานการวิจยัและงาน
สรางสรรค 

 

  ๔.๒.๑  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรค  
ที่ตี พิมพ  เผยแพร  หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา  

 

ตัวชี้วัดท่ีมี *  ไดแก ตัวชี้วัดท่ี ๔.๑.๔  และ ๔.๑.๕  หมายถึง  ตัวชี้วัดเฉพาะกลุมสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิต ซึ่งในที่น้ี
มหาวิทยาลัยทุกแหงท่ีเนนการผลิตบัณฑิตจึงตองเลือกตัวชี้วัดท้ังสองตัวน้ี 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๓๒ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุมที่ 

๑ 
กลุมที่ 

๒, ๓ และ ๔ 
  ๔.๒.๒  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา 

 

  ๔.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทํา
วิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา 

 

  ๔.๒.๔*  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือใน
ฐานข อ มูลระดับชาติห รือระ ดับนานาชาติ  
ตออาจารยประจํา 

 

  ๔.๒.๕*  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 

  ๔.๓ มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  
  ๔.๓.๑  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

 

  ๔.๓.๒  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจํา
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

 

  ๔ .๓ .๓   รอยละของอาจารยที่ เปนที่ปรึกษา  
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

 

ตัวชี้วัดท่ีมี *  ไดแก ตัวชี้วัดท่ี ๔.๒.๔   และ ๔.๒.๕  หมายถึง  ตัวชี้วัดเฉพาะกลุมสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๓๓

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุมที่ 

๑ 
กลุมที่ 

๒, ๓ และ ๔ 
  ๔.๓.๔*  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ

ที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

  ๔.๓.๕*  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจ
ของสถาบัน 

 

  ๔.๔ มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

 

  ๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 
และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด 

 

  ๔.๔.๒  รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่ เขารวม
โครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

 

  ๔.๔.๓  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชใน
การอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

 

  ๔.๔.๔*  จํานวนผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนา
องคความรู  และสร างมาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

  ๔.๔.๕*  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

ตัวชี้วัดท่ีมี *  ไดแก ตัวชี้วัดท่ี ๔.๓.๔  และ ๔.๓.๕  หมายถึง  ตัวชี้วัดเฉพาะกลุมสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาสังคม และตัวชี้วัดท่ี ๔.๔.๔  และ ๔.๔.๕  หมายถึง  ตัวชี้วัดเฉพาะกลุมสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๓๔ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุมที่ 

๑ 
กลุมที่ 

๒, ๓ และ ๔ 
 ๕. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับ

สากล  
๒ ๒ 

 (ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
พิเศษ) 

มิติที่ ๒ มิติดาน
คุณภาพ  

  ๑๕ ๑๕ 

• คุณภาพการใหบริการ ๖. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ๘ ๘ 
• การประกันคุณภาพ 
 

๗. 
 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  

๔ ๔ 

• การปฏิบตัติาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ
คณาจารย  

๘. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา  

๓ ๓ 

มิติที่ ๓  มิติดาน 
ประสิทธิภาพ              
ของการปฏิบัต ิ
ราชการ   

  ๑๐ ๑๐ 

• การบริหาร
งบประมาณ 

๙. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

๓ ๓ 

• ประสิทธภิาพของ
การใชพลังงาน 

๑๐. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน ของสถาบันอุดมศึกษา 

๓ ๓ 

• การลดระยะเวลา
การใหบริการ    

๑๑. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

๒ ๒ 

• การจัดทําตนทุน 
ตอหนวย 

๑๒. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 

๒ ๒ 

 
 

    



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๓๕

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุมที่ 

๑ 
กลุมที่ 

๒, ๓ และ ๔ 
มิติที่ ๔ มิตดิานการ

พัฒนาสถาบัน 
  ๒๐ ๒๐ 

• การบริหาร
การศึกษา 

๑๓. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

๒ ๒ 

 ๑๔. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

๒ ๒ 

 ๑๕.  ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๒ ๒ 

 ๑๖. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

๒ ๒ 

 ๑๗. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 

๒ ๒ 

 ๑๘. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร 

๒ ๒ 

 ๑๙. ค า ใ ช จ า ยทั้ ง หมดที่ ใ ช ใ น ร ะบบห อ ง ส มุ ด 
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  

๒ ๒ 

ตัวชี้วัดเลือก          
(๑ ตัวชี้วัด) 

๒๐. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  

๒ ๒ 

 ๒๑.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๒ ๒ 

• หลักสูตรและ 
การเรียนการสอน 

๒๒. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมด 

๒ ๒ 

 ๒๓. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  

๒ ๒ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๓๖ 

มิติที่ ๑  มิติดานประสิทธิผล 
 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง  
น้ําหนัก :  
               กลุมที่ ๑  รอยละ ๕ 
               กลุมที่ ๒,๓  และ ๔  รอยละ ๗.๕ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ    

• สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้ วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง  
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

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

คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนกั    
(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) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  เทากับ 
    

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

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับกระทรวง 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๓๗

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏบิัติราชการของกระทรวง และ

ผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑  โดยทีน่้ําหนักรอยละของตัวชี้วัดแตละลาํดับ 
(i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจากําหนดกับกระทรวง 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเรจ็ตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑ
การใหคะแนน 

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

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

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

 
เหตุผล :  

เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 
หมายเหตุ :  
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) 
สถาบันอุดมศึกษาไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
และในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุเฉพาะชื่อ
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง  โดยใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ ๑ มากอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๓๘ 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
ภาพถาย  
รายงานการประชุม 
แผนการดําเนนิงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชีวั้ดเปรียบเทียบกับ   
เกณฑการใหคะแนนของตัวชีวั้ดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหสวน
ราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย  สวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นทีไ่มไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อ
พรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิม่เติม      

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
ผูจัดเก็บขอมูล 
ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  
  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

 ความถูกตอง เชน มีการจัดเกบ็ขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และระบุแหลงที่มาไดชัดเจน 
สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
 ความนาเชื่อถอื เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบขอมูล
กอน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล  
 ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรบัการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
  ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  ภาคเอกชน
และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๓๙

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๒   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
น้ําหนัก :  
               กลุมที่ ๑  รอยละ ๕ 
               กลุมที่ ๒,๓  และ ๔  รอยละ ๗.๕ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   

• สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองรวมรับผิดชอบผลการ
ดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้ วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนน 

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

คะแนน 
ถวงน้ําหนกั    
(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) 

 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เทากับ 

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

         Σ Wi            W๑+ W๒ +...+ Wi 
 

 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๔๐ 

โดยที่  

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑  โดยที่ 
น้ําหนักของตัวชี้วัดแตละลําดับ (i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจา
กําหนดกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงกับ
เกณฑการใหคะแนน 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา ;  ๑, ๒,…, i  

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

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

 
เงือ่นไข :  

กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะนําน้ําหนักของ
ตัวชี้วัดนี้ไปรวมไวกับตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง”  เปนน้ําหนักรอยละ ๑๕  ทั้งนี้  ตองนําน้ําหนักรอยละ ๗.๕ ไปเฉล่ียตาม
สัดสวนของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงทุกตัวที่ไดมีการเจรจาไวแลว 
เหตุผล :  

เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษาใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อให
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หมายเหตุ :  
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) 
สถาบันอุดมศึกษาไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ขอให
สถาบันอุดมศึกษาระบุเฉพาะชื่อตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ ๑ มากอน                
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๔๑

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
ภาพถาย  
รายงานการประชุม 
แผนการดําเนนิงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชีวั้ดเปรียบเทียบกับ   
เกณฑการใหคะแนนของตัวชีวั้ดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหสวน
ราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย  สวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นทีไ่มไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อ
พรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิม่เติม      

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
ผูจัดเก็บขอมูล 
ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  
  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

 ความถูกตอง เชน มีการจัดเกบ็ขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และ ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน 
สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
 ความนาเชื่อถอื เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบขอมูล
กอน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล  
 ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรบัการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
  ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  ภาคเอกชน
และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๔๒ 

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ 
                     ราชการของสถาบันอุดมศกึษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๑๕ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

จําแนกเปน  ๒ ตัวชี้วัด  ดังนี้   
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษาในสวนของงบประมาณแผนดิน 
น้ําหนัก : รอยละ ๑๐ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษาในสวนของงบประมาณรายได 

น้ําหนัก : รอยละ ๕ 
 

• ตัวชี้วัดยอยในตัวชี้วัดที่ ๓ ไดแก ตัวชี้วัดทั้งหมดที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยตองไมซ้ํากับตัวชี้วัดอื่นๆ ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ทั้งนี้ ใหเสนอตัวชี้วัดที่สําคัญเพื่อใชในการเจรจา 

• แนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก 
          ๑) สอดคลองกับยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
 ๒) บงชี้คุณภาพการศึกษา 
 ๓) สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 ๔) สะทอนอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๔๓

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนน 

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

คะแนน 
ถวงน้ําหนกั    
(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) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาเทากับ 
     

 Σ   (Wi x SMi)        หรือ        (W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 
         Σ Wi               W๑+ W๒ +...+ Wi 
 
โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และผลรวมของน้ําหนักของ

ทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเรจ็ตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑ

การใหคะแนน 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏบิัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ;  ๑, ๒, ๓,…, i  

 

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

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

 

 
 
 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับ

สถาบันอุดมศกึษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๔๔ 

ขอมูลที่ตองการ : 
๑. รายชื่อคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษาจากงบประมาณแผนดิน 
๒. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษาจากงบประมาณ

แผนดินและงบประมาณรายได 
๓. ผลการวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐     

ของสถาบันอุดมศึกษาจากงบประมาณแผนดิน พันธกิจหลักของสถาบัน แผนยุทธศาสตรหรือ แผนกลยุทธกับ             
ยุทธศาสตรชาติ  และสะทอนอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของตัวชี้วัดแตละตัว 
 

หมายเหตุ:  
๑) ใหมีการเจรจาเฉพาะน้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนในตัวชี้วัดที่สําคัญ โดยตองไมซ้ํากับ

ตัวชี้วัดอื่น  ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีแผนปฏิบัติราชการหรือแผนยุทธศาสตรแผนเดียวที่บูรณาการ       

ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ไมตองแยกเปนตัวชี้วัดที่ ๓.๑ และ ๓.๒ ใหระบุ
สัดสวนระหวางงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดที่จัดสมทบไวดวย   

 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

 ภาพถาย  
 แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 รายงานการประชุม 
 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมา
ดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๔๕

แนวทางการประเมินผล 
๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๔๖ 

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.   
                    ของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก :  
               กลุมที่ ๑  รอยละ ๒๘ 
               กลุมที่ ๒,๓  และ ๔  รอยละ ๒๕ 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการบรรลุเปาหมายตามมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ.  

• มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ๔ ดาน ไดแก  ดานคุณภาพบัณฑิต  ดานการวิจัยและงานสรางสรรค    
ดานการบริการวิชาการ    และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ทั้งนี้  น้ําหนักในแตละมาตรฐานให
เปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันแตละแหงอนุมัติ        

• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจาเฉพาะน้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการ
ใหคะแนนของตัวชี้วัดในแตละมาตรฐาน 

• สัดสวนน้ําหนักตัวชี้วัดรวม : ตัวชี้วัดเฉพาะ เทากับ ๕๐ : ๕๐ 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

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

คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนกั    
(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) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตาม
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. เทากับ 
     

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

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับ

สถาบันอุดมศกึษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๔๗

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ

สถาบันอุดมศึกษา และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้น

จริงกับเกณฑการใหคะแนน  
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 

;  ๑, ๒,…, i  
 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
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  โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  
 
หมายเหตุ : 
                ตัวชี้วัดยอย ในตัวชี้วัดที่  ๔  ตัวใด ไมสามารถนําไปใชในการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษาได  
ใหกําหนดคาน้ําหนักตัวชี้วัดยอยนั้นเปน  ๐ (ศูนย)   โดยใหนําน้ําหนักในตัวชี้วัดดังกลาวไปกระจายลงในตัวชี้วัด 
ในกลุมของตัวชี้วัดยอยของตัวชี้วัดที่กําหนดคาน้ําหนักตัวชี้วัดยอยนั้นเปน  ๐ (ศูนย)  ได  เชน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑  
สถาบันไมไดเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จึงกําหนดคาน้ําหนักตัวชี้วัดยอยที่ ๔.๑.๕ รอยละของบทความ
วิทยานิพนธ ฯ เปน ๐ (ศูนย)  แลวใหนําน้ําหนักไปกระจายลงในตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑  ถึง ๔.๑.๔  ตัวละเทาๆ กัน  
เปนตน 
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   ๔๘ 

ตารางสรุปตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

๔.๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป  
๔.๑.๒ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
๔.๑.๓  ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต  
๔.๑.๔* จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

๔.๑  มาตรฐาน 
ดานคุณภาพ
บัณฑิต 
     *ตัวชี้วัดเฉพาะ
กลุมสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิต ซ่ึง
ในที่น้ี ทุกแหงเนน
การผลิตบัณฑิต ๔.๑.๕* รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
๔.๒.๑  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา  
๔.๒.๒  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 
๔.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา 
๔.๒.๔*  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 

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

๔.๓.๑  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจํา 
๔.๓.๒  จํานวนชั่วโมงเฉล่ียที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจํา 
๔.๓.๓  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
๔.๓.๔*  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

๔.๓  มาตรฐาน
ดานการบริการ
วิชาการ 
 
*ตัวชี้วัดเฉพาะกลุม
สถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาสังคม 
 
 

๔.๓.๕*  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของ
สถาบัน 

๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 
และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
๔.๔.๒  รอยละเฉล่ียของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
๔.๔.๓  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
๔.๔.๔*  จํานวนผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๔  มาตรฐาน
ดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
* ตัวชี้วัดเฉพาะ
กลุมสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๔.๔.๕*  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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  ๔๙

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษากับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยไมนับรวมผูที่ศึกษา
ตอในระดับบัณฑิตศึกษาโดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทํา ภายในระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา   

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา  ภายใน
ระยะเวลา ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

• การนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลา  ใหนับเฉพาะผูที่ไดงานหรือเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น   ไมนับผูที่มีงานทํา หรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว                  

• วันที่สําเร็จการศึกษา  หมายถึง  วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
• แจงนับตามปงบประมาณ 

 

สูตรการคํานวณ : 
 

 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระ 
ภายใน ๑ ป นบัจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
 

X ๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลไดจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับกลุมสาขาที่มีการ
สํารวจและรวบรวมไว ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา
จัดเก็บขึ้น ทั้งนี้หากไมสามารถเก็บขอมูลจากบัณฑิตไดทั้งหมด      สถาบันอาจจัดเก็บในวันซอมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยตองแสดงใหเห็นวาบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามนั้นมีความ
เปนตัวแทนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปนั้น ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก  
 ๑. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําแลว ภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

๓. จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  
๔. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ศึกษาตอ 
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   ๕๐ 

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 

 
หมายเหตุ  ถาขอมูลผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตไมทันตามปฏิทินการรายงานใหใสคาคะแนน ๑ 
ไวกอน และเมื่อไดขอมูลแลวจึงรายงานมาเพื่อปรับคะแนน ทั้งนี้ ถาขอมูลไมทันในรอบการประเมินก็อนุโลมใหใช
ขอมูลปลาสุดแทน 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
   ขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 
• จํานวนบัณฑิตภาคปกติที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผานความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 
• จํานวนบัณฑิตภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ไมนับรวมผูมีงานทําอยูแลว 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน จําแนกตามคณะ
และสาขาวิชา 

 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะที่มีการสํารวจและ

รวบรวมไว ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษา
จัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร  หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

• แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สามารถเสนอขอมูลภาวะการมีงานทํา การประกอบ
อาชีพอิสระ หรือการศึกษาตอของบัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวชี้วัด  ในปงบประมาณ  

    พ.ศ.๒๕๕๐ 
• รายงานผลการไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• รายงานผลผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ศึกษาตอ 
 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๕๑

แนวทางการประเมินผล 
หมายเหตุ :  
      การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย  
สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว  
ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
สอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได  เชน  สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๕๒ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๑.๒ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษากับบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดงานทําทั้งหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแกภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคนอกเวลา) ที่ไดงานทําตรงหรือ
สอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่
ไดงานทําทั้งหมด โดยใหนับเฉพาะบัณฑิตที่ไมมีงานทํากอนเขาศึกษาตอ และไมนับรวมผูที่ศึกษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกบั 

สาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดงานทํา 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
                ขอมูลไดจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับกลุมสาขาที่มีการ
สํารวจและรวบรวมไว ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา
จัดเก็บขึ้น ทั้งนี้หากไมสามารถเก็บขอมูลจากบัณฑิตไดทั้งหมด สถาบันอาจจัดเก็บขอมูลในวันซอมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยตองแสดงใหเห็นวาบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
นั้นมีความเปนตัวแทนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดงานทําทั้งหมด ขอมูลที่ตอง
รายงาน ไดแก  
 ๑. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๓. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๔. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําอยูกอนแลว 
 ๕.  จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ศึกษาตอ 

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๕๓

 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

   ขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 
• จํานวนบัณฑิตภาคปกติที่สําเร็จการศึกษาและไดงานทํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนกตาม

คณะและสาขาวิชา  
• จํานวนบัณฑิตภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาที่สําเร็จการศึกษาและไดงานทํา    ในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนกตามคณะและสาขาวิชา  
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะจําแนกตามสาขาวิชา 

ที่สําเร็จ และลักษณะงานที่ทําที่มีการสํารวจและรวบรวมไว ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทาน  
ปริญญาบัตร  หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

• แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สามารถเสนอขอมูลสาขาวิชาที่สําเร็จ   และลักษณะงาน
ที่ทําของบัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวชี้วัด  ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 

• รายงานผลการไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนกตามสาขาวิชาที่สําเร็จ 
 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  
ขอใหสถาบันอดุมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมา
ดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นทีไ่มไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๕๔ 

แนวทางการประเมินผล 
๓. การสังเกตการณ 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลูทุก  
๑ เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๕๕

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๓  ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
คําอธิบาย : 

•  ผูใชบัณฑิต  ใหหมายรวมถงึ  นายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย  
• ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา ๕ ระดับ) ของนายจาง 

ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของ จากการประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวยต้ังแต ๑-๓ ป โดยพิจารณา
คุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ๓ ดานของบัณฑิตที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    
พ.ศ. ๒๕๔๒   ไดแก ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ  ดานความรู
ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 เกณฑการใหคะแนน โดยคํานวณการใหคะแนนตามคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจที่ผูใชบัณฑิตมีตอ
บัณฑิต ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจที่ผูใชบัณฑิตมีตอบัณฑิต ระดับคะแนน 
๑.๐๐ - ๑.๔๙ 
๑.๕๐ - ๒.๔๙ 
๒.๕๐ - ๓.๔๙ 
๓.๕๐ - ๔.๔๙ 
๔.๕๐ - ๕.๐๐ 

ระหวาง ๑ ถึง ๕ 
แปรตามคะแนน
เฉลี่ยที่คํานวณได 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย ที่มีตอ
บัณฑิตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
   ขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 
• จํานวนบัณฑิตภาคปกติที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผานความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชา และไดงานทํา 
• จํานวนบัณฑิตภาคนอกเวลาที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผานความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชา และไดงานทํา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๕๖ 

แนวทางการประเมินผล 
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย ที่มีตอ

บัณฑิตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• แบบสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย ที่มีตอ

บัณฑิตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย 

ที่มีตอบัณฑิตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• รายงานผลของลักษณะงานที่ผูสําเร็จการศึกษาทําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

    หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  
ขอใหสถาบันอดุมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมา
ดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นทีไ่มไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การตรวจสอบความถูกตอง  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู   
ทุก  ๑ เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๕๗

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๑.๔*  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
คําอธิบาย : 

• จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๐  ตองเปนรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของตางหนวยงาน เชน หนวยงานของภาครัฐในระดับ
กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือองคกรวิชาชีพ หรือ
หนวยงานหรือองคกรวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน โดยมีลายลักษณอักษร
ปรากฏ  ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและหนวยงาน สามารถนับรวมรางวัลผลงาน
วิทยานิพนธ ไดดวย   

• การนับรางวัลของนักศึกษาหรือศิษยเกา สามารถนับไดทั้งรางวัลของนักศึกษาภาคปกติ และ
รางวัลของนักศึกษาภาคนอกเวลา ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และหากผูไดรับรางวัล
นั้นเปนศิษยเกาหลายสถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัลนั้นได แตไมสามารถนับซ้ําไดหากนักศึกษา
หรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหลายครั้งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ขอมูลที่ตองการ : 
๑. จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ไดรับรางวัล

และประกาศเกียรติคุณฯ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. ชื่อนักศึกษา ศิษยเกา และชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให และเดือนและปที่ไดรับ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งคําประกาศเกียรติคุณฯ 
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
   บนัทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• แบบสํารวจนักศึกษาหรือศิษยเกาเกี่ยวกับการไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ   
     ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• ผลการสํารวจนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ  ในปงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• รายชื่อนักศึกษา ศิษยเกา และชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให และเดือนและป  

ที่ไดรับ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งคําประกาศเกียรติคุณฯ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๕๘ 

แนวทางการประเมินผล 
   เอกสารอืน่ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

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

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
  ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
  ผูจัดเก็บขอมลู 
  ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้ง   รวมทั้ง แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล  
ทุก  ๑ เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได  เชน  สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
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  ๕๙

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๕*  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท หรือ เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ   

• บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  หมายถึง   บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก (โดยจะตอง
เปนบทความ ไมใชบทคัดยอ)  ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีการตรวจคัดคุณภาพเปน
ที่ยอมรับ   ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติที่มี      
ผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร       
อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอ
เทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใน website http://www.trf.or.th)  รวมทั้ง บทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับ
การนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

• ผูประเมินอิสระ (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของผูที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 

• วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสาร     
ที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ 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 

• วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่มีคณะบรรณาธิการเปนชาว
ตางประเทศ อยางนอย ๑ คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 

• วารสารระดับชาติ   ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ  จากสถาบัน
ตางๆ และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการ
จะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ ๒๕ 

ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล  
๑) ISI = http://portal.isiknowledge.com/  
๒) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet  
๓) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/  
๔) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/  
๕) Biosis = http://www.biosis.org/  
๖) Scopus = http://www.info.scopus.com/  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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   ๖๐ 

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 สามารถนับรวมฐานขอมูลที ่สกว.ใหการรับรองดวย 
• บทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือ

นานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่ไดรับการ
คัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)    สําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือก
ใหตีพิมพรวมเลมรวมกับบทความอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาใหถือเปนหนังสือหรือวารสารระดับ
นานาชาติ หากหนังสือนั้นอยูในฐานขอมูลสากล 

• การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ จะไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม 
 
สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดตีพิมพเผยแพร 
 จํานวนวิทยานิพนธระดับปรญิญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

๒. จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ทั้งหมด 

๓. หลักฐานรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีบทความจาก
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพ  

หมายเหตุ 
๑. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร รวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. การเผยแพรผลงาน ๑ เรื่อง ที่เผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับเพียง ๑ ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการ

เผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
๓. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซึ่งเมื่อนับการตอบรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะนํามาแจงนับซ้ํา
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมได 
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  ๖๑

๔. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ที่ไดรับการประเมิน โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ ตางๆ      
โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

  ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
  ชื่อบทความ 
  ชื่อผูเขียน 
  เลขหนา 

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 ขอมูลบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 
• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท/เอก) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนและรายการวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกของผูสําเร็จระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

ทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ระบุชื่อผูทําและสาขาวิชาที่สําเร็จ 
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับตางๆ  โดยระบุถึง 

 ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
 ชื่อบทความ  
 ชื่อผูเขียน 

• แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่เกี่ยวของกับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

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

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
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ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค     
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา  
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้การเปนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่ลาศึกษาตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูล
สากล  และวารสารระดับชาติที่มีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และเทียบเทาวารสาร 
เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ 
(การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ใน website  http://www.trf.or.th)   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการ
แสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความ
เปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น   รวมทั้ง
สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม    

• การนําไปใชประโยชน  หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 
ไปใชในการพฒันาตามวัตถุประสงคหรอืขอเสนอแนะของการทําวิจัยหรือการสรางสรรคผลงานชิ้นนัน้ๆ    

• บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ 
หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอ เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings)  

• ผูประเมินอิสระ (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของผูที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 

• วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่เปน
ที่ยอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI)   ฐานขอมูล Ei Compendex  
ฐานขอมูล INSPEC  ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล PUBMED  ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural 
Online Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรอืฐานขอมลู PUBSCIENCE เปนตน 

• วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่มีคณะบรรณาธิการ เปนชาว
ตางประเทศ อยางนอย ๑ คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 
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• วารสารระดับชาติ   ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ  จากสถาบันตางๆ 
และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมา
จากสถาบันอื่นๆ 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 สามารถนับรวมฐานขอมูลที ่สกว.ใหการรับรองดวย 
• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 

รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะ
อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไมนับรวมอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 
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หมายเหตุ 
๑. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร และใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. การเผยแพรผลงาน ๑ เรื่อง ที่เผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับเพียง ๑ ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการ

เผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
๓. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซึ่งเมื่อนับการตอบรับ           

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะนํามาแจงนับ
ซ้ําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมได 

๔. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดรับ
การประเมิน โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตางๆ โดยระบุรายละเอียด
ดังนี้ 

  ชื่อ เลมที ่และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
  ชื่อบทความ และเลขหนา 
  ชื่อผูเขียน 

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
• จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําที่มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในปงบประมาณ  
     พ.ศ.๒๕๕๐ ใหระบุชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค  สาขาที่ศึกษา พรอมระบุ แหลงของเงินทุนที่ใหดวย  
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยประจําของสถาบันอุดมศึกษา   ที่ไดรับ

การตีพิมพ เผยแพรทั้ ง ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   หรือนํ าไปใชประโยชน โดย
สถาบันอุดมศึกษาตองนําเสนอจํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือ
นําไปใชประโยชน     ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับตางๆ  ซึ่งระบุถึง  

 ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ ตีพิมพ 
 ชื่อบทความ  
 ชื่อผูเขียน 

• แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจํา
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษา 
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แนวทางการประเมินผล 
• โปรแกรม EndNote ซึ่งเปนโปรแกรมการบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

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

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
  ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
  ผูจัดเก็บขอมลู 
  ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
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ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๒  จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา 

คําอธิบาย : 
• เปรียบเทียบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ทั้งจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปสัดสวน 
• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่

เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจํา ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูล
สากล  และวารสารระดับชาติที่มีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และเทียบเทาวารสาร 
เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ 
(การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ใน website  http://www.rgi.trf.or.th)   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการ
แสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความ
เปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น   รวมทั้ง
สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม  

• เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
ตางๆ ที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ    

• แหลงทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน จําแนกดังนี้  
        ๑)   แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 

๒)   แหลงทุนตางประเทศ  
๓)   จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อืน่ๆ ทีไ่มใชแหลงทุนวิจัย 
๔)   จากภาคเอกชน 
๕)   จากแหลงอื่นๆ  

 ในกรณีทําวิจัยรวมกันหลายคนโดยที่คณะวิจัยอยูตางมหาวิทยาลัย/สถาบันใหหารเฉลี่ยจํานวน
เงินทุนทีไ่ดรับ  สวนกรณีเปนงานวิจัยและงานสรางสรรคมีระยะเวลาในการวิจัยมากกวา  ๑ ป  ใหคิดเฉลี่ยเปน
รายป 

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน หมายถึง เงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อการ
สนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค  

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก หมายถึง เงินที่ไดรับจัดสรรจาก
หนวยงานภายนอก  
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   ๖๘ 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะ
อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน      

ที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
          ๑.   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

๓.  จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับภายใน
สถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับจาก
ภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
        ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลดังกลาวของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
• จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําไดรับทุนทําวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
     ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ใหระบุชื่องานวิจัย สาขาที่วิจัย และแหลงของเงินทุนที่ไดรับ  
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• รายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยที่ไดรับการจัดสรรจาก

งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  จําแนกจํานวนเงินสนับสนุน
ในแตละรายชื่องานวิจัยและภาพรวม 

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ ได รับจากงบอุดหนุนจากรายไดของ
สถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนในแตละรายชื่อ
งานวิจัยและภาพรวม 
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แนวทางการประเมินผล 
• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยที่ไดรับจากภายนอก ซึ่งเปนเงินสนับสนุนในการทําวิจัยจากองคกร

ภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้  ตองเปนหนวยงานภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา 
จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนในแตละรายชื่องานวิจัยและภาพรวม 

 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

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

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๗๐ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ทั้งจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• ทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ   

• แหลงทนุทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน จาํแนกดังนี ้
๑)    แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 
๒)    แหลงทนุตางประเทศ  
๓)    จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อืน่ๆ ทีไ่มใชแหลงทุนวิจัย 
๔)    จากภาคเอกชน 
๕)    จากแหลงอื่นๆ 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะ
อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ไมรวมผูลาศึกษาตอ   

• การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคไมนับซ้ํา 
แมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา ๑ ทุนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
 ๑.จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
                    ๒.จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ใหนับรวมทุนวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชทุนสวนตัวดวย 

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๗๑

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
• จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําไดรับทุนทําวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ใหระบุชื่องานวิจัย สาขาที่วิจัย และแหลงของเงินทุนที่ไดรับ  
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• รายชื่อผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  ที่ ไดรับทุนทํา วิจัยจากภายในสถาบันอุดมศึกษา  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหระบุชื่ออาจารยประจําที่ทําผลงานนั้น หรือกรณีที่ทําวิจัยเปนคณะ
ใหระบุชื่ออาจารยประจําทุกคนในคณะ แหลงทุนภายในสถาบันอุดมศึกษา  และจํานวนเงินทุนที่
ไดรับ 

• รายชื่อผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่ไดรับทุนทําวิจัยจากภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหระบุชื่ออาจารยประจําที่ทําผลงานนั้น หรือกรณีที่ทําวิจัยเปนคณะ
ใหระบุชื่ออาจารยประจําทุกคนในคณะ แหลงทุนภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  และจํานวนเงินทุนที่
ไดรับ 

• รายชื่อผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เงินทุนที่ใชของอาจารยเพื่อทําวิจัย     ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ใหระบุชื่ออาจารยประจําที่ทําผลงานนั้น    หรือกรณีที่ทําวิจัยเปนคณะใหระบุชื่ออาจารยประจําทุกคนในคณะ 
และจํานวนเงินทุนใช 

• รายงานสรุปจํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยจากภายในและภายนอก หรือทุนสวนตัว ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  
ขอใหสถาบันอดุมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมา
ดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นทีไ่มไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๗๒ 

แนวทางการประเมินผล 
๓. การสังเกตการณ  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูลทุก      
๑ เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๗๓

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒.๔*  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ตออาจารยประจํา  แสดงในรูปรอยละ 

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

• วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล  ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่
เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ฐานขอมูล Ei Compendex 
ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล Science Direct ฐานขอมูล PUBMED ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural 
Online Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน 

• วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่คณะบรรณาธิการ ตองเปนชาว
ตางประเทศ อยางนอย ๑ คน  และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 

• วารสารระดับชาติ  ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ จากสถาบันตางๆ 
และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมา
จากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
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/ 
 

ทั้งนี้  การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ  สามารถนับรวมฐานขอมูลที่ สกว. ใหการ
รับรองดวย 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๗๔ 

• การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาตินั้น ใหนับเพียงครั้งเดียว ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม   

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)              
นับอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอดวย   

 

สูตรการคํานวณ : 
 

 จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation)  
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
        ๑.   จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้สามารถนับผลงาน
ของอาจารยประจําและผลงานของนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย 
       ๒.    จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  รวมทั้งนักวิจัยประจําและอาจารยประจําที่ลา
ศึกษาตอ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
• จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
•   จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๗๕

แนวทางการประเมินผล 
• จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําที่เปนเจาของบทความวิจัยไดรับการอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

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

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๗๖ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒.๕*  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ                  
อนุสิทธิบัตร 
คําอธิบาย : 

• การนับจํานวนการจดทะเบียนจะนับไดตอเมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวเทานั้น ไมนับรวมกรณีอยู
ในระหวางยื่นจดทะเบียน 

• จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยสามารถนับไดทั้งการจดทะเบียนในประเทศและ
ตางประเทศ ทั้งนี้ไมนับการจดลิขสิทธิ์ 
 
ขอมูลที่ตองการ : 
           จํานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรจําแนกในประเทศหรือตางประเทศ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 ขอมูลดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
• รายการผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  ที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอใหมีการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  

ในประเทศหรือตางประเทศ โดยความเห็นชอบของผูมีอํานาจตัดสินใจ   
 รายงานประจําป หรอืวารสารของคณะ หรือสถาบันอุดมศึกษา 
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• จํานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตรจําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๐   
• จํานวนและรายการการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๐   
• รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรทั้งในประเทศหรือตางประเทศของ

สถาบันอุดมศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยระบุ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไป
จดทะเบียน  หนวยงานที่จดทะเบียน  เปนตน 

 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๗๗

แนวทางการประเมินผล 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

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

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๗๘ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๓.๑  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับอาจารยประจํา
แสดงในรูปรอยละ 

• กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัด
ขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา ทั้งนี้การนับอาจารย
ประจําใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 

• ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี ้  
๑) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
๒) บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๔) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๖) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงาน        

ที่เกี่ยวของ 
๗) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
๘) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๙) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
๑๐) บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน ถามีการขอความ

รวมมือจากจังหวัด หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการ
วิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความ
รวมมือเปนหลักฐานประกอบ 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงาน
จริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ไมรวมผูลาศึกษาตอ   
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๗๙

สูตรการคํานวณ :  
 
 จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจดัขึ้นเพื่อใหบรกิารทางวิชาการ และวิชาชีพแกสังคม

และชุมชน  หรอืเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรอื นานาชาติ     
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน  หรือ
เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจํา
ที่ลาศึกษาตอ 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 

หมายเหตุ 
๑. กรณี ๑ กิจกรรมหรือโครงการจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน 
๒. กรณีบริการวิชาการ ๑  กิจกรรมหรือโครงการ มหีลายสถาบันรวมมือกนั ใหแตละสถาบันนับแยกได 
๓. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันสงคณาจารยไปชวย     

ใหนับเปนผลงานได 
 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการ

วิชาการแกสังคมและชุมชน ที่ระบุในแผนปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๐   

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๘๐ 

แนวทางการประเมินผล 
• ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการ

ที่ ใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของ
สถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ใหระบุ จํานวนหรือลักษณะกลุมเปาหมายที่เขารวม
กิจกรรม โครงการ  หรือในกรณีที่เปนโครงการที่ทําซ้ําหลายครั้งแตกลุมเปาหมายเปลี่ยนไปใหระบุ
ความแตกตางของกลุมเปาหมายใหชัดเจน หรือ ถาใหโครงการมีหลายกิจกรรม จะนับเปนกิจกรรมให
ระบุความแตกตางของแตละกิจกรรมและกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อประกอบการแจงนับตาม
คําอธิบาย 

• จํานวนกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการ
วิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  
ขอใหสถาบันอดุมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด     
มาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบนัอุดมศึกษา
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๘๑

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๓.๒  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติกับอาจารยประจํา  

• กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัด
ขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา ทั้งนี้การนับอาจารย
ประจําใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 

• จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่
อาจารยประจําตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติที่เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ไมเกิน ๗ ชั่วโมงตอ
สัปดาห  เฉลี่ยทั้งปงบประมาณ คือ ๓๖๔  ชั่วโมง กรณีที่มีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยเกิน ๓๖๔ ชั่วโมงผลการประเมินจะ
ถูกปรับลด 

• ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี ้  
๑) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
๒) บริการเครือ่งมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๔) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๖) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๗) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
๘) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๙) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
๑๐)  บริการอืน่ๆ ทัง้นี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน  ถามีการขอ 

ความรวมมือจากจังหวัด หรอืองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการ
วิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความ
รวมมือเปนหลักฐานประกอบ 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)    นับเฉพาะอาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ไมรวมผูลาศึกษาตอ   
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๘๒ 

สูตรการคํานวณ :  
 
 ผลรวมของจํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรอืนานาชาติ 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจํา
ที่ลาศึกษาตอ 

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
• จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
• จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๘๓

แนวทางการประเมินผล 
หมายเหตุ : 

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมา
ดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน 
ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได  เชน  สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๘๔ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๓.๓  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย 

• เปรียบเทียบอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับอาจารยประจํา  
แสดงในรูปรอยละ 

• กรรมการวิชาการ หมายถงึ กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ กรรมการการประชุมวิชาการที่มี
ลักษณะการจัดเปนประจําระดับชาติหรือนานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งการเปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนตน  

• กรรมการวิชาชีพ หมายถงึ การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ ที่ปรึกษาระดับสูงของ
ประเทศที่ไดรับคัดเลือกหรอืไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการหรือ
วิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)    สามารถนับอาจารยประจําที่
ลาศึกษาตอไดดวย  โดยจะไมนับซ้ําแมวาอาจารยทานนั้นจะเปนกรรมการหลายตําแหนงก็ตาม 

• การเปนอาจารยที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันจะแจง
นับเฉพาะนักศึกษาที่รับเปนที่ปรึกษาหรือเปนกรรมการวิทยานิพนธในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนปแรกหรือ
ครั้งแรกเทานั้น  จะไมนับการที่เปนที่ปรึกษาของนักศึกษาที่แจงนับไปแลว ในปกอนๆ  

• ไมนับรวมการเปนวิทยากร 
 
สูตรการคํานวณ 
 
 จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน

กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

x ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๘๕

ขอมูลที่ตองการ : 
๑. จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐              
๒. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยนับรวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ

ดวย 
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  นับรวมอาจารยประจําที่ลา

ศึกษาตอ 
• ขอมูลอาจารยประจําที่เปนผูทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• ฐานขอมูลบุคลากร/ งานบริการวิชาการ/ งานสารบรรณ ในการมีหนังสือเชิญ/ หนังสือตอบรับของ

อาจารยประจําที่เปนผูทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

• รายงานสรุปจํานวนและรายชื่อของอาจารยประจําที่เปนผูทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษา  กรรมการวิชาการ/
วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  ในปงบประมาณ  

     พ.ศ. ๒๕๕๐  ใหระบุรายชื่อของอาจารยประจํา พรอมรายละเอียดของการใหบริการวิชาการแกชุมชน 
      และสังคม เชน เปนผูทรงคุณวุฒิ  ที่ปรกึษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ  ในเรือ่งอะไร ใหแก 
      หนวยงานชื่ออะไรหรือการเปนกรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน   
      ใหระบุชื่อนักศึกษา ระดับที่ศึกษา  ชื่อหัวขอวิทยานพินธ  สถาบันที่ศึกษา  เปนตน 
 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ : 
   การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  
ขอใหสถาบันอดุมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด     
มาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบนัอุดมศึกษา
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๘๖ 

แนวทางการประเมินผล 
๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๘๗

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดยอยที่  ๔.๓.๔*  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

คําอธิบาย 
• การเปนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  หมายถึง การที่สถาบันมีศูนยหรือมีการจัดกิจกรรม

ทางวิชาการในหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของสถาบันเปนประจํา หรือการที่สถาบันไดทําหนาที่เปนแหลง
อางอิงทางวิชาการ  เปนที่พึ่งพาในทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอชุมชนในดาน
วิชาการและการพัฒนาความรู ซึ่งไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

• ระดับชาติ หมายถึง  การที่แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล หรือวารสารระดับชาติ  หรือรวมจัดงานดานวิชาการและการพัฒนาความรู ที่ประเทศจัดขึ้น หรือใหทุน
สนับสนุน 

• ระดับนานาชาติ หมายถึง การที่แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล หรือวารสารระดับนานาชาติ  หรือรวมจัดงานดานวิชาการและการพัฒนาความรู ที่ประเทศตางๆ 
มารวมจัด หรือใหทุนสนับสนุน 
 
ขอมูลที่ตองการ : 
 จํานวนศูนยหรือกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานที่ใหบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  แยกรายงานในระดับระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมี
หลักฐานยืนยัน 

ทั้งนี้  ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• รายงานผลการที่สถาบันไดทําหนาที่เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ  เปนที่พึ่งพาในทางวิชาการใน

รูปแบบตางๆ  หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการและการพัฒนา
ความรู ซึ่งไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

• รายงานผลการมีศูนยหรือมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของ
สถาบันเปนประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

• จํานวนศูนยหรือกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานที่ใหบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๘๘ 

แนวทางการประเมินผล 
 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

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

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๘๙

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดยอยที่  ๔.๓.๕ ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตาม             
พันธกิจของสถาบัน 
คําอธิบาย : 

 สถาบันมีระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการ การเปนที่พึ่งทางวิชาการที่เหมาะสมใหแก
สังคม ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติซึ่งเปนไปตามพันธกิจของสถาบัน และไดใชองคความรูจากการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคมไปในการใหบริการทางวิชาการ 
วิชาชีพแกชุมชน รวมทั้งไดนําองคความรูจากการวิจัย หรือการคนควาไปใชในการใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพแก
ชุมชน 
เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
๒ มีการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการ

และวิชาชีพอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
๓ มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ในการ

ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
๔ มีผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
๕ เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความ

เขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 
ขอมูลที่ตองการ 

๑.   แผนในการใหบริการวิชาการที่สถาบันไดใหบริการทางวิชาการแกชุมชนหรือสังคมในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

๒.   หลักฐานที่แสดงวาการใหบริการทางวิชาการของสถาบันไดเปนไปตามพันธกิจของสถาบัน อาทิ 
รายงานประจําป โครงการบริการวิชาการ การวิเคราะหทดสอบ การวิจัยและใหคําปรึกษา ผลการประเมิน
โครงการ งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓.   หลักฐานที่แสดงวาการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติที่สถาบันดําเนินการ
แตละปนั้นไดบรรลุผลสําเร็จอยางไร เชน รายงานประจําป โครงการบริการวิชาการ การวิเคราะหทดสอบ การวจิยั
และใหคําปรึกษา ผลการประเมินโครงการ งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการเขากับการเรยีนการสอน การวิจัย และหรอืหรอืการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕. โครงการวิจัยผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แกสังคม เชน โครงการวิจัยประเมินผลการใหบริการวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖. หลักฐานเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความ
เขมแข็งของชมุชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐             

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๙๐ 

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑  มีแผนหรอืโครงการใน
การใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพอยาง
ครบถวนตามพันธกิจ
ของสถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร 
 หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาว
ไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก  
 มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ

ของสถาบันที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวาใหนําไปใชดําเนินการได  

๒  มีการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพแกสังคม
ตามแผนหรือโครงการ
ในการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
อยางครบถวนตาม
พันธกิจของสถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงวา
สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแก
สังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน  ไดแก 
 มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ   

การดําเนินงานตามแผนหรือโครงการในการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพของสถาบัน 

 มีการรายงานผลการดําเนินงานครบถวนตามแผนหรือ
โครงการในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน 

 รายงานผลการดําเนินงานไดรับความเห็นชอบจาก   
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน หรอืผูมีอํานาจวาม ี      
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยางครบถวนตาม
พันธกิจของสถาบัน 

๓  มีการบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย 
และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   
ในการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพแก
สังคม 

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

 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไดมีการนํากิจกรรม
การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไปใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก        
ผูมีอํานาจ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๙๑

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๔ 
 
 

 มีผลงานวิจัยหรือ
ผลงานสรางสรรคที่
เกิดจากการบูรณาการ
งานบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒ และ ๓ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่
แสดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๔ ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามี

ผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคที่เกิดจากการบูรณาการ  
งานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

 รายชื่อผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคเกิดจากการ      
บูรณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม       
ระบุผูทําผลงาน สถานที่ และองคความรูที่เชื่อมโยงจาก
งานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก      
ผูมีอํานาจ 

๕  เกิดเครือขายความ
รวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและ
องคกรในชุมชนในการ
พัฒนาความเขมแข็ง
ของชุมชน และพัฒนา
สังคมแหงการเรียนรู 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พรอมทั้ง เอกสาร 
หลักฐานทีแ่สดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๕  ดังนี ้
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง เครือขายความรวมมือ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรในชุมชน          
ในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคม
แหงการเรียนรู 

 จํานวนและรายชื่อเครือขายความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการ
เรียนรู 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก   
ผูมีอํานาจ 

หมายเหตุ : 
            การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐาน
ที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๙๒ 

แนวทางการประเมินผล 
๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๙๓

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรม
รวมถึงศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผาน
กระบวนการสรางบัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง กับจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  แสดงในรูปรอยละ 

• ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแก 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และภูมิ

ปญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิด
ความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คือ อาหาร
พื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  
บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือ
โครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย     
เปนตน หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่นๆ  เชน   การจัดเลี้ยงอาหาร
พื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตางๆ หรือ   การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผา
พื้นบานมาตัดเปนเสื้อ  ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรม
ผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตางๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

๒)  โครงการหรือกิจกรรมที ่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติใน
โอกาสหรือเทศกาลตางๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธา
ความเชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู 
วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 

๓) โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให
นับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก  ตัวอยางกิจกรรม 
ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอ
เทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ
ตลอดจนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 

๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 
จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิด
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่อง
ระบบคุณคาและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ ่งขึ ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม
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   ๙๔ 

จริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมาย
ตางๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช น ดนตรีไทย และพื ้นบาน 
ศิลปการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบาน
ตางๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงาน
ตางๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนัง
ตะลุง และการละเลนพื้นบานตางๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื ่นจัดขึ ้น เพื ่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้นเปนตน  

๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื ่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ
วัฒนธรรมของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน 
ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอ
การดํารงอยู อยางมีความเขาใจที ่ช ัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื ่นๆ อันเปน
วัฒนธรรมโดยรวมของโลก   ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่สื่อออกมาใน
รูปแบบตางๆ  เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปน
กิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ 
ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวด
ดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม 
ประติมากรรม เปนตน 

• กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 
• จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา  หมายถึง  โครงการหรือกิจกรรมที่สถานอุดมศึกษาจัดขึ้น

เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งดานการเรียนรู การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้ง 
กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดใหนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนรุักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ                 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๙๕

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติของสถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะ

และวัฒนธรรม ของสถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะ

และวัฒนธรรม ของสถาบันอุดมศึกษา โดยผานทางกระบวนการผลิตบัณฑิต  ในปงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๔๙ 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะ

และวัฒนธรรม ของสถาบันอุดมศึกษา โดยผานทางงานวิจัยและบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

• รายงานสรุปจํานวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะ
และวัฒนธรรม ของสถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให
สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่
สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๙๖ 

แนวทางการประเมินผล 
๓. การสังเกตการณ 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๙๗

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๒    รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
คําอธิบาย : 

• โครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมอาจ
กระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม  การบริหารวิชาการหรืออาจเปนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง 

• ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแก 
๑)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และ

ภูมิปญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิด
ความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คือ อาหาร
พื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  
บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือ
โครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย     
เปนตน หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่นๆ  เชน   การจัดเลี้ยงอาหาร
พื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตางๆ หรือ   การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผา
พื้นบานมาตัดเปนเสื้อ  ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรม
ผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตางๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

๒)  โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาส
หรือเทศกาลตางๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธา   
ความเชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู   
วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 

๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให
นับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก  ตัวอยางกิจกรรม 
ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอ
เทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ
ตลอดจนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 

๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 
จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิด
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่อง
ระบบคุณคาและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ ่งขึ ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๙๘ 

จริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมาย
ตางๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช น ดนตรีไทย และพื ้นบาน 
ศิลปการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบาน
ตางๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงาน
ตางๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนัง
ตะลุง และการละเลนพื้นบานตางๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื ่นจัดขึ ้น เพื ่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้นเปนตน  

๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื ่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ
วัฒนธรรมของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน 
ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอ
การดํารงอยู อยางมีความเขาใจที ่ช ัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื ่นๆ อันเปน
วัฒนธรรมโดยรวมของโลก   ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่สื่อออกมาใน
รูปแบบตางๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปน
กิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ 
ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวด
ดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม 
ประติมากรรม เปนตน 

• กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

 ∑ จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการแตละโครงการ 
 

∑ จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนรุักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 จํานวนนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรภีาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
x 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๙๙

ขอมูลที่ตองการ : 
๑. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมในโครงการหรือกิจกรรมอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

 ขอมูลนักศึกษาของสถาบันอดุมศึกษา  ไดแก 
• จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชาในภาคปกติที่ภาควิชาหรือคณะนั้นเปดสอน  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ภาควิชาหรือคณะนั้นเปดสอนภาคปกติ ในปงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา  ในปงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๐  จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะ

และวัฒนธรรม  โดยผานทางกระบวนการผลิตบัณฑิต งานวิจัยและบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

• จํานวนและรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการหรือ กิจกรรม ในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
จําแนก รายโครงการ 

• รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนกรายโครงการ 

• รายงานสรุปผลหรือประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนก รายโครงการ 

 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๐๐ 

แนวทางการประเมินผล 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให
สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่
สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๐๑

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๓  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับงบดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  แสดงในรูปรอยละ 

• คาใชจายและมูลคาที่สถาบันใชไปเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรมเทียบงบดําเนินการ 

• คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

• มูลคา (in-kind) หมายถึง  คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจาก
บริการที่สถาบันจัดให เชน คาใชอุปกรณและสถานที่ เปนตน 

• งบดําเนินการ หมายถึง เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค      
เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง) งบดําเนินการใหคิดจาก
งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน)  ทั้งนี้ ใหนับรวม มูลคา           
(in-kind)  ดวย 
 
สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนคาใชจาย (in-cash) ที่สถาบันใชไปในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรม ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียง (in-kind) จากการที่สถาบันไดใชเพื่ออนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           ๓. งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
หมายเหตุ 

๑. นับคาใชจายและมูลคาที่ใชจริง มิใชงบประมาณตามที่ต้ังไว 
๒. นับเฉพาะโครงการที่สถาบันพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๐๒ 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

 ขอมูลดานงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา  ไดแก 
• งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คิดจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได 

(เงินนอกงบประมาณแผนดิน)ไดแก เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค 
เง ินอ ุดหนุน  และคาเสื ่อมราคา  ทั ้งนี ้ ให น ับรวม  มูลค า  ( in-kind)   โดยไมรวมงบลงทุน  
(งบครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง)  

• งบประมาณที่เปนคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะ

และวัฒนธรรม  โดยผานทางกระบวนการผลิตบัณฑิต งานวิจัยและบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

• จํานวนเงินที่สถาบันไดใชเพื่ออนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนกรายโครงการ 

• รายงานสรุปผลเกี่ยวกับคาใชจายในการการจัดกิจกรรมหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนกรายโครงการ 

 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) 
ขอใหสถาบันอดุมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรอืสรุปเอกสาร/
หลักฐานที่สําคญัของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอืน่ๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. ขอใหจดัเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรอืขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๐๓

แนวทางการประเมินผล 
๓. การสังเกตการณ 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๐๔ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๔*  จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม 
คําอธิบาย : 
 ผลงาน หรือชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง ผลงาน
หรือชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถนับได และ เปนที่ยอมรับของ 
วงวิชาการดานนี้ และมีรองรอยหรือกระบวนการหรือความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม     
ที่ชัดเจน  
 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนผลงาน หรือชิ้นงานที่ เกิดขึ้นจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจนในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ อาทิ นโยบาย มติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เกี่ยวกับการดําเนินการสรางมาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม  รายงานการประชุม หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. หลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจนในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• จํานวนผลงาน  หรือชิ้นงานที่ เกิดขึ้นจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการและความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปะและ

วัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 นโยบาย มติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เกี่ยวกับการดําเนินการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๐๕

แนวทางการประเมินผล 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให
สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่
สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๐๖ 

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๕*  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธิบาย  : 

การที่สถาบันสามารถแสดงผลใหเปนที่ประจักษไดวากิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมที ่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น บรรลุความสําเร็จตาม             
พันธกิจในระดับใด  
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๒ มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการในขอ ๑  ครบถวน 
๓ มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก  

อยางนอย  ๑ ดาน  
๔ มีการสรางสรรคนวัตกรรมหรือ องคความรูภูมิปญญาไทยในเรื่องใหมไปสูสากล 
๕ มีการเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทยใหไปสูสากล 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. หลักฐานที่แสดงวากิจกรรมหรือโครงการดานการทํานุบํารุง การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่สถาบัน
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ไดเกิดประสิทธิผลและประโยชนตอสาธารณะ สังคม ชุมชน หรือ
ประเทศชาติ อาทิ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ 
ฯลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันไดมีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่นในการบริการวิชาการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย          
ภูมิปญญาทองถิ่นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการสรางนวัตกรรมหรือองคความรูภูมิปญญาไทยในปงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทยออกไปสูสากลในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๐๗

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑  มีแผนหรอืโครงการ
เพื่อการอนรุักษ 
พัฒนาและเสรมิสราง
เอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัด
ดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก  
 แผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมไดรับอนุมัติจาก       
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันวาใหนําไปใชดําเนนิการได  

๒  มีการดําเนินการตาม
แผนหรอืโครงการใน
ขอ ๑  ครบถวน 

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

การดําเนินงานตามแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ 
พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

 มีการรายงานผลการดําเนินงานครบถวนตามแผนหรือ
โครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

 รายงานผลการดําเนินงานไดรับความเห็นชอบจาก   
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน หรอืผูมีอํานาจวาม ี      
การอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ  
และวัฒนธรรมอยางครบถวนตามแผน 

๓  มีการบูรณาการงาน
ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เขากับพันธกิจอื่นอีก   
อยางนอย  ๑ ดาน 

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

 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไดมีการนํากิจกรรม
การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคมไปการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก       
ผูมีอํานาจ 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๐๘ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๔ 
 
 

 มีการสรางสรรค
นวัตกรรมหรือ องค
ความรูภูมิปญญาไทย
ในเรื่องใหมไปสูสากล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒ และ ๓ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่
แสดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๔ ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามี 

การสรางสรรคนวัตกรรม/ องคความรูภูมิปญญาไทยใน
เรื่องใหมไปสูสากล 

 รายชื่อนวัตกรรม/ องคความรูภูมิปญญาไทยในเรื่องใหม
ไปสูสากล ระบุผูทําผลงาน และองคความรูใหมที่เกิดขึ้น 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก      
ผูมีอํานาจ 

๕  มีการเผยแพรองค
ความรูภูมิปญญาไทย
ไปสูสากล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พรอมทั้ง เอกสาร 
หลักฐานทีแ่สดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๕  ดังนี ้
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง การเผยแพรองคความรู   

ภูมิปญญาไทยใหไปสูสากล 
 จํานวนและรายชื่อองคความรู  ภูมิปญญาไทย           

ที่เผยแพรไปสูสากล 
 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก   

ผูมีอํานาจ 
หมายเหตุ : 
            การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐาน
ที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๐๙

แนวทางการประเมินผล 
๓. การสังเกตการณ  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 

 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๑๐ 

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๕   ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย  : 

การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือระดับสาขายอย
จากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับ 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           - 
๔           - 
๕ ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบัน

หรือระดับสาขายอยจากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับ 
 
ขอมูลที่ตองการ : 

หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานกลางที่ไดรับการยอมรับในระดับ
โลกวาสามารถพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูระดับสากล ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หมายเหตุ : 
 ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดเพิ่มพิเศษมีคาน้ําหนักรอยละ ๒  สําหรับกลุมสถาบันกลุม ๒ , ๓ และ ๔ 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
• เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับ เชน ชื่อเว็บไซต ชื่อวารสาร  
     ประกาศ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๑๑

มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพ 
 

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๖   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
น้ําหนัก : รอยละ ๘ 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันอุดมศึกษา โดยสํานักงาน ก.พ.ร.จะเปน 
ผูจัดจางการดําเนินการสํารวจ    

การประเมินผลในตัวชี้วัดนี้แบงเปน ๒ สวน  
สวนที่ ๑ (น้ําหนักรอยละ ๓) 
• ผูรับบริการในที่นี้ หมายถึง นักศึกษา ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือ

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสถาบันอุดมศึกษา  
• สถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนองานบริการที่จะนํามาประเมินผลไดไมเกิน  ๓ งานบริการ โดยใน 

แตละงานบริการจะมีการสํารวจความพึงพอใจในประเด็นสําคัญ ๔ ประเด็น คือ                           
(๑) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
(๒) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(๓) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ 
(๔) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

• งานบริการที่นํามาประเมินผลจะตองเปนงานที่เปนภารกิจหลัก ทั้งนี้ ตองไมซ้ํากับงานบริการที่ได
เสนอไปแลวในปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ 

• สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สํารวจความพึงพอใจครบทุกงานบริการแลว สามารถเสนองานบริการ
เดิมได โดยเลือกงานบริการที่มีผลสํารวจความพึงพอใจต่ําที่สุดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙  ไดไมเกิน ๓  งานบริการ  

• งานบริการที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอมาไมเกิน ๓ งานบริการดังกลาวขางตนจะตองไมซ้ํากับ
รายละเอียดในสวนที่ ๒ 
 สวนที่ ๒ (น้ําหนักรอยละ ๕) 

ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอ
สังคม มี ๓ ดาน  ไดแก บทบาทดานการเปนผูเตือนสติใหกับสังคม บทบาทดานการชี้นําสังคม และบทบาทดาน
การตอบสนองตอความตองการของสังคม 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๕ ตอ ๑ คะแนนโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 
เงื่อนไข :  

ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
เหตุผล    

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕   มาตรา ๓/๑ บัญญัติ
วา  “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงาน
ที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง
ตามความตองการของประชาชน” 
 
ขั้นตอนการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ : 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
เงื่อนไข :  
      ๑. สถาบันอุดมศึกษาจะตองสงแบบฟอรมแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด “รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ” ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กําหนด เฉพาะรายละเอียดของตัวชี้วัดนี้ ขอใหสงตรงไป
ที่ภารกิจการติดตามและประเมินผลฯ สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน ๒ ชุด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับพิจารณา
คําขอเปลี่ยนแปลงงานบริการที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอมา  
                   ๒. สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมายผูรับบริการ ในแตละงาน
บริการไวที่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ 
 

สถาบันอุดมศึกษา 
สงรายละเอียดตัวชี้วัด 
เพ่ือจัดทําแบบสํารวจ 

สํานักงาน ก.พ.ร. โดยที่ปรึกษา
จัดทําแบบสํารวจและ 
สงแบบสํารวจให

สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา 

สถาบันอุดมศึกษาใหความ
เห็นชอบแบบสํารวจ 

สํานักงาน ก.พ.ร.  
แจงผลคะแนนให
สถาบันอุดมศึกษา  
พรอมตัวชี้วัดอื่นๆ 

 
สํานักงาน ก.พ.ร.  
ประมวลผลคะแนน 

 
ที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจ 
จัดเก็บขอมูล และประมวลผล 
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     ๓.   ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
               ๔.    งานบริการที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอ มีจุดใหบริการหลายแหง ผูประเมินอิสระขอสงวนสิทธิ์ใน
การสุมจุดบริการในการสํารวจความพึงพอใจ 
               ๕.    สถาบันอุดมศึกษาที่มีหนวยงานใหบริการอยูในภูมิภาค สามารถเสนองานบริการเหลานั้นให
สํารวจได โดยผูประเมินอิสระจะเปนผูสุมพื้นที่สํารวจเอง 
               ๖.    งานบริการที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอใหสํารวจ ที่ปรึกษาสามารถใหขอสังเกตและขอใหมีการ
ปรับเปลี่ยนไดกรณีที่เห็นวาไมเหมาะสม เชน เปนงานบริการที่ไมใชภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาหรือเปน 
งานบริการที่ไมสนับสนุนยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา เปนตน  
 
เหตุผล :  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติวา 
“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงาน
ที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง
ตามความตองการของประชาชน 
 
แนวทางการประเมินผล : 
  ผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจจากผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)  
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   ๑๑๔ 

ประเด็นการประเมินผล : การประกันคณุภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
อยางตอเนื่อง 
น้ําหนัก : รอยละ ๔ 
คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการกําหนดใหมี
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ วิธีการ 
ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณและการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ตนสังกัด 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ไดกําหนดไว นอกจากนี้ยังพิจารณาผลที่ไดจากการดําเนินงานของการ
ประกันคุณภาพภายในที่ไดนํามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนที่
กําหนดไว 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
๒ มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ อยาง
ครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา  กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต  สามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) 

๓ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ  
การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  พรอมจัดทําเปนรายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินตนเองสงตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานใหสาธารณชนทราบ 

๔ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  
ที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจาก 
ตนสังกัด และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 

๕ มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจ
ใหเกิดผลดี มีการประเมินผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนางานประจําให
เกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก หลักฐานที่แสดงวาไดมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ขอมูลที่จัดเก็บ ไดแก   ๑)  ระบบการประกันคุณภาพภายใน    ๒) ระบบพัฒนาคุณภาพ   ๓) ระบบการ
ติดตามคุณภาพ กระบวนการหรือการจัดการประกันคุณภาพ และรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเอง 
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- หลักฐานที่แสดงถึงผลลัพธหรือผลผลิตจากการที่ไดมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง เชน จํานวนหนวยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใน การนํา
ผลการประเมินตนเองมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนผล (มูลคาเพิ่ม) ที่เกิดจากการพัฒนางาน
ประจําของสถาบัน 
 
แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑ มีระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงวา
สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ไดแก 
  ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณและ

ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน ครบทั้งสาม
ระบบ คือ ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตาม
คุณภาพ ระบบประเมินคุณภาพ 

 รายการที่ระบุวามีการวางระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง  

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก 
     ผูมีอํานาจ 

๒ มีการกําหนดมาตรฐานและตัว
บงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณ
ของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มี
ผลตอคุณภาพ อยางครบถวน 
ทั้งปจจัยนําเขา  กระบวนการ
จั ดการศึ กษา และผลผลิ ต  
สามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และการจัด
ร ะ ดั บ เ ที ย บ เ คี ย ง 
(Benchmarking) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงวา
สถาบันอุดมศึกษามกีารกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้
ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณของสถาบัน ไดแก 
  มาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
เอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอ
คุณภาพ อยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา  
กระบวนการจดัการศึกษา และผลผลิต  สามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

 รายการที่ระบุวาการจัดระดับเทียบเคียง 
(Benchmarking)ของสถาบัน 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก 
     ผูมีอํานาจ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๑๖ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๓ มีการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพที่สมบูรณ
ประกอบดวย การพัฒนา
คุณภาพการตรวจติดตาม
คุณภาพและการประเมิน
คุณภาพพรอมจัดทําเปน
รายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินตนเองสง 
ตนสังกัด  หนวยงานที่ 
เกี่ยวของ และรายงานให 
สาธารณชนทราบ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ และ ๒ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดง
ถึงการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณ 
ตามขั้นตอนที่ ๓ ดังนี้ 
 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา
มีการพัฒนาคณุภาพ 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา
มีการตรวจติดตามคุณภาพ 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา
มีการประเมินคุณภาพ 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเอง 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา
จัดสงรายงานประจําปตอตนสังกัด  หนวยงานที่
เกี่ยวของ และรายงานใหสาธารณชนทราบ 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจากผูมีอํานาจ 
๔ 
 
 

มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหาร
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ เ ห ม า ะ ส ม
สอดคลองกับแนวทางการ
จัดการศึกษาของสถาบัน 
โดยไดรับการสนับสนุนจาก
ตนสังกัด และการมีสวนรวม
ในการประกันคุณภาพจาก
ทุ ก ภ า คี ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภ า ยนอกมห า วิ ท ย า ลั ย
โดยเฉพาะการมีสวนรวม
ของชุมชน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒ และ ๓ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่
แสดงถึงการดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ตามขั้นตอนที่ ๔ ดังนี้ 
 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามี

การบริหารจากผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา
ไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัดในกระบวนการ
บริหารการศึกษาของสถาบัน 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาในกระบวนการ
บริหารของสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพจากทุกภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวม
ของชุมชน 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก    
ผูมีอํานาจ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๑๗

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๕ มีการนําเอาผลจากการประเมิน

คุ ณภาพภายในมาพั ฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานตาม 
พันธกิ จให เกิ ดผลดี  มี การ
ประเมินผลลัพธและการนําผล
การประเมินมาใชในการพัฒนา
งานประจําใหเกิดคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่
แสดงถึงการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายใน
มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิด
ผลดี ตามขั้นตอนที่ ๕  ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง การนําเอาผลจากการ

ประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามพันธกิจใหเกดิผลดี 

 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง การประเมินผลลัพธและ
การนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันฯ อยางตอเนื่อง 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก 
     ผูมีอํานาจ 

หมายเหตุ : 
            การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให
สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว  
ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ หรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง   
รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปล่ียนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สถาบันอุดมศึกษา  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๑๘ 

ประเด็นการประเมินผล : การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอดุมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๓  
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากการที่สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดและใหแนวทางวิธีการใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ      
มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจน
พรอมใหวินิจฉัยได  
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

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

รายละเอียดการดําเนินการตามขั้นตอน :  
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

๑ มีการแตงต้ังกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๒ มีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย ในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

๓ มีการประเมินระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย 

๔ มีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถ
นําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล 

๕ มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสรมิการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการ
ทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๑๙

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑  มีการแตงต้ังกรรมการ
ดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยประจําของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 คําสั่งแตงต้ังกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจากผูมีอํานาจ 

๒  มีระบบการกํากับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยในดาน
ความสําเร็จและ
มาตรการดําเนินการ 

    กับผูไมปฏิบัติตาม 
    จรรยาบรรณวิชาชีพ 
    คณาจารย 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนขั้นตอนที่ ๑  พรอมทั้งมีเอกสาร 
หลักฐานทีแ่สดงถึงการมรีะบบการกํากับติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในขั้นตอนที่ 
๒ ดังนี ้
 รายงานสรุปที่แสดงถึงการมรีะบบการกํากับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับ 

  ผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
 รายงานวิเคราะหความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับ
ผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
 รายงานสรุปที่แสดงถึงวิธีการ/แนวทางการไดรับอนุมัติ
จากสภาคณาจารย/ที่ประชุมคณบดีในการดําเนินการกับ
ผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

๓  มีการประเมินระบบการ
กํากับติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนขั้นตอนที่ ๒  พรอมทั้งมีเอกสาร 
หลักฐานทีแ่สดงถึงการดําเนินงานประเมินระบบการกํากับ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยในขั้นตอนที ่๓ ดังนี ้
  รายงานสรุปการประเมินระบบการกํากับติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีแตงต้ัง
กรรมการกํากบัติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๒๐ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๔  มีการประเมินการ

ดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยวาสามารถ
นําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิผล 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนขั้นตอนที่ ๓ พรอมทั้งมีเอกสาร 
หลักฐานทีแ่สดงถึงการดําเนินงานการนําผลการประเมิน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไปใช ในขั้นตอนที ่๔ 
ดังนี ้
  รายงานสรุปการประเมินการดําเนินงานและการนําผล  

   การประเมินไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก 

  ผูมีอํานาจ 
๕  มีการนําผลการกํากับ

ติดตามประเมินผลไปใช
ในการสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และการวางแผนปองกัน
การกระทําผิด
จรรยาบรรณ รวมทั้ง 
การทบทวนจรรยาบรรณ
วิชาชีพใหเหมาะสม
ทันสมัยยิ่งขึ้น 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนขั้นตอนที่ ๔  พรอมทั้งมีเอกสาร 
หลักฐานทีแ่สดงถึงการดําเนินงานการนําผลการกํากับ
ติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ในขั้นตอนที่ ๕ ดังนี ้
 รายงานสรุปหรือแผนภาพทีแ่สดงถึงการนาํผลการกํากับ
ติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิด
จรรยาบรรณ 
 รายงานการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสม
ทันสมัยยิ่งขึ้น 

หมายเหตุ : 
            การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่
สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ 

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาในการรับรูเรื่องคูมอืการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
 ผูประสบความสําเร็จหรือไดรบัรางวัลจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบัน 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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  ๑๒๑

แนวทางการประเมินผล 
๓. การสังเกตการณ เชน 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็ 

  ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  การมีสวนรวมของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  การสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณจาก
สภาพแวดลอมของสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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   ๑๒๒ 

มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน ๒ กรณี 
กรณีที่ ๑ สถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจายลงทุน  
ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจายลงทุน 
น้ําหนัก : รอยละ ๓ 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของ    
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการ            
เบิกจายเงินงบประมาณจากสํานักงานกํากับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจาย และถวงน้ําหนักสําหรับอัตรา              
การเบิกจายเงินในสวนของรายการคาครุภัณฑและรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้ 

การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละรายการ 
รายการงบประมาณรายจายลงทุน น้ําหนัก : Wi (รอยละ) 

๑. รายการคาครุภัณฑ ๐.๙๐ 
๒. รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ๒.๑๐ 
รวมน้ําหนักรอยละ ๓.๐๐ 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครภัุณฑ 
                          =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ  x ๑๐๐ 
                               วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครภัุณฑที่ไดรับ 

 
 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
                         =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง   x ๑๐๐ 
                              วงเงนิงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่ไดรับ 
 
 
 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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  ๑๒๓

 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                 

รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย         
เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ    
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 
๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 

คาคะแนนท่ีได
ของแตละ
รายการ 

(SMi) 

คะแนนถวงน้ําหนัก        
(SMi x W i) 

 

๑. รายการ         
คาครุภัณฑ 

๐.๓๐ 
(๐.๙๐/๓.๐๐) 

 

X – ๒Y X - Y X X + Y X +๒Y SM๑ (W๑ x SM๑) 

๒. รายการ         
คาที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 

๐.๗๐ 
(๒.๑๐/๓.๐๐) 

 

X – ๒Y X - Y X X + Y X +๒Y SM๒ (W๒ x SM๒) 

 Σ Wi = ๑ ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้าํหนัก Σ (Wi x SMi) 

แปลงน้ําหนักของแตละรายการใหผลรวมของน้ําหนักของทกุรายการเทากับ ๑ 

หมายเหตุ :  
๑. กําหนดคา X เทากับ ระดับคะแนน ๓ โดยที่ X หมายถึง อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน

ภาพรวมตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
๒. กําหนดคา Y เทากับ ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะประสานกับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของเพื่อหารือความเหมาะสมของชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และจะแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบตอไป 
๓. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณท่ีสถาบันอุดมศึกษาประหยัดได            

และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงิน
งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 
 
สูตรการคํานวณ : 

 

ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของรายการงบประมาณรายจายลงทุน) 
 

 
หรือ 
 
 
 

 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาครุภัณฑ x น้ําหนักของรายการคาครุภัณฑ) 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง x น้ําหนักของรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง)

+ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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   ๑๒๔ 

โดยที่ : 

น้ําหนักของ            
รายการงบประมาณ
รายจายลงทุน (Wi) 

หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับงบประมาณรายจายลงทุนแตละรายการ  
โดยน้ําหนักของทุกรายการรวมกัน = ๑ 

คาคะแนนที่ไดของ      
แตละรายการ (SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบผลสําเร็จของรอยละของอัตรา
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในแตละรายการกับเปาหมาย
ที่กําหนดไว 

รายการงบประมาณ
รายจายลงทุน (i) 

หมายถึง ลําดับที่ของงบประมาณรายจายลงทุน ซึ่งประกอบดวยรายการ 
คาครุภัณฑ และรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ

รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = ๑  
๒ ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ

รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = ๒ 
๓ ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ

รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = ๓ 
๔ ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ

รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = ๔ 
๕ ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ

รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = ๕ 
 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสถาบันอุดมศึกษาและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและให
การเบิกจายเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ 
ในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๒๕

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผลการเบิกจาย
รายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค จากสํานักงานกํากับระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจาง
แลวนั้น งบประมาณในสวนที่ เหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได ทั้งนี้ หาก
สถาบันอุดมศึกษาไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ ไปใชจายในภารกิจ /โครงการอื่นๆ  ตอขอให
สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย)  เพื่อใช
ประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้  
 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของ
งบประมาณที่สามารถประหยัดได  
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
- แบบจัดทําแผนแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่จัดสรรงบประมาณใน
งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (แบบ สงป. ๓๐๒/๑) 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐    
   ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        
- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ    

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

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๒๖ 

กรณีที่ ๒ สถาบันอุดมศกึษาไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจาย                  
ในภาพรวม 

ตัวชี้วัดที่ ๙ รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 
น้ําหนัก : รอยละ ๓ 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถ               
ในการเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากสํานักงานกํากับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

                      
                     ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม           x ๑๐๐ 
                        วงเงนิงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรับ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ Y ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
X – ๒Y X - Y X X + Y X +๒Y 

 
หมายเหตุ :  

1. กําหนดคา X เทากับ ระดับคะแนน ๓ โดยที่ X หมายถึง อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน
ภาพรวมตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. กําหนดคา Y เทากับ ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อหารือความเหมาะสมของชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และจะแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบ
ตอไป 

3. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะไมรวมงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได และ
ไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงาน
วงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๒๗

เหตุผล :   
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสถาบันอุดมศึกษาและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและให

การเบิกจายเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดคือ รอยละของอัตรา
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมกําหนดไวเทากับ รอยละ X 
 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากผลการเบิกจายรายจาย 

     ในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค จากสํานักงานกํากับระบบ 
     บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจาง
แลวนั้น งบประมาณในสวนที่ เหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได ทั้งนี้ หาก
สถาบันอุดมศึกษาไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใชจายในภารกิจ /โครงการอื่นๆ ตอ ขอให
สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใช
ประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้  
 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของ
งบประมาณที่สามารถประหยัดได  
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
- แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (แบบ สงป. ๓๐๒) 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐    
   ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        
- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

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

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๒๘ 

ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๓    
 
 
 

อยูในระหวางการกําหนดนิยาม 
และเกณฑการใหคะแนน 

กับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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  ๑๒๙

ประเด็นการประเมินผล : การลดระยะเวลาการใหบรกิาร 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขัน้ตอนการ
ปฏิบัติราชการของสถาบนัอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลาที่ลดไดของแตละงาน
บริการประชาชนที่สถาบันอุดมศึกษาจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.โดยจํานวนกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอ
เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อรวมกับกระบวนงานที่ถูกประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว ตองคิดเปนจํานวน
รอยละ ๑๐๐ ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.ตามเอกสาร
แนวทางดําเนินการเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ป ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ 

การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการสําหรับกระบวนงานทุกกระบวนงานที่
สถาบันอุดมศึกษาเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเปรียบเทียบระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ กับระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (รอบระยะเวลาการใหบริการ ใหนับรวมถึง
ระยะเวลารอคอย) ทั้งนี้หากไมมีขอมูลฐานของงานบริการที่นํามาประเมินผล ใหใชขอมูลที่สามารถจัดเก็บได
กอนที่จะทําการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล 
 
 เงื่อนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อประเมินผล :  

๑. กระบวนงานใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ แลว และลดระยะเวลาการใหบริการไดไมถึงรอยละ ๓๐ สถาบันอุดมศึกษาจะตองนํากระบวนงาน
นั้นมาเสนอ เพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และตองนําเสนอกระบวนงานที่จะดําเนินการลดรอบ
ระยะเวลาใหมีความสอดคลองและสนับสนุนงานดานยุทธศาสตรและภารกิจหลักดวย โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมา
ชวยในการปรับปรุงงานบริการ 

๒. กระบวนงานใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ 
แลว และสามารถลดระยะเวลาการใหบริการไดต้ังแตรอยละ ๓๐ แตไมถึงรอยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือก
นํากระบวนงานนั้นมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไมก็ได โดยไมตองสงหนังสือชี้แจงไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. 

๓. ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอเพื่อนําไป
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน   
หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

๔. สําหรับกระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการลดรอบระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของทุกสาขา 
เปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละสาขาตาม
แบบฟอรมรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ โดยแนบเปนเอกสาร หลักฐานใหกับผูประเมิน) 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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   ๑๓๐ 

๕. ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอเฉพาะกระบวนงานที่มีการปฏิบัติอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้ังอยูใน
สวนกลาง รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่เปนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค และมีพื้นที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมหลายจังหวัดใหนับเปนงานของสวนกลาง เชน สํานักประชาสัมพันธ เขต ๒ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ ๙ จังหวัด   
เปนตน 

๖. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชน
ทราบอยางชัดเจน 
 

 
 

 
 
 
 

กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ 
ลดระยะเวลาลงไดรอยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ลดระยะเวลาลงไดตั้งแตรอยละ ๓๐       
แตไมถึงรอยละ ๕๐ 

ลดระยะเวลาลงไดไมถึงรอยละ ๓๐ 

ไมตองนํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สามารถเลอืกนํามาประเมินผล          
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไมกไ็ด  

จะตองนํามาประเมนิผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                       
รอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได 

งานบริการประชาชน  
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนท่ีได 
(Ci) 

คะแนน           
ถวงน้ําหนัก       

(Wi x Ci) 
งานบริการที่๑ W๑ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ C๑ (W๑ x C๑) 
งานบริการที่๒ W๒ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ C๒ (W๒ x C๒) 

. . ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ . . 

. . ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ . . 
 งานบริการที่ i Wi ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ C i (Wi x Ci) 
น้ําหนักรวม Σ Wi =๑  Σ (Wi x Ci) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา เทากับ 

 

     
 Σ   (Wi x Ci)         หรือ             (W๑ x C๑) + (W๒ x C๒) + ... + (Wi x Ci) 
     Σ Wi                  W๑ + W๒ + W๓ +...+ Wi 

 

จํานวนกระบวนงานที่ถูก           
ประเมินผลในปงบประมาณ        

พ.ศ. ๒๕๔๗ ,๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 

จํานวนกระบวนงานที่             
สถาบันอุดมศึกษาเสนอเพื่อ

ประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รอยละ ๑๐๐  
ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมด 
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  ๑๓๑

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ  และ

ผลรวมของน้ําหนักของทุกขัน้ตอน (Σ Wi) = ๑ 
C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลา (Cycle Time) ที่ลดลงไดใน 

แตละกระบวนงานที่พิจารณา 
i  หมายถึง ลําดับที่ของกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ ;  ๑, ๒,…, i  

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

 
หมายเหตุ :  

๑. หากสถาบันอุดมศึกษาไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานให
ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๕ คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้   

๒. หากสถาบันอุดมศึกษามีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลา
ที่ตํ่ากวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการแผนดนิ
ของรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง ๐.๕ คะแนน 
 
เหตุผล :   

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เห็นชอบแนวทางการลดขั้นตอน                  
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยใหสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาและดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงรอยละ ๓๐-๕๐ จากที่
กําหนดไว ในขณะนั้น และใหมีผลในทางปฏิบัติกอนเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยขั้นตนใหเลือกกระบวนงาน
หลัก ๓-๕ กระบวนงานกอน แลวขยายผลใหทุกสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหครอบคลุมครบทุกกระบวนงานใน
ป พ.ศ. ๒๕๕๐  
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   ๑๓๒ 

แนวทางการประเมินผล :   
 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี ้
 จํานวนและชื่อของกระบวนงานที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการ ในปงบประมาณ  

   พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมทั้งสรุปจํานวนกระบวนงานที่ถูกประเมินผล 
   ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ ,จํานวนกระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘,  
   จํานวนกระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และจํานวนกระบวนงานที่เสนอเพื่อ 
   ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  (ตามแบบฟอรมสรุปจํานวนกระบวนงานที่เสนอเพื่อ 
   ประเมินผล) 

 
 ระยะเวลาและขั้นตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือขอมูล
ลาสุด ที่สามารถจัดเก็บได 
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  ๑๓๓

แนวทางการประเมินผล 
 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการ ในปงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.)  
 ระยะเวลาและขั้นตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการที่เกิดขึ้นจริง ในปงบประมาณ  

   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของแตละงานบริการกอนและหลังการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 วิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการ
อยางชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตาราง
ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ) 
 หากงานบริการใดเปนงานบริการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากยังลดรอบระยะเวลาการใหบริการไดไมถึง รอยละ ๓๐ ให
สถาบันอุดมศึกษาใชขอมูลพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ เปนฐานในการเปรียบเทียบระยะเวลาการ
ใหบริการที่ลดลง 
 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการลดรอบระยะเวลา
การใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละสาขา ตามแบบฟอรม
รายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ แนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน 

หมายเหตุ : 
 การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบติัราชการ (Self-Assessment Report) ขอให
สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงานพรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่
สําคัญของตัวชีวั้ดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไวที่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรอืขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับบริการ 
 เจาหนาที่ผูใหบริการ 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๓๔ 

แนวทางการประเมินผล 
๓. การสังเกตการณ  

 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลงัการจัดเก็บ 

  ทุกครั้ง รวมทัง้แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆจากเจาของขอมูลทุก ๑ เดอืน 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สถาบันอุดมศึกษา 
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๓๕

แบบฟอรมสรุปจํานวนกระบวนงาน 
สถาบันอุดมศึกษา .......................................... 

ตารางที่ ๑ สรุปจํานวนกระบวนงานทีถู่กประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ 
 

กระบวนงานที่ถูกประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ลดระยะเวลาลง
ได 

ลดระยะเวลาลงได 

จํานวน
กระบวนงาน
ทั้งหมดที่อยู

ใน 
ความ

รับผิดชอบ 
ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๗-

๒๕๕๐ 

จํานวน
กระบวนงาน 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

เกิน 
รอย
ละ 
๕๐ 

รอย
ละ 
๓๐-
๕๐ 

ไมถึง
รอย
ละ 
๓๐ 

 
จํานวน

กระบวนงาน
ที่เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงาน
เดิมใน

ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ที่นํามาลด
ระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน 

เกิน 
รอย
ละ 
๕๐ 

รอย
ละ 
๓๐-
๕๐ 

ไม
ถึง 
รอย
ละ 
๓๐ 

 
 
 

            

 
กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ลดระยะเวลาลงได 
 

จํานวนกระบวนงานที่
เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงานทั้งหมด 

กระบวนงานเดิมใน
ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ที่นํามา 
ลดระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน เกินรอยละ ๕๐ รอยละ  

๓๐-๕๐ 
ไมถึงรอยละ 

๓๐ 

      
 

 

 
 

ตารางที่ ๒ สรุปจํานวนกระบวนงานทีเ่สนอเพื่อประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 

กระบวนงานที่นํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กระบวนงานทั้งหมดที่นํามาประเมินผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. จํานวน
กระบวนงาน    
ที่เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงานเดิมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ที่นํามาลดระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 

รวม รอยละ 

 
 
 

         

 

กระบวนงานที่เลือกมาประเมินผล ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ และลดระยะเวลาการ
ใหบริการไดไมถึงรอยละ ๓๐  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๓๖ 

ตัวอยาง 
สถาบันอุดมศึกษา ..............ก................. 

 
ตารางที่ ๑ สรุปจํานวนกระบวนงานทีถู่กประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ 

 
กระบวนงานที่ถูกประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ลดระยะเวลาลง
ได 

ลดระยะเวลาลงได 

จํานวน
กระบวนงาน
ทั้งหมดที่อยู

ใน 
ความ

รับผิดชอบ 
ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๗-

๒๕๕๐ 

จํานวน
กระบวนงาน 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

เกิน 
รอย
ละ 
๕๐ 

รอย
ละ 
๓๐ 
- 
๕๐ 

ไมถึง
รอย
ละ 
๓๐ 

 
จํานวน

กระบวนงาน
ที่เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงาน
เดิมใน

ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ที่นํามาลด
ระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน 

เกิน 
รอย
ละ 
๕๐ 

รอย
ละ 
๓๐ 
- 
๕๐ 

ไม
ถึง 
รอย
ละ 
๓๐ 

 
๓๖ 

 
๙ ๒๕.๐๐ ๕ ๓ ๑ ๙ ๒๕.๐๐ ๑ ๑๐ ๗ ๒ ๑ 

 
กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ลดระยะเวลาลงได 
 

จํานวนกระบวนงานที่
เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงานทั้งหมด 

กระบวนงานเดิมใน
ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ที่นํามา 
ลดระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน เกินรอยละ ๕๐ รอยละ  

๓๐-๕๐ 
ไมถึงรอยละ 

๓๐ 

๘ ๒๒.๒๒ 
 
๑ ๙ ๕ 

 
๔ 
 

๐ 

 
ตารางที่ ๒ สรุปจํานวนกระบวนงานทีเ่สนอเพื่อประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
กระบวนงานที่นํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กระบวนงานทั้งหมดที่นํามาประเมินผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. จํานวน
กระบวนงาน    
ที่เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงานเดิมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ที่นํามาลดระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 

รวม รอยละ 

 
๑๐ 

 
๒๗.๗๘ ๐ ๑๐ ๙ ๙ ๘ ๑๐ ๓๖ ๑๐๐ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๓๗

ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

 
งานบรกิาร 

วิธีการเกบ็ขอมูล 
ระยะเวลาการใหบริการ 

ตัวอยางเอกสารในการเกบ็
ขอมูลระยะเวลาการใหบรกิาร 

๑. การตอบเรื่องราวรองทุกขของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๒. การยืม-คืนหนงัสือหองสมุดของ
นักศึกษา 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๓. การจายเงินทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๔. การขอเปดหลกัสูตรสาขาวิชาใหม ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๕. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๖. กระบวนงานการชําระเงินและ 
ออกใบเสร็จคาลงทะเบียนเรียน 

สุมจับเวลา   เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๗. การขออนญุาตไปตางประเทศของ
อาจารย 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๘. การจัดทําขออนุมัติแผนในการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชนจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๙. การขอสอบวิทยานิพนธของ
นักศึกษา 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๑๐. การขอใบรับรองผลการเรียนของ
นักศึกษา 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๓๘ 

ตัวอยางรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ 
งานบริการ : งานทะเบียน 

สถาบันอุดมศึกษา..............ก............... 
 

หนวยวัด : วัน 

หนวยบริการ 

รอบระยะเวลาที่ดําเนินงาน 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หรือขอมูลพื้นฐานตามทีแ่จง 
ของแตละหนวยบริการ 

รอบระยะเวลาที่ดําเนินงาน
จริง 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ของแตละหนวยบริการ 

หนวยบริการที่ ๑ ๓๐.๐๐ ๑๕.๐๐ 
หนวยบริการที่ ๒ ๒๘.๐๐ ๑๔.๐๐ 
หนวยบริการที่ ๓ ๓๒.๐๐ ๑๖.๐๐ 
หนวยบริการที่ ๔ ๓๐.๐๐ ๑๕.๕๐ 
หนวยบริการที่ ๕ ๓๑.๐๐ ๑๔.๕๐ 
หนวยบริการที่ ๖ ๒๗.๐๐ ๑๓.๐๐ 
หนวยบริการที่ ๗ ๓๑.๐๐ ๑๗.๐๐ 
หนวยบริการที่ ๘ ๓๒.๐๐ ๑๔.๐๐ 
หนวยบริการที่ ๙ ๓๐.๐๐ ๑๕.๐๐ 
หนวยบริการที่ ๑๐ ๒๙.๐๐ ๑๖.๐๐ 
ระยะเวลาเฉลี่ยของการ
ใหบริการ 

๓๐.๐๐ ๑๕.๐๐ 
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  ๑๓๙

ตัวอยางการคํานวณคะแนน : 

ตารางที่ ๑ 

(๑) (๒) (๓) 

งานบรกิาร น้ําหนัก 
รอบระยะเวลาที่ดําเนนิงานในป 

พ.ศ.๒๕๔๖ หรือ 
ขอมูลพ้ืนฐานตามที่แจง 

๑. การตอบเรื่องราวรองทุกขของนักศึกษาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน 

๐.๗๕ ๓ วัน 

๒. การยืม-คืนหนงัสือหองสมุดของนักศึกษา ๐.๒๕ ๑๒๐ นาท ี
๓. การจายเงินทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ไดรับ

ทุนการศึกษา 
๐.๗๕ ๓๐ วัน 

๔. การขอเปดหลกัสูตรสาขาวิชาใหม ๐.๕๐ ๖๐ วัน 
๕. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ๐.๕๐ ๖๐ นาท ี
๖. กระบวนงานการชําระเงินและออกใบเสร็จ

คาลงทะเบียนเรียน 
๐.๒๕ ๓ วัน 

๗. การขออนญุาตไปตางประเทศของอาจารย ๐.๕๐ ๓๐ วัน 
๘. การจัดทําขออนุมัติแผนในการใหบริการวิชาการ

แกชุมชนจากสภามหาวิทยาลัย 
๐.๕๐ ๓๐ วัน 

๙. การขอสอบวิทยานิพนธของนกัศึกษา ๐.๕๐ ๑๕ วัน 
๑๐. การขอใบรับรองผลการเรียนของนักศึกษา ๐.๕๐ ๑๕ วัน 

 รวม     ๕  
 
 
 
 
 
 

แปลงน้ําหนักของแตละงานบริการ โดยนํานํ้าหนักของแตละงานบริการหารดวย         
นํ้าหนักรวมของตัวชี้วัดในตารางที่ ๑ ผลการแปลงน้ําหนักตามที่แสดงในตารางที่ ๒ 
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   ๑๔๐ 

ตารางที่ ๒ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๓)–(๔) 

=(๕) 
(๕)/(๓)x
๑๐๐=(๖) 

(๗) (๗)x(๒) = 
(๘) 

งานบริการ น้ําหนัก 

รอบระยะเวลา    
ท่ีดําเนินงาน     

ในปพ.ศ.๒๕๔๖  
หรือขอมูล

พ้ืนฐานตามที่
แจง 

รอบ
ระยะเวลา    

ท่ีดําเนินงาน
จริง         

ในป พ.ศ.
๒๕๕๐ 

รอบ
ระยะเวลา 

ท่ีลด 
ไดจริง 

 

รอยละของ
ระยะเวลาที่ลดได

เทียบกับ
ระยะเวลาที่
ดําเนินงาน      
อยูเดิม 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
 

๑. การตอบเรือ่งราวรองทุกข
ของนักศึกษาเกีย่วกับการ
เรียนการสอน 

๐.๑๕ 
(๐.๗๕/๕) 

๓ วัน ๑ วัน ๒ วัน ๖๖.๖๗ ๕.๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

๒. การยืม-คืนหนังสอื
หองสมุดของนักศึกษา 

๐.๐๕ 
(๐.๒๕/๕) 

๑๒๐ นาท ี ๙๐ นาที ๓๐ นาที  ๒๕.๐๐ ๒.๕๐ ๐.๑๒๕๐ 

๓. การจายเงินทุนการศึกษา
ใหแกนักศึกษาที่ไดรับ
ทุนการศึกษา 

๐.๑๕ 
(๐.๗๕/๕) 

๓๐ วัน ๑๕ วัน ๑๕ วัน ๕๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

๔. การขอเปดหลักสูตร
สาขาวิชาใหม 

๐.๑๐ 
(๐.๕๐/๕) 

๖๐ วัน ๓๐ วัน ๓๐ วัน ๕๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

๕. การลงทะเบยีนเรยีน 
ของนักศึกษา 

๐.๑๐ 
(๐.๕๐/๕) 

๖๐ นาท ี ๒๒.๑๑ 
นาที 

๓๗.๘๙
นาที 

๖๓.๑๕ ๕.๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

๖. กระบวนงานการชําระเงนิ
และออกใบเสรจ็
คาลงทะเบยีนเรยีน 

๐.๐๕ 
(๐.๒๕/๕) 

๓ วัน ๑ วัน ๒ วัน ๖๖.๖๗ ๕.๐๐ ๐.๒๕๐๐ 

๗. การขออนุญาตไป
ตางประเทศของอาจารย 

๐.๑๐ 
(๐.๕๐/๕) 

๓๐ วัน ๑๕ วัน ๑๕ วัน ๕๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

๘. การจัดทําขออนมุัติแผน
ในการใหบริการวิชาการ
แกชุมชนจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

๐.๑๐ 
(๐.๕๐/๕) 

๓๐ วัน ๒๑ วัน ๙ วัน ๓๐.๐๐ ๓.๐๐ ๐.๓๐๐๐ 

๙. การขอสอบวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา 

๐.๑๐ 
(๐.๕๐/๕) 

๑๕ วัน ๗ วัน  ๘ วัน ๕๓.๓๓ ๕.๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

๑๐. การขอใบรับรองผล 
การเรียนของนักศึกษา 

๐.๑๐ 
(๐.๕๐/๕) 

๑๕ วัน ๗.๕๐ วัน ๗.๕๐ 
วัน 

๕๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

 
รวม ๑ ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักของทกุงานบรกิาร) 
๔.๖๗๕๐ 
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  ๑๔๑

สําหรับกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติราชการไดต้ังแต  
รอยละ ๓๐ ขึ้นไปครบทุกกระบวนงานแลว และกรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไมไดดําเนินการครบทุก
กระบวนงานแตกระบวนงานที่เหลือไมสามารถลดรอบระยะเวลาไดอีกแลว โดยสถาบันอุดมศึกษาได
ประกาศเปนเวลามาตรฐานที่จะใหบริการไวแลว ใหดําเนินการดังนี้  

๑. กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหแลวเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการลดรอบระยะเวลา
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการไดต้ังแตรอยละ ๓๐ ขึ้นไปครบทุกกระบวนงานแลว และกระบวนงานดังกลาวไมมี
ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลารอคอยเกิดขึ้นตามมาตรฐานระยะเวลาที่ประกาศไว ใหปรับตัวชี้วัดการประเมินผลเปน 
กรณีที่ ๑  
ตัวชี้วัดที่ ๑๑   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลา    

               ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการลดไดจริง 
และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๔๘ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลวแตกรณี 

กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการจะนับรวมทุกกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษา
เสนอมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ และสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการ
ลดรอบระยะเวลาตั้งแตรอยละ ๓๐ ขึ้นไป ครบทุกกระบวนงานแลว 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

       จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน   
                              จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x ๑๐๐ 
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   ๑๔๒ 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการท่ีไดรับบริการ
ตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจาํนวนผูรับบริการทั้งหมด งานบริการ (i) 

น้ําหนัก
(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน
ท่ีได  
(Ci) 

คะแนนถวง
น้ําหนัก        
(Wi x Ci) 

๑ W๑ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๑ (W๑ x C๑) 
๒ W๒ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๒ (W๒ x C๒) 
. . ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ . . 
i Wi ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C i (Wi x Ci) 

นํ้าหนัก
รวม 

Σ Wi =๑ คาคะแนนของตัวชี้วดัน้ีเทากับ 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 

 
เงื่อนไข : 

๑. ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอเพื่อนําไป
ประเมินผล โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุ
น้ําหนักมาใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

๒. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชน
ทราบอยางชัดเจน 

 
หมายเหตุ :  

๑. หากสถาบันอุดมศึกษาไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานให
ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๕ คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 

๒. หากสถาบันอุดมศึกษามีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่ 
     ตํ่ากวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงาน 
     ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง ๐.๕ คะแนน 
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  ๑๔๓

แนวทางการประเมินผล :   
 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่เสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามแบบฟอรมการ
จัดเก็บขอมูลระยะเวลาใหบริการ) 
 ระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หรือขอมูลลาสุดที่สามารถจัดเก็บได 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินผลการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.)  
 จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของแตละ
งานบริการที่เกิดขึ้นจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของแตละงานบริการกอนและหลังการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 วิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการ
อยางชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตาราง
ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ)  
 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรักษามาตรฐาน 

   รอบระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา 
   มาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน  
   ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และ 
   จํานวนผูรับบริการทั้งหมดของแตละสาขาแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน 

หมายเหตุ : 
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให  
สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่
สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไวที่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับบริการ 
 เจาหนาที่ผูใหบริการ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๔๔ 

แนวทางการประเมินผล 
๓. การสังเกตการณ  

 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ 

   ทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูลทุก  
   ๑ เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได  มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สถาบันอุดมศึกษา 
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๔๕

 
แบบฟอรมการจัดเกบ็ขอมลูระยะเวลาการใหบริการ 

 

งานบริการ 
ปงบประมาณที่
เสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

นํ้าหนัก ระยะเวลามาตรฐาน 

๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
๕.     
...     
i     

รวม ๑  
หมายเหตุ: การกําหนดน้ําหนักควรกําหนดน้ําหนักความสําคัญมากในกระบวนงานที่ใหบริการกับประชาชน/  
กระบวนงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๔๖ 

แบบฟอรมการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

งานบริการ น้ําหนัก รอบระยะเวลา 
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ      

ท่ีไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

๑.         
๒.         
๓.         
๔.         
๕.         
...         
i         

 รวม ๑ ผลคะแนนของตวัชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกงานบริการ)  

 
ตัวอยางการจดัเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 

 

งานบริการ 
ปงบประมาณที่
เสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

นํ้าหนัก ระยะเวลามาตรฐาน 

๑. การตอบเรือ่งราวรองทุกขของนักศึกษาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน ๒๕๔๙ ๐.๒๐ ๓ วัน 

๒. การยืม-คืนหนังสอืหองสมุดของนกัศึกษา ๒๕๔๙ ๐.๒๐ ๑๒๐ นาท ี
๓. การจายเงินทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ไดรับ

ทุนการศึกษา ๒๕๔๙ ๐.๒๐ ๖๐ นาที 

๔. การขอเปดหลักสูตรสาขาวิชาใหม ๒๕๔๙ ๐.๒๐ ๖๐ วัน 
๕. การลงทะเบยีนเรยีนของนักศึกษา ๒๕๔๙ ๐.๒๐ ๓๐ วัน 

รวม ๑  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๔๗

ตัวอยางการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

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

งานบริการ น้ําหนัก รอบระยะเวลา 
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ      

ท่ีไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

๑. การตอบเรือ่งราว
รองทุกขของ
นักศึกษาเกี่ยวกบั
การเรียนการสอน 

๐.๒๐ ๓ วัน ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๐๐ ๕.๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

๒. การยืม-คืนหนังสอื
หองสมุดของ
นักศึกษา 

๐.๒๐ ๑๒๐ นาที ๕๖๙ ๖๘๒ ๘๓.๔๓ ๔.๓๔ ๐.๘๖๘๐ 

๓. การจายเงิน
ทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาที่ไดรับ
ทุนการศึกษา 

๐.๒๐ ๖๐ นาที ๓๗ ๖๐ ๖๑.๖๗ ๒.๑๗ ๐.๔๓๔๐ 

๔. การขอเปด
หลักสูตรสาขาวิชา
ใหม 

๐.๒๐ ๖๐ วัน ๖๕ ๑๐๐ ๖๕.๐๐ ๒.๕๐ ๐.๕๐๐๐ 

๕. การลงทะเบยีน
เรียนของนักศึกษา 

๐.๒๐ ๓๐ วัน ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๕.๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

 
รวม ๑.๐๐ 

ผลคะแนนของตวัชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักของทกุงานบรกิาร) ๓.๘๐๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๔๘ 

๒. กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหแลวเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการลดรอบระยะเวลา
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการไดต้ังแตรอยละ ๓๐ ขึ้นไปครบทุกกระบวนงานแลว และกระบวนงานดังกลาวยังมี
ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลารอคอยเกิดขึ้นในการใหบริการตามมาตรฐานระยะเวลาที่ประกาศไว ใหปรับตัวชี้วัดการ
ประเมินผลเปน 
กรณีที่ ๒  
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการลดรอบระยะเวลารอคอยของขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย: 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลารอคอยที่ลดไดของ 
แตละกระบวนงานที่จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการสําหรับกระบวนงาน               
ทุกกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเปรียบเทียบระยะเวลารอคอยการ
ใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับระยะเวลารอคอยการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ใหนับ
เฉพาะระยะเวลารอคอย) ทั้งนี้หากไมมีขอมูลฐานของงานบริการที่นํามาประเมินผล ใหใชขอมูลที่สามารถ
จัดเก็บไดกอนที่จะทําการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล 

รอบระยะเวลารอคอย หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูรับบริการรอคอยกอนที่จะไดรับบริการจากเจาหนาที่ 
ทั้งนี้ หากมีระยะเวลารอคอยหลายจุดบริการใหใชระยะเวลารอคอย ณ จุดบริการที่มีระยะเวลารอคอยนานที่สุดมา
ดําเนินการ แตหากมีระยะเวลารอคอยใกลเคียงกันใหใชผลรวมของระยะเวลารอคอยของทุกจุดบริการ 

กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการจะนับรวมทุกกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษา
เสนอมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ และสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการ
ลดรอบระยะเวลาตั้งแตรอยละ ๓๐ ขึ้นไป ครบทุกกระบวนงานแลว 

เงื่อนไข : 
๑. สถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอเพื่อนําไป

ประเมินผล โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุ
น้ําหนักมาใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

๒. สําหรับกระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลารอคอยเฉลี่ย
ของการใหบริการของแตละสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุ
รอบระยะเวลารอคอยการใหบริการของแตละสาขาดวย โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับ 

      ผูประเมิน) 
๓. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชน

ทราบอยางชัดเจน 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๔๙

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                          
รอยละของการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการลงได 

งานบริการประชาชน  
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนท่ีได 
(Ci) 

คะแนน        
ถวงน้ําหนัก     

(Wi x Ci) 
งานบริการที่๑ W๑ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ C๑ (W๑ x C๑) 
งานบริการที่๒ W๒ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ C๒ (W๒ x C๒) 

. . ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ . . 

. . ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ . . 
 งานบริการที่ i Wi ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ C i (Wi x Ci) 
น้ําหนักรวม Σ Wi =๑ คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 

 
คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในลดรอบระยะเวลารอคอยของ

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาเทากับ 
     

 Σ   (Wi x Ci)         หรือ              (W๑ x C๑) + (W๒ x C๒) + ... + (Wi x Ci) 
     Σ Wi                  W๑ + W๒ + W๓ +...+ Wi 

 
 

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการ 

และผลรวมของน้ําหนักของทกุขั้นตอน (Σ Wi) = ๑ 
C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลารอคอยที่ลดลงไดในแตละ

กระบวนงานทีพ่ิจารณา 
i  หมายถึง ลําดับที่ของกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการ ; ๑, ๒,…, i  

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
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 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๕๐ 

หมายเหตุ :  
๑. หากสถาบันอุดมศึกษาไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานให

ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๕ คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
๒. หากสถาบันอุดมศึกษามีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่ 
     ตํ่ากวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงาน 
     ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง ๐.๕ คะแนน 

 
แนวทางการประเมินผล :   

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามแบบฟอรม การจัดเก็บขอมูล
ระยะเวลาใหบริการ) 
 ระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หรือขอมูลลาสุดที่สามารถจัดเก็บได 
 ระยะเวลารอคอยที่เกิดขึ้นในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือขอมูล
ลาสุดที่สามารถจัดเก็บได 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลารอคอยการใหบริการ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.)  
 ระยะเวลาและขั้นตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการที่เกิดขึ้นจริง ในปงบประมาณ  

   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระยะเวลารอคอยที่เกิดขึ้นจริงในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของแตละงานบริการกอนและหลังการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 วิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการ
อยางชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตาราง
ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ) 

สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการลดรอบระยะเวลารอคอย
การใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุระยะเวลารอคอยการใหบริการของแตละสาขาแนบเปนเอกสาร
หลักฐานใหกับผูประเมิน 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๕๑

แนวทางการประเมินผล 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับบริการ 
 เจาหนาที่ผูใหบริการ 

๓. การสังเกตการณ  
 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ  
ทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูลทุก  
๑ เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สถาบันอุดมศึกษา 
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๕๒ 

แบบฟอรมการจัดเกบ็ขอมลูระยะเวลาการใหบริการ 
 

งานบริการ 
ปงบประมาณที่
เสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

นํ้าหนัก 

รอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

(Cycle time) 

เฉพาะ
ระยะเวลา    
รอคอย 

๑.      
๒.      
๓.      
๔.      
๕.      
...      
i      

รวม ๑   
 

หมายเหตุ: การกําหนดน้ําหนกัควรกําหนดน้าํหนักความสําคัญในกระบวนงานที่ใหบริการกับประชาชน/
กระบวนงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษากอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๕๓

แบบฟอรมการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๓)–(๔) 
=(๕) 

(๕)/(๓)x
๑๐๐=(๖) 

(๗) (๗)x(๒) = 
(๘) 

งานบริการ น้ําหนัก 

รอบระยะเวลา   
รอคอย           

ท่ีดําเนินงาน      
ในป พ.ศ. ๒๕๔๖  
หรือขอมูลพ้ืนฐาน

ตามที่แจง 

รอบ
ระยะเวลา    
รอคอยท่ี
ดําเนินงาน
จริงในป     

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รอบ
ระยะเวลา
รอคอย    
ท่ีลด 
ไดจริง 

 

รอยละของ
ระยะเวลารอคอย
ท่ีลดไดเทียบกับ
ระยะเวลารอคอย

ท่ีมีอยูเดิม 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
 

๑. การตอบเรือ่งราวรองทุกข
ของนักศึกษาเกีย่วกับการ
เรียนการสอน 

       

๒. การยืม-คืนหนังสอืหองสมุด
ของนักศึกษา 

       

๓. การจายเงินทุนการศึกษา
ใหแกนักศึกษาที่ไดรับ
ทุนการศึกษา 

       

 
รวม ๑ ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักของทกุงานบรกิาร)  

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๕๔ 

ตัวอยางการจดัเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

งานบริการ 
ปงบประมาณที่
เสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

นํ้าหนัก 

รอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

(Cycle time) 

เฉพาะ
ระยะเวลา   
รอคอย 

๑. การตอบเรือ่งราวรองทุกขของ
นักศึกษาเกี่ยวกบัการเรยีนการสอน ๒๕๕๐ ๐.๓๐ ๓ วัน ๖๐ นาที 

๒. การยืม-คืนหนังสอืหองสมุดของ
นักศึกษา ๒๕๕๐ ๐.๓๐ ๑๒๐ นาท ี ๒๐ นาท ี

๓. การจายเงินทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา ๒๕๕๐ ๐.๔๐ ๓๐ วัน ๑๒ วัน 

รวม ๑   
 

ตัวอยางการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๓)–(๔) 
=(๕) 

(๕)/(๓)x
๑๐๐=(๖) 

(๗) (๗)x(๒) = 
(๘) 

งานบริการ น้ําหนัก 

รอบระยะเวลา   
รอคอย           

ท่ีดําเนินงาน      
ในป พ.ศ. ๒๕๔๖  
หรือขอมูลพ้ืนฐาน

ตามที่แจง 

รอบ
ระยะเวลา    
รอคอยท่ี
ดําเนินงาน
จริงในป     

พ.ศ.๒๕๕๐ 

รอบ
ระยะเวลา
รอคอย    
ท่ีลด 
ไดจริง 

 

รอยละของ
ระยะเวลารอคอย
ท่ีลดไดเทียบกับ
ระยะเวลารอคอย

ท่ีมีอยูเดิม 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
 

๑. การตอบเรือ่งราวรองทุกข
ของนักศึกษาเกีย่วกับ 
การเรียนการสอน 

๐.๓๐ ๖๐ นาที ๔๐ นาท ี ๒๐ นาที ๓๓.๓๓ ๕.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ 

๒. การยืม-คืนหนังสอืหองสมุด
ของนักศึกษา 

๐.๓๐ ๒๐ นาที ๑๕ นาท ี ๕ นาท ี ๒๕.๐๐ ๔.๐๐๐๐ ๑.๒๐๐๐ 

๓. การจายเงินทุนการศึกษา
ใหแกนักศึกษาที่ไดรับ
ทุนการศึกษา 

๐.๔๐ ๑๒ วัน ๙ วัน ๓ วัน ๒๕.๐๐ ๔.๐๐๐๐ ๑.๖๐๐๐ 

 
รวม ๑ ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักของทกุงานบรกิาร) 
๔.๓๐๐๐ 

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๕๕

ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  
      ความสําเร็จของการจัดทาํตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทํา
บัญชีตนทนุตอหนวยผลผลิตสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตตระดับปริญญาตรีตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา 
       
เกณฑการใหคะแนน : 
  กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปนหมายแตละดับ  ดังนี ้

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

๑      
๒       
๓      
๔      
๕      
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   ๑๕๖ 

โดยที่ :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ มีฐานขอมูลเพื่อใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีจําแนกตามกลุมสาขาที่ผลิต  

ระดับ ๒ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว  
ในปงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๕๐  อยางนอย  ๑  กลุมสาขา  ตามหลักเกณฑและวิ ธีที่
กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร.รับทราบ 

ระดับ ๓ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัวใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ อยางนอย รอยละ ๕๐ ของจํานวนกลุมสาขาที่ผลิตทั้งหมด  
ตามหลักเกณฑและวิธีที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณ
ตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร.รับทราบ 

ระดับ ๔ จัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตตอหนวยสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ ทุกกลุมสาขา ตามหลักเกณฑและวิธีที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร.รับทราบ 

ระดับ ๕ นําผลการดําเนินงานที่ไดไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
เหตุผล :  
 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 
กรมบัญชีกลาง 
กลุมมาตรฐานและนโยบายการบัญชภีาครัฐ 
โทร. ๐๒๒๗๑ ๒๙๔๕, ๐๒ ๒๙๘ ๖๒๘๘ 
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  ๑๕๗

แนวทางการประเมินผล :  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ  
  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดจัดทําฐาน        

ขอมูลเพื่อใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรบัการผลิต
บันฑิตระดับปริญญาตรีจําแนกตามกลุมสาขาที่ผลิต  
ในปงบประมาณ พ.ศ.2550  โดยมีการระบคุาใชจายเขาสูศูนย
ตนทุน โดยแยกประเภทบัญชีคาใชจายตามผังบัญช ี

๒.การสังเกตการณ 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ : 
มีฐานขอมูลเพื่อใชในการ
คํานวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิตสําหรับการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรี
จําแนกตามกลุมสาขา 
ที่ผลิต 

  การมีอยูจริงของฐานขอมูล 
  สถานที่เก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  ลักษณะของฐานขอมูล ดังนี ้

         ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผดิชอบ 
ในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้งรวมทั้ง
แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ 
จากเจาของขอมูล 
         ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถ
สอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบ
และมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
         ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 
         ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษา
มีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
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   ๑๕๘ 

 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ๒ ขั้นตอนที่ ๒ :  
    จัดทําบัญชีตนทุน
ตอหนวยผลผลิตสําหรับ
ใชในการผลิตบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี        
ในปงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๕๐ อยางนอย  
๑ กลุมสาขา  

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับใชในการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ อยางนอย ๑ กลุมสาขา ดังนี้ 
         รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ป งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๐  ตามหลัก เกณฑและวิ ธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
         ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุนตอ
หนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบตอ
รายงานฯ ดังกลาว 
          สําเนาหนังสือนําสงรายงาน ฯ ใหกับสํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ๓ ขั้นตอนที่ ๓ :  

  จัดทําบัญชตีนทุนตอ
หนวยผลผลิตสําหรับใช
ในการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีตอหัว  
ในปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๐ อยางนอย     
รอยละ ๕๐ ของจํานวน 
กลุมสาขาที่ผลิต  

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ  
คะแนน ๑ และ ๒ พรอมทั้ง รายละเอียดการวิเคราะหผลการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับใชในการผลิตบัณฑิต ระดับ
ปริญญาตรี ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ อยางนอย รอยละ ๕๐ 
ของจํานวนกลุมสาขาที่ผลิต ที่ไดจัดทําแลวเสร็จใน ขั้นตอนที่ ๓ 
ดังนี้ 
         รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ป งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๐  ตามหลัก เกณฑและวิ ธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
         ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุนตอ
หนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบตอ
รายงานฯ ดังกลาว 
          สําเนาหนังสือนําสงรายงาน ฯ ใหกับสํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
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  ๑๕๙

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๔ ขั้นตอนที่ ๔ :  
  จัดทําบัญชตีนทุนตอ

หนวยผลผลิตสําหรับใช
ในการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีตอหัว  
ในปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๐ ทุกกลุม
สาขา  
 

   ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 
   เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ  

คะแนน ๑ ,๒ และ ๓ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิต ดังนี้ 
         รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ป งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๐  ตามหลัก เกณฑและวิ ธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
         ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน 
ตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบตอ
รายงานฯ ดังกลาว 
          สําเนาหนังสือนําสงรายงาน ฯ ใหกับสํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ๕ ขั้นตอนที่ ๕:  

  นําผลการดาํเนินงาน
ที่ไดจากขั้นตอนที่ ๓ ไป 
กําหนดแนวทางหรอื
แผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับ
ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

    เอกสาร/หลักฐานทีแ่สดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกบัระดับ   
คะแนน ๑ ,๒ ,๓ และ ๔  พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานทีแ่สดงใหเหน็
วาสถาบันอุดมศึกษาไดนําผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุน 
ตอหนวยผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
         แนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่สวนหนึ่งหรอืทัง้หมดของแนวทาง
หรือแผนฯ อางอิงจากผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอ 
หนวยผลผลิต 
         บันทกึขอความ/รายงานการประชมุที่เกี่ยวกับการนําผล
การคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไปกําหนดแนวทาง
หรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
         การจัดสัมมนา หรือรูปแบบอืน่ๆ  ที่แสดงใหเหน็วา 
สถาบันอุดมศึกษาไดนําผลการคํานวณและวิเคราะหตนทนุตอ
หนวยผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน สําหรับงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
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   ๑๖๐ 

หมายเหตุ :  
     การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self – Assessment Report) 

ขอใหสถาบันอดุมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรอืสรุปเอกสารที่สําคัญของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกีย่วของอื่นๆ  ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว  
ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมนิตรวจสอบหรอืขอขอมูลเพิ่มเติม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๖๑

มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น เปนเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน จะตองให
ความสําคัญเพื่อใหการดําเนินงาน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน โดยมีการ
บริหารที่ดี ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝาย โดยในทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากลจะดําเนินการโดยผานสภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน  ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการดําเนินงาน
เพื่อใหฝายบริหารและคณาจารยมีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของสถาบัน ตลอดจนจัดใหมี
การติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น
บทบาทของคณะกรรมการในการกํากับดูแลที่ดี จึงสงผลตอการดําเนินงานของสถาบันโดยตรง 

นอกจากนี้ ในเรื่องของรายงานทางการเงินและการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสนั้น เปน
สวนประกอบที่สําคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการทํางานขององคกรตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจน
แสดงถึงความโปรงใสที่พรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย สามารถรวมตรวจสอบการทํางานขององคกรได 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ประกอบดวย ๔ สวนหลัก ไดแก 
หัวขอที่ใชประเมิน น้ําหนัก (รอยละ) 

๑.บทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   มีหัวขอยอยคือ          ๕๐ 
      ๑.๑  การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของ

สถาบันอุดมศึกษา 
๑๐ 

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

รวม ๑๐๐ 
       
 
 
      



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๖๒ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
               ๑.  บทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   (น้ําหนัก รอยละ ๕๐) 
                     ๑.๑  การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 
(น้ําหนัก รอยละ ๑๐) 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สถาบันจัดทํา          
แผนยุทธศาสตร        
ไมแลวเสร็จ หรือ 

สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  ไมไดเปนผูให
ความเห็นชอบทิศทาง  
ยุทธศาสตร และนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษา 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน    

ใหความเห็นชอบ 
ทิศทาง  ยุทธศาสตร 
และนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  มีสวนรวมใน   
การกําหนดและให     

ความเห็นชอบทิศทาง   
ยุทธศาสตร และนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษา  

และใหขอสังเกต 
ที่มีนัยสําคัญ 

 
หมายเหตุ  สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันมีสวนรวมในกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา เชน  การแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันเขารวมดวย โดยทําหนาที่กลั่นกรองแผนฯ เบือ้งตน หรือ การเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม
ความคิดเห็นรวมกันกับผูบรหิาร คณาจารย  และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน 
 

๑.๒ การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน(น้ําหนักรอยละ ๑๐) 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของสถาบัน

อยางครบถวน   
ปละ ๑ ครั้ง 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของสถาบัน

อยางครบถวน   
ปละ ๒ ครัง้ 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของสถาบัน
อยางครบถวน  มากกวา

ปละ ๒  ครั้ง 
หมายเหตุ  ผลงานที่สําคัญของสถาบัน แบงออกเปน ๒ ดาน  คือ 

- ดานการเงิน เชน ผลการเบิกจายเทียบกับงบประมาณ ฐานะทางการเงิน ผลกําไรขาดทุน  
การเบิกจายงบลงทุน 

- ดานผลงาน เชน  ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง        
ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ การดําเนินงานตามโครงการที่สําคัญ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๖๓

๑.๓ การประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  (น้ําหนักรอยละ ๓๐)  พิจารณาจาก ๒ สวน คือ 
          ๑.๓.๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  ควรไดรับวาระการประชุม เอกสารและขอมูล
ประกอบวาระการประชุมอยางครบถวนกอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  อยางนอย ๗ วัน (น้ําหนัก  
รอยละ ๑๐) 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุม 
โดยเฉลี่ย 

นอยกวา ๒ วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชมุโดยเฉลีย่ 
นอยกวา ๓ วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุม 

โดยเฉลี่ย ๓ วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุม 

โดยเฉลี่ย ๕ วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุม 

โดยเฉลี่ย ๗ วัน 

 
หมายเหตุ  

- วันที่ไดรับเอกสารกอนการประชุม พิจารณาจากวันที่ในทะเบียนรับเอกสารของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   

- กรณีที่มีการจัดสงเอกสารเพิ่มเติมในภายหลังจากที่สงเอกสารและขอมูลประกอบการประชุม
ใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันไปแลว ใหนับจากวันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันไดรับ
เอกสารเพิ่มเติมครั้งสุดทาย 

๑.๓.๒ การเขาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  (น้ําหนัก รอยละ ๒๐) 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
การประชุม 

สภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน  แตละ
ครั้งมีกรรมการ    
เขารวมโดยเฉลีย่    
รอยละ ๕๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 

การประชมุ 
สภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน  แตละ
ครั้งมีกรรมการ     

เขารวมโดยเฉล่ีย    
รอยละ ๖๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน  แตละ
ครั้งมีกรรมการ    
เขารวมโดยเฉลี่ย    
รอยละ ๗๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน  แตละ
ครั้งมีกรรมการ   
เขารวมโดยเฉลี่ย    
รอยละ ๘๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน  แตละ
ครั้งมีกรรมการ   
เขารวมโดยเฉลี่ย  
รอยละ ๙๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 

- การคํานวณจะนับเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  หรือกรรมการโดยตําแหนง    
ในกรณีที่เปนผูแทนของกรรมการโดยตําแหนง  จะพิจารณาเฉพาะเปนบุคคลทานเดิมที่เปนตัวแทนของกรรมการ
เทานั้นเพื่อเขารวมประชุมกับคณะกรรมการ 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๖๔ 

๒. รายงานทางการเงิน (น้ําหนักรอยละ ๑๐)  
พิจารณาจากจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดยนับต้ังแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สง

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจําป             
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มากกวา ๙๐ วัน - ๙๐ วัน ๗๕ วัน นอยกวา ๖๐ วัน 
 
๓. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส (น้ําหนักรอยละ ๑๐) 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไมมีการเปดเผย
ขอมูล 

มีการเปดเผย 
๑) รายงาน
ประจําป ๒๕๔๙ 
ที่เปนรายงาน
ประเมินตนเอง  
๒) คํารับรอง 
การปฏิบัติ
ราชการ  
ป ๒๕๕๐ 

มีการเปดเผย 
๑) รายงานประจําป 
๒๕๔๙ ที่เปน
รายงานประเมิน
ตนเอง  
๒) คํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  
ป ๒๕๕๐ 
๓) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ 
๑๒ เดือน ป ๒๕๕๐ 

มีการเปดเผย 
๑) รายงานประจําป 
๒๕๔๙ ที่เปนรายงาน
ประเมินตนเอง  
๒) คํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  
ป ๒๕๕๐ 
๓) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ    
๑๒ เดือน ป ๒๕๕๐ 
๔) ประวัติของ
กรรมการทุกทาน 

มีการเปดเผย 
๑) รายงานประจําป 
๒๕๔๙ ที่เปนรายงาน
ประเมินตนเอง  
๒) คํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  
ป ๒๕๕๐ 
๓) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ    
๑๒ เดือน ป ๒๕๕๐ 
๔) ประวัติของ
กรรมการทุกทาน 
๕) รายงานการจัดซื้อ
จัดจางตลอดทั้งป 
๒๕๕๐ 

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

 
หมายเหตุ 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ป ๒๕๔๙ สามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปบัญชีภายใน ๓๐ วัน 
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  ๑๖๕

 
๔. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ ๓๐) 

หลักเกณฑการใหคะแนน กิจกรรม 
น้ําหนัก 
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.คณะกรรมการ
ควรมีการติดตาม
ความเพียงพอของ
ระบบงานที่สําคัญ 
ไดแก 
  ๑)  การควบคุม
ภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 
  ๒) การบริหาร
จัดการสารสนเทศ 
  ๓) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๒๐ ไมมีการ
ติดตาม
ทบทวน 

- มีการติดตาม 
ทบทวน 
จํานวน  
๑ ระบบ 

มีการติดตาม 
ทบทวน 
จํานวน      
๒ ระบบ 

มีการติดตาม 
ทบทวน 
จํานวน  
๓ ระบบ 

๒.  คณะกรรมการ
มีการประเมิน 
ผลงานผูบริหาร
สูงสุด 

๑๐ ไมมีการ
ประเมินผล
งานของ
ผูบริหาร
สูงสุด 

- มีการ
ประเมินผล
งานของ
ผูบริหาร     

สูงสุดแตไมมี
หลักเกณฑที่
ตกลงกันไว
ลวงหนา 

- มีการ
ประเมินผล
งานของ
ผูบริหาร
สูงสุดโดยมี
หลักเกณฑที่
ชัดเจนและ 
ตกลงกันไว
ลวงหนา 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก   
๑) หลักฐานแสดงการมีบทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   ดานการมีสวนรวมในการกําหนด

ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน และการรวมประชุม
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  

๒) หลักฐานแสดงรายงานทางการเงินที่แสดงจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดยนับต้ังแตวันสิ้น
งวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรอง 
งบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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   ๑๖๖ 

๓) หลักฐานแสดงการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส ไดแก  (๑) รายงานประจําป ๒๕๔๙ ที่เปน
รายงานประเมินตนเอง  (๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. ๒๕๕๐  (๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ   
๑๒ เดือน ป ๒๕๕๐ ที่สามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปบัญชีภายใน ๓๐ วัน  (๔) ประวัติของกรรมการทุกทาน  
ประกอบดวย ๔ รายการ คือ อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และตําแหนงหนาที่ในปจจุบันทั้งหมด
นอกเหนือจากตําแหนงหนาที่ในองคการทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน  และ (๕) รายงานการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้ง
ป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔) หลักฐานแสดงการดําเนินการอื่น ๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ  ไดแก คณะกรรมการ        
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันมีการติดตามทบทวนระบบงานที่สําคัญ ๓ ระบบ ไดแก (๑)  การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน  (๒) การบริหารจัดการสารสนเทศ  และ  (๓) การบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมทั้ง 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันมีการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุดโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและ     
ตกลงกันไวลวงหนา 

๕) รายชื่อและที่อยูของกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันทุกคน 
 
แนวทางการประเมินผล : 
 

หัวขอที่ใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๑. บทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน     
มีหัวขอยอยคือ          

 ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาว
ไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก  

๑ เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาสถาบันไดจัดทําแผนยุทธศาสตรแตไมแลว
เสร็จ หรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ยังไมไดใหความเห็นชอบ 

๓ เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ใหความ
เห็นชอบทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

 ๑.๑  การมีสวนรวมใน
การกําหนดทิศทาง   
ยุทธศาสตร และนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษา 

๕ เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  มีสวนรวมใน
การกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญ ทั้งดานการเงินและดานผลงาน  
ตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน ปละ ๑ ครั้ง 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   

  ๑.๒  การดูแลติดตาม
ผลการดําเนินงาน  

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญ ทั้งดานการเงินและดานผลงาน  
ตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน ปละ ๒ ครั้ง 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
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หัวขอที่ใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญ ทั้งดานการเงินและดานผลงาน  
ตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน ปละ ๓ ครั้ง 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   
๑.๓  การประชุมของ
สภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

  

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
ไดรับเอกสารกอนการประชุมโดยเฉลี่ย นอยกวา ๒ วัน  

๒  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
ไดรับเอกสารกอนการประชุมโดยเฉลี่ย นอยกวา ๓ วัน  

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
ไดรับเอกสารกอนการประชุมโดยเฉลี่ย ๓ วัน  

๔  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
ไดรับเอกสารกอนการประชุมโดยเฉลี่ย ๕ วัน 

 ๑.๓.๑ การไดรับวาระ 
เอกสารและขอมูล
ประกอบการประชุมอยาง
ครบถวนกอนการประชุม
สภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
ไดรับเอกสารกอนการประชุมโดยเฉลี่ย ๗ วัน  

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๕๐ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   
๒  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  

แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๖๐ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   
๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  

แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๗๐ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   

๑.๓.๒ การเขาประชุม
ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

๔  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๘๐ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   
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หัวขอที่ใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๙๐ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   
๒.  รายงานทาง
การเงิน  

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา จํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป 
โดยนับต้ังแต วันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงาน  
การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต  
เพื่อรับรองงบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐  มากกวา ๙๐ วัน 

 ๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา จํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป 
โดยนับต้ังแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรอง 

    งบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐  จํานวน ๙๐ วัน 
๔  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา จํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป 

โดยนับต้ังแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรอง 

    งบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐  จํานวน ๗๕ วัน 

 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา จํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป 
โดยนับต้ังแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรอง 

    งบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐  จํานวน ๖๐ วัน 
๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา ไมมีการเปดเผยขอมูล 
๒  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา มีการเปดเผยขอมูล ดังนี้ 

๑) รายงานประจําป พ.ศ.๒๕๔๙ ที่เปนรายงานประเมินตนเอง 
     ๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ.๒๕๕๐ 

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา มีการเปดเผยขอมูล  ดังนี้ 
๑) รายงานประจําป พ.ศ.๒๕๔๙ ที่เปนรายงานประเมินตนเอง 
๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ.๒๕๕๐ 
๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ป พ.ศ.๒๕๕๐ 

๓.  การเปดเผย
สารสนเทศและ 
ความโปรงใส 

๔  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา มีการเปดเผยขอมูล ดังนี้ 
๑) รายงานประจําป ๒๕๔๙ ที่เปนรายงานประเมินตนเอง 
๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ.๒๕๔๙ 
๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ป พ.ศ.๒๕๔๙       
    ที่สามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปบัญชีภายใน ๓๐ วัน 
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  ๑๖๙

หัวขอที่ใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๔) ประวัติของกรรมการทุกทาน  ประกอบดวย ๔ รายการ คือ  
    อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และตําแหนงหนาที่ใน 
    ปจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตําแหนงหนาที่ในองคการทั้งใน 
    ภาครัฐและ ภาคเอกชน 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา มีการเปดเผยขอมูล ดังนี ้
๑) รายงานประจําป พ.ศ.๒๕๔๙ ที่เปนรายงานประเมินตนเอง 
๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ.๒๕๕๐ 
๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ป พ.ศ.๒๕๔๙        
    ที่สามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปบัญชีภายใน ๓๐ วัน 
๔) ประวัติของกรรมการทุกทาน  ประกอบดวย ๔ รายการ คือ  
    อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และตําแหนงหนาที่ใน 
    ปจจุบันทัง้หมดนอกเหนอืจากตําแหนงหนาที่ในองคการทั้งใน 
    ภาครฐัและภาคเอกชน 
๕) รายงานการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งป พ.ศ.๒๕๕๐ 

๔. การดําเนนิการอืน่ๆ ทางดาน
การกํากับดูแลกิจการ 

 

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบันไมมีการ
ติดตามทบทวนระบบงานที่สาํคัญ   

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีการ
ติดตามทบทวนระบบงานที่สาํคัญ  จํานวน ๑ ระบบ 

๔  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีการ
ติดตามทบทวนระบบงานที่สาํคัญ  จํานวน ๒ ระบบ 

๔.๑ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันมี
การติดตามทบทวน
ระบบงานที่สําคัญ  ไดแก 
๑)  การควบคมุภายใน
และการตรวจสอบภายใน  
๒) การบริหารจัดการ
สารสนเทศ  และ            
๓) การบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีการ
ติดตามทบทวนระบบงานที่สาํคัญ  จํานวน ๓ ระบบ 

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบันไมมีการ
ประเมินผลงานของผูบรหิารสูงสุด 

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีการ
ประเมินผลงานของผูบรหิารสูงสุด แตไมมหีลักเกณฑที่ตกลงกัน
ไวลวงหนา 

๔.๒ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันมี
การประเมินผลงาน
ผูบริหารสูงสุด 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีการ
ประเมินผลงานของผูบรหิารสูงสุดสูงสุดโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน
และ ตกลงกันไวลวงหนา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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   ๑๗๐ 

 
แนวทางการประเมินผล 

หมายเหตุ : 
            การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่
สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียม
ไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
 
๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็ 
  ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน  
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
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  ๑๗๑

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :   
 พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกระตุนการ
ปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย  โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน  และพัฒนาระบบการ
บริหารราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

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

 

โดยที ่: 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ขั้นตอนที ่๑  สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญ และเหมาะสมในการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูที่เกี่ยวของและ 
    ผูมีสวนไดเสียไดอยางเหมาะสม 
 สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการในการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูที่เกี่ยวของ และ 

    ผูมีสวนไดเสียที่เปนรูปธรรมชัดเจน 
   สถาบันอุดมศึกษาแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวาง
ภาครัฐ (ผูแทนองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผูแทนประชาชน 
NGOs สื่อมวลชน เปนตน) เพื่อจะไดรวมกันผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการหรือ
ผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติราชการ หรือการพัฒนาบริการสาธารณะ 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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   ๑๗๒ 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ขั้นตอนที่ ๒  สถาบันอุดมศึกษากับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพื่อกําหนดและ 

เลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะ
ที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยประเด็นการ
พัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกดําเนินการ
ควรเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหลัก (Core Function) ของหนวยงานหรือเรื่องที่มี
ผลกระทบกับประชาชนโดยตรง และตองไดรับการยอมรับหรือมีฉันทามต ิ

ขั้นตอนที่ ๓  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันกําหนด เปาหมาย ตัวชี้วัด วิธีการ
วัดผล และระบบการจัดเก็บขอมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติ
ราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกมาดําเนินการในขั้นตอนที่ ๒ 

ขั้นตอนที่ ๔  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชน  รวมกันวางระบบการติดตาม
ความกาวหนาหรือระบบในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันติดตามตรวจสอบและรายงาน 
ผลการดําเนินงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ /การพัฒนา
บริการสาธารณะที่เลือกใหเปนไปตามระบบ ที่วางไวและเสนอตอผูบริหารของสวนราชการ  
อยางสม่ําเสมอ (รายเดือน / รายไตรมาส) 

ขั้นตอนที ่๕  สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาระบบ 
ราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก และเผยแพรให
ประชาชน ผูที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียรับทราบผานกระบวนการ หรือกลไกที่สวน
ราชการจัดใหมีขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 

 
เหตุผล :  

เพื่อกระตุนกระบวนการพัฒนาความรู ความเขาใจของสถาบันอุดมศึกษา และกระตุนการพัฒนาระบบ
ราชการสูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Participatory Governance) ซึ่งเปนการบริหารราชการที่เปน
ประชาธิปไตยตามเปาหมายที่กําหนดในยุทธศาสตรที่ ๗ ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให
เกิดการปรับระบบราชการสูการบริหารที่เปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  :  
กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ     
สํานักงาน ก.พ.ร. 

ชื่อผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 
๑.  นางพรทิพย  แกวมูลคํา ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๔๙ 
๒.  นางวิภาดา   ตริตระการ ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๐๖ 
๓.  นายอนุชิต    ฮุนสวัสดิกุล ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๗๔ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๗๓

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

• บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสายสนับสนุน 
รวมถึงลูกจางชั่วคราวที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน) 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)        

• บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ 
• คุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  การที่อาจารยประจําของ

สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการ  หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ  หรือบุคลากร
ประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เทียบกับ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย แตจะ  ไมนับซ้ํา แมวาบุคลากร
ทานนั้นจะไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ นั้นก็ตาม 

• ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา  ไดแก 
  ๑. ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม

กับสาขาวิชา  
  ๒. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรบัระดับนานาชาติและระดับชาติ  
  ๓. งานที่ไดรบัสิทธิบัตร หรอื อนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
  ๔. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอ

สาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานใน
สาขาวิชานั้น  

  ๕. สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม  
• การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก  

๑. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 
๒. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สมัมนาหรือดูงาน 
๓. การฝกอบรมที่สถาบนัจัดขึน้เอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพฒันาศักยภาพของบคุลากรสายสนบัสนุน   
 
 

สูตรการคํานวณ  : 
 จํานวนบุคลากรของสถาบันอดุมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ X 
 จํานวนบุคลากรของสถาบันอดุมศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

๑๐๐ 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๗๔ 

 
เกณฑการใหคะแนน  

ระดับคะแนน 
กลุมสถาบัน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
สถาบันกลุม ๑ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

สถาบันกลุม ๒,๓ และ ๔ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 
 
ขอมูลที่ตองการ  : 
              ๑.  จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ นับรวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอดวย 
              ๒. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการในประเทศ  ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
              ๓. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการในตางประเทศ   
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
              ๔. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศ   
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
              ๕. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในตางประเทศ   
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๖.  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนนุของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ นับรวม
บุคลากรประจําสายสนับสนนุทีล่าศึกษาตอดวย 
              ๗.  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ 
ในวิชาชีพ ในประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
              ๘.  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ 
ในวิชาชีพ ในตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
• จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
• จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาที่ลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๐ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๗๕

แนวทางการประเมินผล 
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการในประเทศ  ในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการในตางประเทศ   
     ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศ   
     ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในตางประเทศ   
     ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ  

ในวิชาชีพ ในประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ  

ในวิชาชีพ ในตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ  

ในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) 
ขอใหสถาบันอดุมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรอืสรุปเอกสาร/
หลักฐานที่สําคญัของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอืน่ๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. ขอใหจดัเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรอืขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๗๖ 

แนวทางการประเมินผล 
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๗๗

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเทาตออาจารยประจํา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 

- ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
กับจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

- อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก   ใหนับรวมอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ที่ยังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะ
นับรวมอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือสูงสุดในสาขานั้นๆ  เชน ทางดานสาขาวิชา
ศิลปกรรมมีปริญญา MFA (Master of Fine Arts) ซึ่งเปนวุฒิการศึกษาสูงสุดของวิชาชีพดานนี้เปนตน โดยจะตอง
ไดรับวุฒิ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)  ทั้งนี้  ใหนับรวม
อาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 
 
สูตรการคํานวณ : 

 
 

จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
X ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก 
๑.  จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 
๒.  จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทาตามที่ ก.พ. 

รับรอง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหนับรวมอาจารยปริญญาเอกที่ลาศึกษาตอดวย 
-      ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป เชน ถาประเมินในปงบประมาณ           

พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงานขอมูลดังกลาวของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗, ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๗๘ 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
• จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด  
• ระเบียนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่บันทึกขอมูลวุฒิการศึกษา  และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา

ของอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐  
• แผนการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐  
• คําสั่งอนุมัติเกี่ยวกับการศึกษาตอ/การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงนามโดยผูมีอํานาจ 
• จํานวนและรายชื่ออาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐   
 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  
ขอใหสถาบันอดุมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด 

      มาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษา 
      จัดเตรียมไว ณ สถาบันอดุมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิม่เติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 

  ทุก  ๑ เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๗๙

แนวทางการประเมินผล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๘๐ 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา  
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 

 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง 
การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของสถาบันอุดมศึกษาใหมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถลดภาระและความซ้ําซอนในการจัดทําสารสนเทศภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการบริการขอมูลสารสนเทศใหมีความรวดเร็ว ถูกตองและทันสมัย และสามารถสนับสนุนการรายงาน
ผลขอมูลสําหรับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการรายงานขอมูลสารสนเทศ
ตอหนวยงานอื่นๆ ภายใตระบบสารสนเทศที่มีเอกภาพ ไดครอบคลุม โดยลดภาระ และความซ้ําซอนในการ
จัดเก็บขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา  

 ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศภายใน ใหมีขอมูล
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการแกหนวยงานภายนอก และประชาชนไดครอบคลุมตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยการวัดคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา จะมีประเด็นการพิจารณาดังนี้  

 ๑. ดานระบบฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา คือ สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําฐานขอมูลที่
ครอบคลุมองคประกอบการประกันคุณภาพ และพันธกิจทุกดานภายในสถาบันใหเกิดเปนระบบฐานขอมูลกลาง
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการจัดทําแผนผังการพัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน    
ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ การรายงานผล และการบริการของแตละสถาบันใหมีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีคุณภาพ ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการจัดทําระบบฐานขอมูลอาจจัดทําตามกรอบการ
ประกันคุณภาพภายใน  คือ 

  ๑.๑ ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน ไดแก  
   - ระบบฐานขอมูลแผนงานและยุทธศาสตร 
   - ระบบฐานขอมูลโครงการ/กิจกรรม  
   - ระบบฐานขอมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการ เปนตน 
  ๑.๒ ดานการเรียนการสอน  ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา  
   - ระบบฐานขอมูลการพัฒนาอาจารย  
   - ระบบฐานขอมูลการบริหารหลักสูตร  
   - ระบบฐานขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต เปนตน 
  ๑.๓ ดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
   - ระบบฐานขอมูลความรวมมือระดับสากล  
   - ระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางหนวยงาน เปนตน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๘๑

  ๑.๔ ดานการวิจัย ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลงานวิจัย 
   - ระบบฐานขอมูลงบประมาณวิจัย  
   - ระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
   - ระบบฐานขอมูลความรวมมือการพัฒนางานวิจัย เปนตน 
  ๑.๕ ดานการบริการวิชาการแกสังคม  ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลงานบริการวิชาการ 
   - ระบบฐานขอมูลความรวมมืองานบริการวิชาการ 
   - ระบบฐานขอมูลองคความรูขององคกร เปนตน 
  ๑.๖ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   - ระบบฐานขอมูลศิลปะและวัฒนธรรมที่มีของสถาบัน เปนตน  
  ๑.๗ ดานการบริหารและการจัดการ  ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา  
   - ระบบฐานขอมูลแผนยุทธศาสตรของสถาบัน  
   - ระบบฐานขอมูลการบริหารบุคลากร  
   - ระบบฐานขอมูลโครงสรางองคกร เปนตน 
  ๑.๘ ดานการเงินและงบประมาณ  ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลงบประมาณของสถาบัน  
   - ระบบฐานขอมูลการใชจายเงินงบประมาณ เปนตน   
  ๑.๙ ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลตัวชี้วัดทางดานการประกันคุณภาพ 
   - ระบบฐานขอมูลกิจกรรมทางดานการประกันคุณภาพ เปนตน 
 

๒. ดานการใหบริการสารสนเทศ คือ สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการขอมูลสารสนเทศแก
หนวยงานภายนอก และประชาชนผูสนใจ เพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการขอมูลสารสนเทศของสถาบัน ที่เปน
เอกภาพ ถูกตอง สะดวก และรวดเร็ว จํานวน ๒ หัวขอ คือ 

 ๒.๑ ระบบการใหบริการขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
 ๒.๒ ระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาดานตางๆ ๙ ดาน 

ไดแก อาจารย นักศึกษา หลักสูตร การวิจัย งบประมาณ เปนตน  
 
๓. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ คือ สถาบันอุดมศึกษามีการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ โดยมีการสํารวจและเก็บขอมูลจัดทําผลการสํารวจความพึงพอใจใหชัดเจนวามีการ
สํารวจความพึงพอใจอยางไร และแยกระดับความพึงพอใจออกเปน ๔ ระดับ คือ ควรปรับปรุง พอใช ดี  ดีมาก  

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๘๒ 

เกณฑการใหคะแนน: 
เกณฑการใหคะแนน 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) ดานระบบฐานขอมูลของ
สถาบันอุดมศึกษา  

   - มีแผนการจัดทําระบบ  
ฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศขององคกร 
และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอยางนอย  

    ๔ ระบบ    

 
 

๑.๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

มีแผนจัดทํา
ระบบ

ฐานขอมูล 
และระบบ
สารสนเทศ 

 
 

๒ ระบบ 
  
 

 
 

อยางนอย   
๔ ระบบ 

๒) ดานระบบการใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศ  

    - มีการพัฒนาการ
ใหบริการขอมลู
สารสนเทศใหสอดคลอง
ตามพันธกิจ     

 
 

๐.๕ 

 
 
- 

 
 

๑ ระบบ 
 
 

 
 

๒ ระบบ 
 

 
 

๓ ระบบ 
 
 

 
 

อยางนอย   
๔ ระบบ 

๓) ดานความพึงพอใจของ
ผูรับบริการขอมูล
สารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา 

    - รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการระดับ        
ดีมาก 

 
 
 
 

๐.๕ 
 

 
 
 
 

๖๐ 

 
 
 
 

๗๐ 

 
 
 
 

๘๐ 

 
 
 
 

๙๐ 

 
 
 
 

๑๐๐ 

 
หมายเหตุ  ๑. ดานระบบฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑขอ ๑ ขอใหจัดสงขอมูลใน

รูปแบบของฐานขอมูลโดยเชือ่มโยงกับตัวชีวั้ดที่ ๑๘  
   ๒. ดานระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศ ขอใหแจง URL ในการใหบรกิารขอมูล
สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

  ๓. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการขอมลู สถาบันอุดมศึกษาสํารวจความพึงพอใจ
และรายงานผลการสํารวจให สกอ.   
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๘๓

แนวทางการประเมินผล : 
ประเด็นพิจารณา แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศขององคกร 
และพัฒนาระบบฐานขอมูล  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
 จํานวนและรายการที่สถาบันอุดมศึกษาวางแผนการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศขององคกร และพัฒนาระบบฐานขอมูล 

มีการพัฒนาการใหบริการขอมูล
สารสนเทศใหสอดคลองตาม  
พันธกิจ    

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาการใหบริการขอมูล
สารสนเทศใหสอดคลองตามพันธกิจ    
 จํานวนและรายการที่สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาการใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศใหสอดคลองตามพันธกิจ    

ร อ ย ล ะ ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูรับบริการระดับดีมาก 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
 มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษาสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศขององคกร  
 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศขององคกร 
 มีหลักฐานแสดงวา สถาบันอุดมศึกษารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศขององคกรและ
จัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

 
๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ 

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูเกี่ยวของการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้   

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๘๔ 

ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ระดับความสําเร็จของระบบฐานขอมูลอดุมศึกษาดานนักศกึษา บุคลากรและหลักสูตร  
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกันในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษา ไดแก  ขอมูลนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา                 
๑/๒๕๕๐ และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เพื่อใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและศูนย
ปฏิบัติงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวม ๗๓ แหง ในอันที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานตางๆ ดังกลาวใหเปนเอกภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตาม      
ยุทธศาสตรการอุดมศึกษาของประเทศ  และเพื่อการเผยแพรขอมูลการอุดมศึกษาตอสาธารณชนไดอยางถูกตอง
และรวดเร็ว  

 
โดยพิจารณาประเด็นการประเมินผลความสําเร็จใน ๓ ประเด็น คือ 
๑) คุณภาพของขอมูลที่มีความสมบูรณและตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง หมายถึง              

๑.๑)  จํานวนรายการขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษา 
สงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้ง ๓ ฐาน 

๑.๒)  จํานวนรายการขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรที่ตรงตามรูปแบบมาตรฐาน
กลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้ง ๓ ฐาน 

๒)  ผลสําเร็จของการสงขอมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด   หมายถึง  
๒.๑)  สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร ของ      

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผาน
ทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยพิจารณาจากวันที่ทําการ Upload ขอมูล 

๒.๒)  สถาบันอุดมศึกษาจัดสงชื่อเว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษาที่เผยแพรรายงานขอมูลดาน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร พรอมทั้งแจงรายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบการจัดทําขอมูล และชองทางการ
ติดตอสื่อสาร (โทรศัพท,  E-mail) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางไปรษณีย ภายในวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยพิจารณาจากวันที่ลงทะเบียนรับเอกสาร 

๓)  ผลสําเร็จของการเผยแพรรายงานขอมูลที่มีความถูกตอง   หมายถึง  
        ๓.๑)  สถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรที่มี

จํานวนขอมูลครบถวนตรงตามขอมูลรายบุคคลที่จัดสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเผยแพร
รายงานขอมูลผานทางเว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา  

        ๓.๒)  สถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรที่มี
รูปแบบตรงตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๘๕

เกณฑการใหคะแนน 
 

ระดับการใหคะแนน 
ประเด็นการใหคะแนน คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑) คุณภาพของขอมูล ๓ 
ฐานที่มีความสมบูรณและ
ตรงตามรูปแบบมาตรฐาน
กลาง 

๐.๘๐ ขอมูลไม
สมบูรณและ
ไมตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง 

ขอมูลยังไม
สมบูรณแต
ตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง 

หรือ ขอมูล
สมบูรณแต
ไมตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง 

ขอมูล
สมบูรณและ
ตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง  
๑ ฐาน 

ขอมูล
สมบูรณและ
ตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง  
๒ ฐาน 

ขอมูล
สมบูรณและ
ตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง  

ทั้ง ๓ ฐาน 

๒) ผลสําเร็จของการสง
ขอมูลทั้ง ๓ ฐาน และสงชื่อ
เว็บไซตที่เผยแพรรายงาน
ขอมูล พรอมรายชื่อ
คณะทํางานผูรับผิดชอบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

๐.๔๐ ภายในวันที่ 
๒๗ ส.ค.๕๐ 
อยางนอย  
๑ ฐาน 

ภายในวันที่ 
๒๐ ส.ค.๕๐ 
อยางนอย   
๒ ฐาน 

ภายในวันที่ 
๑๓ ส.ค.๕๐ 
อยางนอย 
๒ ฐาน 

ภายในวันที่ 
๖ ส.ค. ๕๐ 
อยางนอย 
๒ ฐาน 

ภายในวันที่ 
๓๐ ก.ค. ๕๐ 
ทั้ง ๓ ฐาน 

๓) ผลสําเร็จของการ
เผยแพรรายงานขอมูล      
๓ ฐานที่มคีวามครบถวน
ตรงกัน  และมีรูปแบบ
ถูกตองตามที่กําหนด     
โดยเผยแพรผานเว็บไซต
ของสถาบันอุดมศึกษา 

๐.๘๐ จํานวน
ขอมูล 

ไมตรงกัน 
และรูปแบบ
รายงานไม
ตรงตาม 
ที่กําหนด 

- จํานวน
ขอมูล      
๑ ฐาน
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด 

จํานวน
ขอมูล      
๒ ฐาน
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด 

จํานวน
ขอมูล      
๓ ฐาน
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด 

รวมรอยละ ๒.๐      
หมายเหตุ   ระยะเวลากําหนดสงขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตองนําเขาประชุมกับคณะทํางาน
พัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๘๖ 

แนวทางการประเมินผล : 
ประเด็นพิจารณา แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
๑) คุณภาพของขอมูล ๓ ฐานที่
มีความสมบูรณและตรงตาม
รูปแบบมาตรฐานกลาง 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
 จํานวนรายการขอมูลดานนกัศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  จํานวนรายการขอมูลดานบคุลากรที่สถาบันอุดมศึกษาสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 จํานวนรายการขอมูลดานหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 มีหลักฐานแสดงวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบ
ฐานขอมูลดานนักศกึษา บุคลากร และหลักสูตร วาคุณภาพของ
ขอมูลที่มีความสมบูรณและตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง  

๒) ผลสําเร็จของการสงขอมูลทั้ง  
๓  ฐาน  และส งชื่ อ เ ว็บไซตที่
เผยแพรรายงานขอมูล พรอม
รายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคล 

 ดานนักศกึษา ของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผาน
ทางระบบเครือขายอินเทอรเนต็ โดยพิจารณาจากวันที่ทําการ Upload 
ขอมูล 
 มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคล 
ดานบุคลากร ของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผาน
ทางระบบเครือขายอินเทอรเนต็ โดยพิจารณาจากวันที่ทําการ Upload 
ขอมูล 
 มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลดานหลักสูตร ของ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
โดยพิจารณาจากวันที่ทําการ Upload ขอมูล 
 มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษาจัดสงชื่อเว็บไซตของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่เผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา ดานบุคลากร และ
ดานหลักสูตรพรอมทั้งแจงรายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบการจัดทํา
ขอมูล และชองทางการติดตอสื่อสาร (โทรศพัท,  E-mail) ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางไปรษณีย ภายในวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยพิจารณาจากวันที่ลงทะเบียนรับเอกสาร 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๘๗

ประเด็นพิจารณา แนวทางการประเมินผล 
๓) ผลสําเร็จของการเผยแพร
รายงานขอมูล ๓ ฐานที่มีความ
ครบถวนตรงกัน  และมีรูปแบบ
ถูกต องตามที่ กํ าหนด   โดย
เ ผ ย แพ ร ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูล 
ดานนักศกึษาที่มีจํานวนขอมลูครบถวนตรงตามขอมูลรายบุคคลที่จัดสง
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา โดยเผยแพรรายงานขอมูลผาน
ทางเว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา  
 มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูล 
ดาน บุคลากรที่มีจํานวนขอมูลครบถวนตรงตามขอมูลรายบุคคลที่จัดสง
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา โดยเผยแพรรายงานขอมูลผาน
ทางเว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา  
 มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูล 
ดานหลักสูตรที่มีจํานวนขอมลูครบถวนตรงตามขอมูลรายบุคคลที่จัดสง
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา โดยเผยแพรรายงานขอมูลผาน
ทางเว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา  
 มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูลดาน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสตูรที่มีรูปแบบตรงตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ 
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูเกี่ยวของการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้   

๓. การสังเกตการณ เชน 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็ทุก
ครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผดิชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการ
จัดเก็บเปนระบบ และมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  การมีสวนรวมของผูบริหาร 
  สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๘๘ 

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

• เปรียบเทียบคาใชจายจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดที่ เปนงบดําเนินการและงบลงทุน           
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด รวมทั้ง การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑ
คอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
และการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES)  แสดงในรูปสัดสวน  

• บงบอกถึงสภาพความพอเพียงของเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรูดวยตนเองวา
เหมาะสมพอเพียงหรือไม อยางไร ซึ่งยอมสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของ
ผลผลิตโดยตรง  

• คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบดําเนินการและงบลงทุนจากทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได         
ที่เกี่ยวกับ 

- การจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย  
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร และฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและ

การศึกษา   
- วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบหองสมุด และศูนยสารสนเทศ 

(กรณีของครุภัณฑใหใชคาเสื่อมราคา) 
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ 
- คาจางบุคลากร 

• งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค  
      เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• งบลงทุน หมายถึง งบครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
สูตรการคํานวณ  : 
 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๘๙

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 
ขึ้นไป 

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 
ขึ้นไป 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. งบประมาณแผนดนิที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และ
ครุภัณฑคอมพวิเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครอืขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
และการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา     

๒. งบประมาณรายไดที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุนทีใ่ชในการจัดซือ้ระบบ อุปกรณ โปรแกรม และ
ครุภัณฑคอมพวิเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครอืขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
และการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา     

๓. งบดําเนินการและงบลงทนุทั้งหมด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
แนวทางการประเมินผล :   

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 แผนการใชงบประมาณแผนดินที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนา
ระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
รวมท้ัง การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการ
พัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจาง
บุคลากร และคาเสื่อมราคา 
 แผนการใชเงินรายไดที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบ
หองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด รวมทั้ง 
การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนา
ระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร  
และคาเสื่อมราคา 
 งบดําเนินการและงบลงทุนทั้งหมด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๙๐ 

แนวทางการประเมินผล 
 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ผลการใชงบประมาณแผนดินที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนา
ระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
รวมท้ัง การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการ
พัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจาง
บุคลากร และคาเสื่อมราคา 
 ผลการใชเงินรายไดที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบ
หองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด รวมทั้ง 
การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนา
ระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และ 

   คาเสื่อมราคา 
 หลักฐานประกอบคําอธิบายเกี่ยวกับสภาพความพอเพียงของเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
การเรียนรูดวยตนเองวาเหมาะสมพอเพียง และสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพ
ของผลผลิตโดยตรง  
 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบแผนและผลการใชคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 
และศูนยสารสนเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

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

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๙๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการประเมินผล 
๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

  ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
  ผูจัดเก็บขอมลู 
  ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๙๒ 

ตัวชี้วัดเลือกเพิ่มเติมมีจํานวน ๒ ตัวชี้วัด (เลือก ๑ ตัวชี้วัด)   
ประเด็นการประเมินผล :  การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น             
ยุทธศาสตร 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

๑.  สถาบันอุดมศึกษามีแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร      
๒.  การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจาย

อยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนา
ตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษา   มีความสามารถใน
เชิงแขงขันสูงสุด  

๓.   กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก 
การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร   การกําหนดแนววิธี
ปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดี
ยิ่งขึ้น  
เหตุผล :  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
กําหนดไววา สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาความรูในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ  เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนา
ความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน   
เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน ขั้นตอนที่ 

๑ 
ขั้นตอนที่ 

๒ 
ขั้นตอนที่ 

๓ 
ขั้นตอนที่ 

๔ 
ขั้นตอนที่ 

๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๙๓

โดยที ่: 
ขั้นตอนที ่ รายละอียดการดําเนินการ 

๑ ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๐  
๒ มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน 

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
๓ มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน 

ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 
๔ มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 
๕ มีการนําผลการประเมินไปปรบัใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึง่

ของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

เงื่อนไข 

๑. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. พรอมกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน (วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐)  

๒. ในกรณีที่มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานนอยกวารอยละ 
๕๐  คาคะแนนที่จะไดรับสูงสุดไมเกินระดับ ๒ 

๓. ในกรณีที่มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานอยูระหวาง           
รอยละ ๕๐ – ๑๐๐ จะคิดคะแนนที่ไดโดยวิธีบัญญัติไตรยางค 
 

แนวทางการประเมินผล : 
ประเด็นพิจารณา แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
ขั้นตอนที่ ๑ สถาบันอุดมศึกษามี
การทบทวนและจัดทําแผนการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  รายงานสรุปหรือแผนภาพทีแ่สดงถึงการทบทวนและจัดทําแผนการ
จัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขั้นตอนที่ ๒ สถาบันอุดมศึกษา
มีการดําเนินการตามแผนและ
เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ
แผนงานไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
ขั้นตอนที ่๑  พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานใน
ขั้นตอนที ่๒ ดงันี ้
 รายงานสรุปที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๐ เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ
แผนงานไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๙๔ 

ประเด็นพิจารณา แนวทางการประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๓ สถาบันอุดมศึกษา
มีการดําเนินการตามแผนและ
เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ
แผนงานไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเหมือน
ขั้นตอนที ่๒  พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานใน
ขั้นตอนที ่๓ ดังนี ้
  รายงานสรุปทีแ่สดงวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 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 หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเหมือน
ขั้นตอนที ่๓  พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานใน
ขั้นตอนที ่๔ ดงันี ้
 รายงานการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 

ขั้นตอนที่ ๕ สถาบันอุดมศึกษา
มีการนําผลการประเมินไปปรับ
ใชในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติ  และ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเหมือน
ขั้นตอนที ่๔  พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานใน
ขั้นตอนที ่๕ ดงันี ้
 รายงานสรุปการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ 
  รายงานสรุปการปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ 
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูเกี่ยวของการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้   

๓. การสังเกตการณ เชน 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็ 
 ทุกครัง้  รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มกีาร
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  การมีสวนรวมของผูบริหาร  
  สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของในการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๙๕

ประเด็นการประเมินผล :  การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๒๑  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จ                    
ที่สถาบันอุดมศึกษานําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไป
ใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ของสถาบันอุดมศึกษาสูระดับมาตรฐานสากล 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ใหดําเนินการ
ครอบคลุมทุกหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสถาบันอุดมศึกษา โดยไมรวมถึงวิทยาเขต ยกเวนกรณีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ใหครอบคลุมถึงวิทยาเขตตางๆ ในสังกัดดวย 

• สถาบันอุดมศึกษาที่ไดเลือกตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว ในการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ใหทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรและรายงานผลการดําเนินการเบื้องตน ที่ไดจัดทําไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และรายงานผลการทบทวนดังกลาวตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือ   ซึ่งมีรายละเอียด
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใชในการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๑๙๖ 

เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

    
ขั้นตอน

ที ่
๕ 

 ดําเนินการไดแลวเสร็จครบถวนตามแผนปรับปรุง
องคกร  ในขั้นตอนที่ ๔ และมีรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

ระดับ ๕ 
(ขั้นตอนที ่๑+
๒+๓+๔+๕) 

   
ขั้นตอน

ที ่
๔ 

 จัดทํารายงานผลการจัดทําแผนปรับปรุงองคกรที่สอดคลอง
กับการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง
องคกรในขั้นตอนที่ ๓  อยางนอย ๒ แผน ไดแลวเสร็จ โดย
จัดสงไปยังภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ
นวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระดับ ๔ 
(ขั้นตอนที ่๑+
๒+๓+๔) 

  
ขั้นตอน

ที ่
๓ 

 จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) 
และจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรไดแลว
เสร็จครบถวน 

ระดับ ๓ 
(ขั้นตอนที ่๑+

๒+๓) 

 
ขั้นตอน

ที ่
๒ 

 จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ไดแลว
เสร็จครบถวน 

ระดับ ๒ 
(ขั้นตอนที ่๑+

๒) 
ขั้นตอน

ที ่
๑ 

 จัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางและแบบฟอรมที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ ๑ 
(ขั้นตอนที ่๑) 

 
เงื่อนไข :  

๑) ความครบถวนของรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ในขั้นตอนที่ ๑ หมายถึง ความ
ครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด  โดยพิจารณาใหคะแนนจาก
จํานวนขอที่สถาบันอุดมศึกษา สามารถตอบคําถามไดอยางครบถวนสมบูรณ ดังนี้ 
 
คะแนนที่ไดรบั ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 

จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม 

๓ ๖ ๙  ๑๒ ๑๕ 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๑๙๗

๒) ความครบถวนของรายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ในขั้นตอนที่ ๒ หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรม ที่สํานักงาน 
ก.พ.ร.กําหนด โดยพิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอที่สถาบันอุดมศึกษา สามารถตอบคําถามไดอยางครบถวน
สมบูรณ ดังนี้ 
 
คะแนนที่ไดรบั ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 

จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม ๓๐ ๔๕ ๖๐ ๗๕  ๙๐ 

 
๓) การจัดทําแผนปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ ๔ จะคิดคะแนนจากจํานวนแผนที่จัดทําแลวเสร็จ

และจัดสงมายังภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ได  ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 
 

คะแนนที่ไดรบั ๐.๕ ๑.๐ 
จํานวนแผนปรบัปรุงที่จัดทําแลวเสร็จ    ๑  ๒ 

 
๔) แผนปรับปรุงองคกรในขั้นตอนท่ี ๔ หากเปนแผนระยะยาว ผลการดําเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ตองเปนกิจกรรมที่มีผลผลิต/ผลลัพธที่บงชี้ถึงความกาวหนาที่สําคัญของแผน หากแผนปรับปรุงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดเฉพาะกิจกรรมที่มิใชสาระสําคัญของความกาวหนาของแผน หรือกําหนด
กิจกรรมที่ไมมีความชัดเจนหรือไมสอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงขององคกร
ตามที่จัดทําไวในขั้นตอนที่ ๓ จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดลง ๐.๒๕ คะแนน 

๕)   การวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร พิจารณาจากรอยละ
ความสําเร็จของความคืบหนาของกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไดเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานที่จะตอง
ปฏิบัติทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดกําหนดไวในรายละเอียดของแผนปรับปรุง โดยพิจารณาจาก
รอยละเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปรับปรุงทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามตาราง
และสูตรการคํานวณดังตอไปนี้  

 
ลําดับที(่i)และชื่อแผนปรับปรุง  รอยละของความสําเร็จ 

ของการดําเนนิการตามแผน 
แผนที ่๑ ....  C๑ 
แผนที ่๒ …. C๒ 

รอยละเฉลี่ยความสําเร็จ 
ของการดําเนนิการตามแผน 

C๑+C๒ 
๒ 
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   ๑๙๘ 

โดยที่ :  
 
รอยละของความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผน 

(Ci) 

หมายถึง ความคืบหนาหรือความสําเร็จในการดําเนินการของแตละกิจกรรม 
เมื่ อ เปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ จะตองปฏิบั ติทั้ งหมดที่ ไดกํ าหนดไว  
ตามรายละเอียดแผนปรับปรุง 

i หมายถึง ลําดับที่ของแผนปรับปรุง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

เกณฑการใหคะแนนในขั้นตอนที่ ๕  
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

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

 
เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการ          
ในขั้นตอไป 

• เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีกรอบแนวทางในการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการ
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐใหอยูในระดับและเกณฑที่สามารถยอมรับได ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐) 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  
กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง ๓  
ภารกิจการบริหารการเปลีย่นแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 

 
ชื่อผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 

๑. นางอารียพันธ เจรญิสุข  ๐๒-๓๕๖-๙๙๙๙ ตอ ๘๘๔๘ 
๒. นางสาวอภิจิตตรา อภิราชจิตร ๐๒-๓๕๖-๙๙๙๙ ตอ ๘๘๐๖ 
๓. นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ ๐๒-๓๕๖-๙๙๙๙ ตอ ๘๙๑๖ 
๔. นางกิตติยา คัมภีร ๐๒-๓๕๖-๙๙๔๕ 
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  ๑๙๙

แนวทางการประเมินผล 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๑ ขั้นตอนที่ ๑ :  
จัดทํารายงานผลการจัดทํา
ลักษณะสําคัญขององคกร 
ตามแนวทางและ
แบบฟอรมที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดไดแลวเสร็จ
ครบถวน  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานใน
ขั้นตอนที ่๑ ดงันี ้
 เอกสารสรุปลักษณะสําคัญขององคกร ตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มี
ขอมูลครบถวนตามแนวทางและแบบฟอรมที่
สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด 

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

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ พรอมทัง้มีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงให
เห็นถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ ๒ ดังนี ้
 รายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มขีอมลูครบถวน
ตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๓ ขั้นตอนที่ ๓ :  
 จัดทํารายงานผลการ

ประเมินองคกรดวยตนเอง 
(Self-Assessment Report) 
ตามเกณฑคุณภาพ           
การบริหารจัดการภาครัฐ 
 จัดลําดับความสําคัญ

ของโอกาสในการปรับปรุง
องคกร 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ และ ๒ พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่
แสดงใหเหน็ถงึการดําเนินงานในขัน้ตอนที ่๓ ดังนี ้
 รายงานสรุปผลการประเมินองคกรดวยตนเอง           

(Self-Assessment Report)  
 รายงานสรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของโอกาส 
ในการปรับปรงุองคกร 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๔ ขั้นตอนที่ ๔ :  
 รายงานผลการจัดทํา 

แผนปรับปรุงองคกร          
ที่สอดคลองกับการ
จัดลําดับความสําคัญของ
โอกาสในการปรับปรุง
องคกรในขั้นตอนที่ ๓ 
อยางนอย ๒ แผน   

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒ และ ๓ พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐาน
แสดงใหเหน็ถงึการดําเนินงานในขัน้ตอนที ่๔ ดังนี ้
 แผนปรับปรุงองคกรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐     
ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร โดยแผนฯ ที่เสนอ
ตองมีความสอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญของ
โอกาสในการปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ ๓  

 แผนปรับปรุงองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ที่เสนอเพื่อประเมินผล ซึ่งควรระบุรายละเอยีด เชน  
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   ๒๐๐ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
- รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ และเปาหมาย         
ในการดําเนินการของแตละแผน  

- ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง
ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่
กําหนดไว ตามแผนดําเนนิการ ของทุกแผน
ปรับปรุงที่เสนอเพื่อประเมินผล 

 สําเนาหนังสือนําสงแผนปรับปรุงองคกรที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ/หรือ 
สําเนาหนังสือตอบรับที่ระบุวันที่ลงรับของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๕ ขั้นตอนที่ ๕ :  
รายงานผลการดําเนินการ 
ไดแลวเสร็จครบถวน      
ตามแผนปรับปรุงองคกร    
ในขั้นตอนที่ ๔   

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พรอมทั้ง เอกสาร 
หลักฐานทีแ่สดงใหเหน็ถึงการดําเนินงานในขัน้ตอนที ่๕ 
ดังนี้  
 เอกสาร/รายงานสรุปผลการดาํเนินงานตามแผน
ปรับปรุงองคกรที่เสนอเพือ่ประเมินผล ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ระบุ 
- จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ สถานที่จัดกิจกรรม

วันที่แลวเสร็จ  
- จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จหรือผลความ

คืบหนาของการดําเนินการตามแผนปรับปรุง
เปรียบเทียบกับกิจกรรมทั้งหมดที่กําหนดไวตาม
แผนปรับปรุง  

- รายงานสรุปประเมินผล ผลผลิต/ผลลัพธที่ได 
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวตามแผน
ปรับปรุงฯ 

- ภาพถาย เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม หรือ
หลักฐานอืน่ ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการจัดกิจกรรมได
ครบถวนตามแผนปรับปรงุที่กาํหนดไวจริง 

หมายเหตุ : 
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) 
ขอใหสถาบันอดุมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรอืสรุปเอกสาร/
หลักฐานที่สําคญัของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอืน่ๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. ขอใหจดัเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรอืขอขอมูลเพิ่มเติม 
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  ๒๐๑

ประเด็นการประเมินผล :  หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 
 รอยละของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)    เมื่อเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอน
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐    โดยการนับหลักสูตรที่ไดรับมาตรฐานหลักสูตรใหนับสะสม และการแจงนับใหนับ
ตามสาขาวิชาที่เปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา  
 
สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐    
X ๑๐๐ 

 
เกณฑการใหคะแนน  (รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน) 

ระดับคะแนน กลุมสถาบัน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สถาบันกลุม ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
 ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด 
๒. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐     

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 บันทึกผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
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   ๒๐๒ 

แนวทางการประเมินผล 
• จํานวนหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) ใหนับสะสม และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชาที่
เปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา  

 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชีวั้ด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดนั้นๆ ทีร่ะบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด 

     มาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษา 
     จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได  เชน  สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๒๐๓

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

• มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และการจัดให
นิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระใน
รูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ   
การเปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ  จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดทําโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

• ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนตัวบงชี้เชิงคุณภาพที่ตองอาศัยความ
ละเอียดในการพิจารณาและมีลักษณะแตกตางจากตัวบงชี้อื่นๆ ที่กลาวมาแลว   อยางไรก็ตาม  ตัวบงชี้นี้มี
ความสําคัญเนื่องจากเปนตัวบงชี้ที่จะบอกใหทราบวาสถาบันการศึกษาไดจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๒๒ หรือไม   ซึ่งมาตรา ๒๒ กําหนดไววา "การจัดการศึกษาตอง 
ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด" 

• ผูประเมินอาจจะพิจารณาหารองรอยหลักฐานดวยวิธีการอื่นๆ เชน การสังเกตการเรียนการสอน 
วิธีการต้ังปญหา  และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมายดวย 

ประเด็นยอยในการพิจารณา ๗ ขอ 
๑. คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
๒. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
๓. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๔. คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
๕. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ       

อิงพัฒนาการของผูเรียน 
๖. คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม

ศักยภาพ 
๗. คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 

 
เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ – ๒ ประเด็นยอย ๓ – ๔ ประเดน็ยอย ๕ ประเด็นยอย ๖ ประเด็นยอย ๗ ประเด็นยอย 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

   ๒๐๔ 

ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลที่แสดงใหเห็นหลักฐานของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน จํานวน
หนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติที่แสดงถึงการใหนักศึกษาคนควาหาความรูตามความสนใจ  
การสอนแบบ Problem  Based Learning , Project-Based Learning  เปนตน  การทํา Senior project การสอน
แบบสัมมนา และการที่มอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง รวมทั้งจํานวนชั่วโมงในภาคสนาม 
จํานวนโปรแกรม/ รายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล  ผลการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียน และมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  

นอกจากนั้นยังรวมถึงผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไป
ใชพัฒนาผูเรียน  จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  จํานวนชั่วโมงที่เปด
ใหบริการใหนิสิตนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน เปนตน รวมถึงแผนการสอนโดยเนนผูเรยีนเปน
สําคัญ เพื่อใหผูเรียนเปนศูนยรวมและมีบทบาทในการเรียนรู 
 
แนวทางการประเมินผล : 
ประเด็นยอยที่ใชในการ

พิจารณา 
ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๑ – ๒ ประเด็นยอย ๑ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก 

      ผูมีอํานาจ ๑ - ๒ ประเด็นยอย ใน ๗ ประเด็น  
๓ – ๔ ประเดน็ยอย ๒ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก 
      ผูมีอํานาจ ๓ – ๔ ประเด็นยอย ใน ๗ ประเด็น  

๕ ประเด็นยอย ๓ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก 

       ผูมีอํานาจ ๕ ประเด็นยอย ใน ๗ ประเด็น  
๖ ประเด็นยอย ๔ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก 
      ผูมีอํานาจ ๖ ประเด็นยอย ใน ๗ ประเด็น 

๗ ประเด็นยอย ๕ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก 

      ผูมีอํานาจ ทั้ง ๗ ประเด็นยอย  
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

  ๒๐๕

แนวทางการประเมินผล 
หมายเหตุ : 

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  
ขอใหสถาบันอดุมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด     
มาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบนัอุดมศึกษา
จัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได  เชน  สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๑-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมและตัวอยางการเขยีน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๑-๒ 

ตัวชี้วัดที่.........................................................................................................   
หนวยวัด : ………… 
น้ําหนัก  : 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-) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ 
     
     
หมายเหตุ :  สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับขอมูลรายละเอียดแตละตัวชี้วัด 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

๑.  
๒.  

 
ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด : ................................. เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 
ผูจัดเกบ็ขอมลู    : .................................  เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 
 
 
หมายเหตุ :  ๑ รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด  
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๑-๓ 

แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด  
ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

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

สถาบันอุดมศึกษา 
๒. หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัด เชน รอยละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน 
๓. น้ําหนัก ระบุน้ํ าหนักตัวชี้ วัดตามคํ ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการของ  

สถาบันอุดมศึกษา 
๔. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  

 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน 
ก.พ.ร. ที่..............ลงวันที่ .............. ๒๕๕๐ เรื่อง
...............................  

 กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือให  

ผูประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึง
แนวทางการวัดผลตัวชี้วัด 

๕. สูตรการคํานวณ ระบุสูตรการคํานวณที่สอดคลองกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 
๖. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้ วัด  ตามคํารับรอง  

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
๗. เง่ือนไข ระบุเง่ือนไขที่จําเปน  ซึ่งมีสวนสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จของ

ตัวชี้วัด 
๘. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

 
ระบุขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของตัวชี้ วัด ซึ่งตองมีแนว
ทางการจัดเก็บขอมูลสอดคลองกับคําจํากัดความของตัวชี้วัดที่ใช  
ในการประเมินผลปงบประมาณปจจุบัน 

๙. แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบุแหลงของขอมูลที่สวนราชการนํามาใชอางอิงในการประเมินผล 
รวมท้ังวิธีการจัดเก็บขอมูล 

๑๐. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                       
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงาน
ใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมทั้งเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงาน
และโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่
ทํางานเปนประจํา 

๑๑. ผูจัดเก็บขอมูล                             
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ร ะ บุ ชื่ อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ให ทํ า หน า ที่ ร ว บ ร วมข อ มู ล  
การดําเนินงานของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๑-๔ 

ตัวอยางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  ๑ ป  

หนวยวัด :  รอยละ 
น้ําหนัก    : รอยละ ๑.๖๓ 
คําอธิบาย :  

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  กับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยไมนับรวม   
ผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาโดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทํา ภายในระยะเวลา ๑ ปนับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา   

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา  ภายใน
ระยะเวลา ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

• การนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลา  ใหนับเฉพาะผูที่ไดงานหรือเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น   ไมนับผูที่มีงานทํา หรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว                  

• วันที่สําเร็จการศึกษา  หมายถึง  วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
• แจงนับตามปงบประมาณ 

 

สูตรการคํานวณ : 
 

 (จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน ๑ ป นบัจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 (จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐)   
 

X ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๑-๕ 

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

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

 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
ผลการดําเนนิงานในอดีต  

ปงบประมาณ พ.ศ.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวย
วัด 

๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ดงานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน ๓,๖๑๕ ๓,๕๕๐ ๓,๗๘๙ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีย่ังไมได 
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน ๓๐๐ ๕๕๐ ๔๒๗ 

จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน ๓,๙๑๕ ๔,๑๐๐ ๔,๒๑๖ 
จํานวนผูกรอกแบบสํารวจที่หักผูมีงานทําหรือมีกิจการของ
ตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 

คน ๓,๖๐๐ ๓,๔๗๕ ๓,๗๕๒ 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป 

รอยละ ๙๑.๙๕๔๐ ๘๔.๗๕๖๐ ๘๘.๙๙๔๓ 

 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

แหลงขอมูล :  
๑. รายงานผลการสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตซึ่งแตละคณะไดมีการสํารวจ ประมวลผล 

และจัดทํารายงานไว 
๒. รายงานผลการสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตที่สถาบันไดประมวลผลจากขอมูลของแต    

ละคณะและจัดทํารายงานไว 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๑-๖ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
๑. ศึกษากระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลของมหาวิทยาลัย/สถาบัน  เชน 
 ๑.๑ มหาวิทยาลัยมีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตที่มีผูแทนจากแตละ

คณะ รวมทั้ง ผูเกี่ยวของในการสรางแบบสํารวจ  การพฒันาโปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ขอมูล  รวมทั้ง การประชาสัมพันธใหบัณฑิตใหความสําคัญในการตอบแบบสํารวจขอมูล 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 ๑.๒ มีบันทึกการประชุมที่แสดงวาคณะกรรมการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตเพื่อวางแผนการ

จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ไดมีคําอธิบายไว  ในแผนระบุตัวแปรที่ตองกําหนดในแบบสอบถาม และ
วิธีการบริหารจัดการการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล และการรายงาน โดยใชแบบสํารวจขอมูล
กลาง  โดยมอบความรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูล และประมวลผล รวมทั้งรายงานผลให
แตละคณะดําเนินการ 

๒. การสรางแบบสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตตามนิยามที่ไดมีคําอธิบายไว  เพื่อจัดเก็บ
ขอมูลหลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลวในระยะเวลา ๑ ป 

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

 
 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด : นายประมง  สุขสบาย เบอรติดตอ : ๐-๒xxx-xxxx 
ผูจัดเกบ็ขอมลู       : นายเกษตร  ใจรัก  เบอรติดตอ : ๐-๒xxx-xxxx  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๒-๑ 

 
 
 

 
ภาคผนวก ๒ 

 
แนวทางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ 
สําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๒-๒ 

 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

ขอใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 
สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

๑. หนาปก ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษา                         
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการ 
กรณีสถาบันการพลศึกษา  สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

๒. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิง
ใหสอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัย...                                       
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัย..  (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
๓. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ   
มหาวิทยาลัย...                   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐  

ขอใหดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก ๓  โดยระบุ ทุกตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
อยางไรก็ตามในสวนของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้น ขอใหดําเนินการตามตัวอยางในภาคผนวกที่ ๑๔ โดยใสคา
คะนนที่ไดเทากับ ๑ มากอน จากนั้นผูประเมินจะนําคาคะแนน
ผลการประเมินของตัวชี้วัดทั้ง ๒ สวนดังกลาวมาเติมลงใน
ตารางสรุปผลและคํานวณผลคะแนนรวมที่ไดอีกครั้ง 

๔. รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม     
คํารับรองการปฏิบัติราชการ                 
มหาวิทยาลัย...   
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วัดตามแผน  
ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา และตัวชี้วัดภาคบังคับ
ทุกตัวชี้วัด  โดยใชแบบฟอรมและดําเนินการตามแนวทางการ
เขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆไดแก  

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุ
ในภาคผนวก....) 

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยาง
ตามที่ระบุในภาคผนวก....) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุ
ในภาคผนวก....) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๒-๓ 

สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 
๕. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด โดยให

แนบหลักฐานอางอิง  พรอมทั้งจัดสงเฉพาะเอกสารประกอบที่
สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๓-๑ 

 
 
 

 
ภาคผนวก ๓ 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ 

ของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๓-๒ 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล                

การปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
มิติที่ ๑ มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนัก : รอยละ .....)    
ตัวชี้วัดที่            
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           

 มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพ (น้ําหนักรอยละ .......)    
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพ (น้ําหนัก : รอยละ ........)    
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน (น้ําหนัก : รอยละ ............)      
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           

    รวม       
รายงาน ณ วันที่.....เดือน.............พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ผูรายงาน .................................................................         หนวยงาน.................................................. 
ตําแหนง..................................................................       โทรศัพท.....................................................        
หมายเหต ุ    :   หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลไดภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากเปนตัวชี้วดัท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง หรือ
จัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ ๑ มากอน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
                                  มหาวิทยาลัย ......................................................  

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



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๓-๓ 

 
แนวทางการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ              

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

หัวขอรายงาน คําอธิบาย 
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. น้ําหนัก ร ะ บุ น้ํ 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 ทั้งนี้ตองมีหนวยนับ

เหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา ๑ 
ตัวชี้วัด และไมไดระบุตัวชี้วัดยอยพรอมรายละเอียดลงในตาราง ไมตอง
ระบุขอมูลผลการดําเนินงาน) 

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

๙. คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะนนที่ไดของ
ตัวชี้วัด มาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัดแลวหารดวยน้ําหนักรวมทั้งหมดของ
ทุกตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองฯ 

๑๐. วันที่รายงาน ระบุวันที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ หลังจากที่มีการตรวจสอบและ 
ผูมีอํานาจใหความเห็นชอบแลว 

๑๑. ผูรายงาน  หนวยงาน ตําแหนง      
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙  
พรอมทั้งหนวยงานตนสังกัด ตําแหนง เบอรโทรศัพทที่สํานักงาน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              
   ภาคผนวก ๔-๑ 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ๔ 
 

ตัวอยางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ 

สําหรับสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              
ภาคผนวก ๔-๒ 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
 

  

 
 

มหาวทิยาลัย...................... 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

หรือ 
สถาบันการพลศึกษา 

กระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              
   ภาคผนวก ๔-๓ 

สารบัญ 
 

๑.  ตารางสรปุผลการปฏบิตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ                                          
มหาวิทยาลยั...  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐........................................................... 

     หรือ 
 สถาบันการพลศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐.................................................... 
๒. รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ                                                   

มหาวิทยาลยั…………………. 
     หรือ 
 สถาบันการพลศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐.................................................... 
     ตัวชี้วัดที่ ........................................................................................................................ 

 
๓. ภาคผนวก 

๑. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  .............................................................................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              
ภาคผนวก ๔-๔ 

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  รอบ  ๖ เดือน มหาวิทยาลยั…………………(กลุม ๑) 

                    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ   รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

หนวย 
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการดําเนิน 

งาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คะแนนถวง
น้ําหนัก 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล 
๑. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวง นํ้าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๑.๐๐๐๐* ๐.๐๕๐๐ 

๒. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๑.๐๐๐๐* ๐.๐๕๐๐ 

๓. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุ
เ ป า หม ายต ามแผนปฏิ บั ติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ ๑๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

๓.๑ รอยละของนักศึกษาใหม
ระดับปริญญาตรีข้ึนไปสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รอยละ ๓ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐ 

๓.๒ จํานวนผูบริหารที่เขารับ
การพัฒนา 

คน ๓ ๒๕ ๒๗ ๒๙ ๓๑ ๓๓ ๓๐ ๓.๕๐๐๐ ๐.๑๐๕๐ 

๓.๓ รอยละที่เพิ่มข้ึนของ
ผูรับบริการทางวิชาการ 

รอยละ ๓ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๘.๓๒ ๔.๑๖๐๐ ๐.๑๒๔๘ 

๓.๔ ระดับคุณภาพของระบบ
ฐานขอมูลดานการสนับสนุน 
การวิจัย 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐ 

๓.๕ รอยละของหนวยงานที่ผาน
การรับรองคุณภาพภายใน รอยละ ๓ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ ๙๙ ๔.๕๐๐๐ ๐.๑๓๕ 

๔. ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉลี่ ยถวง นํ้าหนักในการ
บรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ ๒๘      

   

๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต 

 ๙.๘         

๔.๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ ได ง านทํ าหรื อ
ประกอบอาชี พอิ สระภายใน
ระยะเวลา ๑ ป 

รอยละ ๑.๖๓ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๐ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๔๘๙ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              
   ภาคผนวก ๔-๕ 

 

 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

หนวย 
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการดําเนิน 

งาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คะแนนถวง
น้ําหนัก 

๔.๑.๒  รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา 

รอยละ ๑.๖๓ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๐ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๔๘๙ 

๔.๑.๓   ระดับความพึงพอใจตอ
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต  

ระดับ ๑.๖๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๐๖๕๖ 

๔.๑.๔*  จํานวนนักศึกษา หรือ
ศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ  

คน ๒.๔๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๒๗ ๒.๔๐๐๐ ๐.๐๕๘๘ 

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         

๔.๒.๑  รอยละของงานวิจัย และ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร 
ห รื อ นํ า ไ ป ใ ช ป ร ะ โ ย ชน ใ น
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจํา  

รอยละ ๑.๔ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๓๙ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๔๒๐ 

๔ .๒ .๒   จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา 

บาท ๑.๔ 
๒๙๐,
๐๐๐ 

๓๐๐,
๐๐๐ 

๓๑๐,
๐๐๐ 

๓๒๐,
๐๐๐ 

๓๓๐,
๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๐.๐๒๘๐ 

๔ .๒ .๓   รอยละของอาจารย
ประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรือ
งานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจํา 

รอยละ ๑.๔ ๒๙ ๒๙.๕ ๓๐ ๓๐.๕ ๓๑ ๓๐ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๔๒๐ 

๔.๒.๔*  รอยละของบทความ
วิ จั ย ที่ ไ ด รั บ ก า ร อ า ง อิ ง 
(Citation) ใน refereed  journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  ตออาจารย
ประจํา 

รอยละ ๒.๑ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๑๖ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๑๐ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              
ภาคผนวก ๔-๖ 

 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

หนวย 
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการดําเนิน 

งาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คะแนนถวง
น้ําหนัก 

๔.๒.๕*  จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่ได รับการจด
ท ะ เ บี ย น สิ ท ธิ บั ต ร ห รื อ อ นุ
สิทธิบัตร 

ชิ้น ๒.๑ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๒ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๖๓๐ 

๔.๓ มาตรฐานดาน 
การบริการวิชาการ  ๗         

๔.๓.๑  รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริ มสร างความ
เ ข ม แ ข็ ง ข อ ง สั ง คม  ชุ ม ชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

รอยละ ๒.๓ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๙๕ ๓.๕๐๐๐ ๐.๐๘๐๕ 

๔.๓.๒  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่
อาจารยประจําใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

ชั่วโมง ๒.๓ ๔๓ ๔๖ ๔๙ ๕๒ ๕๕ ๕๐ ๓.๓๓๓๓ ๐.๐๗๖๖ 

๔.๓.๓  รอยละของอาจารยที่
เปนที่ป รึกษา  เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เป นกรรมการวิ ช าการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

รอยละ ๒.๔ ๒๖ ๒๘.๕ ๓๑ ๓๓.๕ ๓๖ ๒๙ ๒.๒๐๐๐ ๐.๐๕๒๘ 

๔.๔ มาตรฐานดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 ๒.๘       
  

๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือ 
กิจกรรมในการอนุ รักษ พัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 
และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ
หรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ ๐.๙๓ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๒๖.๕ ๒.๕๐๐๐ ๐.๐๒๓๓ 

๔ .๔ .๒   ร อ ย ล ะ เ ฉ ลี่ ย ข อ ง
นักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือ 
กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต อ จํ า น ว น
นักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ ๐.๙๓ ๐.๔ ๐.๔๕ ๐.๕ ๐.๕๕ ๐.๖ ๐.๕ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๒๗๙ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              
   ภาคผนวก ๔-๗ 

 
 
 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการดําเนิน 
งาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
๔.๔.๓  รอยละของคาใชจาย
และมูลคาที่ ใชในการอนุ รักษ 
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต อ
งบดําเนินการ 

รอยละ ๐.๙๔ - ๐.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๒ ๐.๘ ๒.๖๐๐๐ ๐.๐๒๔๔ 

๕. ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาสถาบันสูระดับสากล  

ระดับ ๒ ๑ - - - ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพ 
  ๖. รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

รอยละ ๘ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๑ ๑.๐๐๐๐* ๐.๐๘๐๐ 

๗. ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในที่ก อให เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย าง
ตอเน่ือง  

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 

๘. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ของสถาบันอุดมศึกษา  

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐ 

มิติท่ี ๓  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   
๙. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงนํ้าหนักของอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๙๐๐ 

๑๐ .ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๙๐๐ 

๑๑.ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการลดรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๐ 

๑๒ .ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๖๐๐ 

มิติท่ี ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
๑๓ . ระดับคุณภาพของการ
กํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๐ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              
ภาคผนวก ๔-๘ 

 
หมายเหตุ : *   ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ ๑ เนื่องจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือใชขอมูลจากหนวยงานอื่น 
               **  น้ําหนักคะแนนของตัวชี้วัดที่ ๔ แปรตามที่มีการเจรจาตกลงและลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

หนวย 
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการดําเนิน 

งาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คะแนนถวง
น้ําหนัก 

๑๔. ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการแสดงความ
คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ร ว ม ติ ด ต า ม
ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๐ 

๑๕. ระดับคุณภาพของการ
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.รอยละของอาจารยประจําที่
มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา 

รอยละ ๒ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๔.๓๘ ๓.๘๐๐๐ ๐.๐๗๖๐ 

๑๗.ระดับคุณภาพของการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๖๐๐ 

๑๘. ระดับความสําเร็จของการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล
อุ ด ม ศึ ก ษ า ด า น นั ก ศึ ก ษ า 
บุคลากร และหลักสูตร 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๖๐๐ 

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 
ข้ึนไป 

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 ๓.๑๕๐๐ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              
   ภาคผนวก ๔-๙ 

รายงาน ณ วันที่. ๓๐......เดือน..กันยายน........พ.ศ…๒๕๕๐…. 
ผูรายงาน....วีรนุช สงเสริม.............   หนวยงาน..........มหาวิทยาลัย ก....................................... 
ตําแหนง…รองอธิการบดีฝายแผน  โทรศัพท....๐ ๒๒๑๘ ๕๕๕๕............................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ    :     กรณีภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐   หากตัวชีว้ัดใดไมสามารถรายงาน
ผลได เน่ืองจากเปนตัวชี้วดัที่ใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคณุภาพหรือจัดเก็บ
ขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ ๑ มากอน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๕-๑ 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ๕ 
 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ 

ของแตละตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๕-๒ 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

แบบฟอรม
การ

รายงาน 
มิติท่ี ๑ มิติดานประสิทธิผล                         
• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  ๑. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน

การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง 

ไมตองจัดทํา
รายงาน 

 ๒. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ไมตองจัดทํา
รายงาน 

 ๓. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

เชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ
หรือขั้นตอน
ดําเนินงาน 

  ๓.๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
นํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของ
สถาบันอุดมศึกษา ในสวนของงบประมาณ
แผนดิน 

 

  ๓.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
นํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของ
สถาบันอุดมศึกษาในสวนของงบประมาณ
รายได 

 

 ๔. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ   สมศ. ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 

  ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ  
  ๔.๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 
๑ ป  

เชิงปริมาณ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๕-๓ 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

แบบฟอรม
การ

รายงาน 
  ๔.๑.๒  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
เชิงปริมาณ 

  ๔.๑.๓   ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของ
ผูใชบัณฑิต  

เชิงปริมาณ 

  ๔.๑.๔*  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการ  หรือดานอ่ืนที่ เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

เชิงปริมาณ 

  ๔.๑.๕*  รอยละของบทความวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ จํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๒ มาตรฐานดานการวิจยัและงาน
สรางสรรค 

 

  ๔.๒.๑  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่
ตี พิมพ  เผยแพร  หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา  

เชิงปริมาณ 

  ๔.๒.๒  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุน
ทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๒.๔*  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจํา 
 

เชิงปริมาณ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๕-๔ 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

แบบฟอรม
การ

รายงาน 
  ๔.๒.๕*  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ที่ ได รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๓ มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  
  ๔.๓.๑  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๓.๒  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจํา
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๓.๓  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๓.๔*  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๓.๕*  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจ
ของสถาบัน 
 
 
 
 

ขั้นตอน
ดําเนินงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๕-๕ 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

แบบฟอรม
การ

รายงาน 
  ๔.๔ มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 
 

  ๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 
และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๔.๒  รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๔.๓  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชใน
การอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๔.๔*  จํานวนผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนา
องคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ 

  ๔.๔.๕*  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลใน
การอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ขั้นตอน
ดําเนินงาน 

 ๕. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับ
สากล  

ขั้นตอน
ดําเนินงาน 

มิติท่ี ๒ มิติดานคุณภาพ     

• คุณภาพการใหบริการ ๖. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เชิงปริมาณ 

• การประกันคุณภาพ 
 

๗. 
 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

ขั้นตอน
ดําเนินงาน 

• การปฏิบตัติามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย  

 

๘. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา  

ขั้นตอน
ดําเนินงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๕-๖ 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

แบบฟอรม
การ

รายงาน 
มิติท่ี ๓  มิติดานประสิทธิภาพ                  
  ของการปฏิบัติราชการ   

   

• การบริหารงบประมาณ ๙.  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
     ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย 
     ลงทุน 

เชิงปริมาณ 

• ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน ๑๐ ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร 
ต า ม ม า ต ร ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น  ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

• การลดระยะเวลาการใหบริการ    ๑๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

เชิงปริมาณ 

• การจัดทําตนทุนตอหนวย ๑๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

มิติท่ี ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน    
• การบริหารการศึกษา ๑๓ ร ะ ดั บคุณภาพของกา รกํ า กั บ ดู แ ลขอ ง   

สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
เชิงคุณภาพ 

 ๑๔
. 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน   
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ   
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

 ๑๕ ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

เชิงปริมาณ 

 ๑๖ รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

เชิงปริมาณ 

 ๑๗
. 

ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

 ๑๘ ร ะ ดับความสํ า เ ร็ จ ของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร 
และหลักสูตร 

เชิงคุณภาพ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๕-๗ 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

แบบฟอรม
การ

รายงาน 
 ๑๙ ค า ใช จ ายทั้ งหมดที่ ใ ช ในระบบห องส มุด 

คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  
เชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัดเลือก (๑ ตัวชี้วัด) ๒๐ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร  

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

 ๒๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

• หลักสูตรและการเรียนการสอน ๒๒. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมด 

เชิงปริมาณ 

 ๒๓
. 

ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  

เชิงคุณภาพ 

 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๖-๑ 

 
 
 

 
ภาคผนวก ๖ 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมและตัวอยางการเขยีนรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
การปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๖-๒ 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         ( .... )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                                         ( .... )  รอบ  ๑๒  เดือน  
ชื่อตัวชี้วัด :   
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    
โทรศัพท :   โทรศัพท :    
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
................................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ 

สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับขอมูลท่ีตองรายงานของแตละตัวช้ีวดั 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 
    

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

      

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

      
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 
หลักฐานอางอิง :   
 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๖-๓ 

 แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ 

ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

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
ตัวชี้ วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่ สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปน
ประจํา 

๔. ผูจัดเก็บขอมูล                            
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูล การดําเนินงาน
ของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่
ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

๕. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงานของตัวชี้วัด  
พรอมทั้งแจงขอมูลประกอบที่ใชในการคํานวณใหครบถวนตาม 
คํานิยามหรือสูตรการคํานวณ  

๖. เกณฑการใหคะแนน ระ บุ เกณฑการใหคะแนนของแตละตั วชี้ วั ด  ตามคํ า รับรอง  
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

๗. ก า รคํ า น วณคะแนนจ ากผลก า ร
ดําเนินงาน 

 

 ๗.๑ ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ   
      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 น้ําหนัก ระ บุน้ํ าหนั กตั วชี้ วั ดตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ  
สถาบันอุดมศึกษา 

 ๗.๓ ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมี
หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอย
มากกวา ๑ ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดําเนินงานให
ครบถวน)  

 ๗.๔ คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวณตามแบบที่ ๑ 
ในบทที่ ๒  ทั้งนี้สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา ๑ ตัวชี้วัด ให
ใชวิธีการคํานวณแบบที่ ๒ ในบทที่ ๒ 

 ๗.๕ คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะนนที่ได
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๖-๔ 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ 

 
                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)        ( .... )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                                         ( )  รอบ  ๑๒  เดือน  
ชื่อตัวชี้วัด :  
ตัวชี้วัดท่ี  ๔.๒.๓   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน   
                               ตออาจารยประจํา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพันดี  มีอยู                       ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประทัด  ดีจัง 
โทรศัพท :  ๐๒-๒๔๔-๗๓๙๘ โทรศัพท :   ๐๒-๒๔๔-๗๓๙๙ 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
             ๑. มอีาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน  จํานวน  ๕ คน  
ไดแก   
                 ๑) รศ.วิโรจน  นิสิตา  แหลงทุนในประเทศ ชื่อทุน XXXX  หนวยงาน XXXX 
                 ๒) นางสาวศิริพร  วลัย  แหลงทุนตางประเทศ ชื่อทุน XXXX  หนวยงาน XXXX 
                 ๓) นางอัจจิมา  สมพล  แหลงทุนจากหนวยงานภาคเอกชน ชื่อทุน XXXX  หนวยงาน XXXX 
                 ๔) นายสมพล  คุณากร  แหลงทุนจากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม ชื่อทุน XXXX  หนวยงาน XXXX 
                 ๕) นายสมนึก วิรุฬ  แหลงทุนจากหนวยงานอื่นๆ  ชื่อทุน XXXX  หนวยงาน XXXX 
             ๒. จํานวนอาจารยประจํา   ๒๐๐ คน  ซึ่งจําแนก เปนขาราชการ จํานวน ๑๕๐ คน พนักงาน จํานวน  
๓๐ คน อาจารยพิเศษท่ีมีการทําสัญญาจาง ๙ เดือนขึ้นไป  จํานวน ๑๕ คน  และนักวิจัยประจํา จํานวน ๕ คน  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ 
๑. จํานวนอาจารยประจํา ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
๒. อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย และงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน   ๒ ๔ ๖ 

๓. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย และ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 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. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๖-๕ 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)        ( .... )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                                         ( )  รอบ  ๑๒  เดือน  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทํา
วิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

๐.๕ รอยละ ๐.๐๓ ๔ ๒.๐ 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  

(ขอใหสถาบันอุดมศึกษาอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
(ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุปจจัยท่ีมีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับ
ตัวชี้วัดน้ี) 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
 (ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบปุจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 
 
หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
( ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของ
หรือสอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๗-๑ 

 
 
 

 
ภาคผนวก ๗ 

 
แบบฟอรมและตัวอยางการเขยีนรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
การปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๗-๒ 

                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           ( .... )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                                       ( .... )  รอบ  ๑๒  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    
โทรศัพท :  โทรศัพท :    
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

คําอธิบาย 

๑.        

๒.        

 
เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา)  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          

 
หลักฐานอางอิง :  
 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๗-๓ 

แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ 

ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
หัวขอการรายงาน คําอธิบาย 

๑. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลา
ของการรายงาน 

๒. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดและลําดับที่ของตัวชี้วัดตามคํารับรอง            
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  

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

กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน 

ก.พ.ร. ที่ นร. ๑๒๐๐/ว ๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ 
เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  และการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๐ 

 กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 กรอกรายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด การจัดเก็บขอมูล 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
๖. ขอมูลผลการดําเนินงาน อธิบายรายละเอียดการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับ

ประเด็นการประเมินผลที่กําหนดไวของตัวชี้วัดนั้นๆ  
๗. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดตามคํารับรอง                 

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
๘. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา เนื่องจากผูประเมิน     จะ

เปนผูพิจารณาใหคะแนนสําหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
๙. คําชี้แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ 

สําหรับตัวชี้วัดนี้ 
๑๐. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้ 
๑๑. อุปสรรคตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้ 

   
   
   
   
   
  

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๗-๔ 

 หัวขอการรายงาน คําอธิบาย 
๑๒. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิงและจํานวนของ

เอกสารที่ไดจัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละ
ตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐    หัวขอแนวทางการประเมินผล 
ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน 
หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถาย 
เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๗-๕ 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ 

  รอบ  ๖ เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดท่ี ๑๗ ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายหรรษา  มีสุข                        ผูจัดเก็บขอมูล :   นายสุขใจ  อยูสบาย 
โทรศัพท :  ๐๗๗-๔๕๖-๓๙๗ โทรศัพท :   ๐๗๗-๔๕๖-๓๙๙ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
           มหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังนี้ 

๑) วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศขององคกร และพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

๒) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐  คณะทํางานไดเสนอผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯวามีคุณภาพ และเนื้อหา
ครอบคลุมทั้ง ๒ ประเด็นหลัก ในที่ประชุมผูบริหารซึ่งมีอธิการบดีเปนประธานฯ  ที่ประชุมเห็นชอบและ   
มอบใหคณะทํางานชุดดังกลาวไปจัดทําแผนปฏิบัติการ 

๓) วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐  คณะทํางานเสนอแผนปฏิบัติการฯ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง ๒ ประเด็นหลัก       
ในที่ประชุมผูบริหารซึ่งมีอธิการบดีเปนประธานฯ  ที่ประชุมอนุมัติใหนําไปใชดําเนินการโดยใหปรับแกไข
ประเด็นยอยที่ ๒.๒ ระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาใหครบทั้ง        
๙ ดาน เพื่อใหบริการสารสนเทศแกหนวยงานภายนอก และประชาชนผูสนใจ และเปนศูนยกลางการ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศของสถาบันที่เปนเอกภาพ ถูกตอง สะดวก และรวดเร็ว ในการประชุมครั้งนั้นมี
การต้ังคณะทํางานอีกชุดเพื่อติดตามการนําแผนปฏิบัติการฯไปใชดวย 

๔) วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๐  คณะทํางานติดตามผลไดรายงานวา จํานวนแผนปฏิบัติการฯที่นําไปปฏิบัติไดแลวเสร็จ 
รอยละ ๘๕  ของแผนที่วางไว  และจํานวนแผนปฏิบัติการฯที่บรรลุเปาหมายที่วางไว  รอยละ ๘๐  ในที่ประชุม
ผูบริหารซึ่งมีอธิการบดีเปนประธานฯ  ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแนวทางดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว 

๕) วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ คณะทํางานติดตามผลไดรายงานวา จํานวนแผนปฏิบัติการฯที่นําไปปฏิบัติไดแลว
เสร็จ และจัดทําเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา ไดจํานวน ๒ ระบบ  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๗-๖ 

  รอบ  ๖ เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
เกณฑการใหคะแนน 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) ดานระบบฐานขอมูลของ
สถาบันอุดมศึกษา  

   -มีแผนการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศขององคกร 
และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอยางนอย ๔ 
ระบบ    

 
 

๑.๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

มีแผนจัดทํา
ฐานขอมูล 
และระบบ
สารสนเทศ 

 
 

๒ ระบบ 
  
 

 
 

อยางนอย   
๔ ระบบ 

๒) ดานระบบการใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศ  

    - มีการพัฒนาการ
ใหบริการขอมลู
สารสนเทศใหสอดคลอง
ตามพันธกิจ     

 
 

๐.๕ 

 
 
- 

 
 

๑ ระบบ 
 
 

 
 

๒ ระบบ 
 

 
 

๓ ระบบ 
 
 

 
 

อยางนอย   
๔ ระบบ 

๓) ดานความพึงพอใจของ
ผูรับบริการขอมูล
สารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา 

    - รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการระดับ        
ดีมาก 

 
 
 
 

๐.๕ 
 

 
 
 
 

๖๐ 

 
 
 
 

๗๐ 

 
 
 
 

๘๐ 

 
 
 
 

๙๐ 

 
 
 
 

๑๐๐ 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๗-๗ 

  รอบ  ๖ เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

๑) ดานระบบฐานขอมูลของ
สถาบันอุดมศึกษา  

   -มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศขององคกร และพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอยางนอย ๔ ระบบ    

๑.๐ มีแผนจัดทํา
ฐานขอมูล และ
ระบบสารสนเทศ 

๓ ๐.๖ 

๒) ดานระบบการใหบริการขอมูล
สารสนเทศ  

    - มีการพัฒนาการใหบริการขอมูล
สารสนเทศใหสอดคลองตามพันธกิจ     

๐.๕ ๒ ระบบ 
 

๓ ๐.๓ 

๓) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขอมูลสารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา 

    - รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระดับดีมาก 

๐.๕ 
 

๘๐ ๓ ๐.๓ 

 ๒.๐ คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ ๑.๒ 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  

    (ขอใหสถาบันอุดมศึกษาอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
(ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุปจจัยท่ีมีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     (ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน ๕ รายการ)  
๑) คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา ทบทวน และวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
๒) คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานติดตามการนําแผนปฏิบัติการฯไปใช 
๓) รายงานการประชุมผูบริหาร ในวาระผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯวามีคุณภาพ และเนื้อหาครอบคลุมทั้ง ๒ 

ประเด็นหลัก  
๔) มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศขององคกร 
๕) หลักฐานแสดงวาสถาบันมีการพัฒนาใหบริการขอมูลสารสนเทศใหสอดคลองตามพันธกิจ 
๖) แบบสํารวจและผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศขององคกร 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๗-๘ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๘-๑  

 
 
 

 
ภาคผนวก ๘ 

 
แบบฟอรมและตัวอยางการเขยีนรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
การปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขัน้ตอนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๘-๒  

 

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                ( .... )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                                             ( .... )  รอบ ๑๒  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    
โทรศัพท :   โทรศัพท :    
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 
๑  
๒  
๓  
๔  
๕  

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

     
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
 
หลักฐานอางอิง :  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๘-๓  

แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนข้ันตอนดําเนินงาน 

ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 
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 ร ป 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 รับมอบหมายใหทํ าหนาที่ รวบรวมขอมูลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา 

๕. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆตามเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการตางๆ 

๖. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

๗. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 ๗.๑ ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 

       ประกอบตัวชี้วัด 
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 น้ําหนัก ระ บุน้ํ าหนักตัวชี้ วั ดตามคํ ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 ๗.๓ ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมี
หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัด
ยอยมากกวา ๑ ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดําเนินงาน
ใหครบถวน) 

 ๗.๔ คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวณตามแบบที่ 
๓ ในบทที่ ๒   

 ๗.๕ คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะนนที่ได
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 

๘. คําชี้แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการที่ได
ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
สําหรับตัวชี้วัดนี้ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๘-๔  

 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 
๙. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่

ควบคุมไดและควบคุมไมได 
๑๐. อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่

ควบคุมไดและควบคุมไมได 
๑๑. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของเอกสาร

ที่ไดจัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูได
จากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา 
หัวขอแนวทางการประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน 
รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงาน
การประชุม ภาพถาย เปนตน   ทั้งนี้ขอใหระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/
หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้นมีความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับ
การดําเนินงานของตัวชี้วัดในแตละขั้นตอนอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๘-๕  

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนข้ันตอนดําเนินงาน 

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)               ( .... )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                                             (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดท่ี ๘  ระดับความสาํเร็จของการปฏบิัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบนัอดุมศกึษา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพันดี  มีอยู                       ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประทัด  ดีจัง 
โทรศัพท :  ๐๒-๒๔๔-๗๓๙๘ โทรศัพท :   ๐๒-๒๔๔-๗๓๙๙ 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
        ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ  ดังนี้ 
        มหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังที่ ม.๑๐๒/๒๔๓  ลงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง การแตงตั้งกรรมการดําเนนิงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไดดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
และไดรับอนุมัติจากสภาคณาจารย/ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยพรอมจัดประชุมคณาจารยมหาวิทยาลัยโดยแจกเอกสารประกอบการ
อธิบายการนําไปใชใหทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ขณะเดียวกัน  มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให
แตละคณะวางระบบและประเมินระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใน
ดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับไมผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  ซึ่งไดมีการประชุมเพ่ือ
สรุประบบกลางของมหาวิทยาลัยและใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ  ตามหลักฐานที่ปรากฏในรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๐   
       แตยังไมมกีารนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการ
วางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้ง การทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยย่ิงขึ้น 
เกณฑการใหคะแนน : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
๑ มีการแตงต้ังกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจํา

ของสถาบันอุดมศึกษา 
๒ มีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารยในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

๓ มีการประเมินระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย 

๔ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวา
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล 

๕ มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสรมิการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการ
ทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๘-๖  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)               ( .... )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                                             (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ตัวช้ีวัดที่ ๗   ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๓ สามารถ
ดําเนินการแลว
เสร็จในขั้นตอน
ท่ี ๑ ถึงข้ันตอนที่ 
๓  แตยังไมได
ดําเนินการตาม
ข้ันตอนที่  
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 สําหรับ
ตัวชี้วัดน้ี) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
(ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุปจจัยท่ีมีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับ
ตัวชี้วัดน้ี) 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     (ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับ
ตัวชี้วัดน้ี) 
หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน  ๕  รายการ)  
๑. คําส่ังที่ ม.๑๐๒/๒๔๓  ลงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อ การแตงตั้งคณะทํางานศึกษาวิเคราะหเพ่ือกําหนด

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย   
๒. บันทึกการประชุมสภาคณาจารย/ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐  ที่อนุมัติใหนําจรรยาบรรณ

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

๒๕๕๐ 
๕. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๐ เรื่อง ระบบการ

กํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดานความสําเร็จและมาตรการ
ดําเนินการกับไมผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย   



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
    ภาคผนวก ๘-๗  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
   ภาคผนวก ๙-๑ 

 
 
 

 
ภาคผนวก ๙ 

 
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา  

ที่เขารวมในการจัดทําคํารับรอง 
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
ภาคผนวก ๙-๒ 

 
 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมในการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ของสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแก 

๑) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๓) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๔)    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๕) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
๖) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๗) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๘) มหาวิทยาลัยมหิดล 
๙) สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 
๑๐) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
๑๑) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
๑๒) มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๓) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๑๔) มหาวิทยาลัยแมโจ 
๑๕) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๖) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
๑๗) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
๑๘) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๙) มหาวิทยาลัยนครพนม 
๒๐) มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
๒๑) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒๒) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
๒๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๒๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
๒๕)    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๒๖)    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
๒๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒๘)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
๒๙)    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๓๐)    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
๓๑)    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

              
   ภาคผนวก ๙-๓ 

๓๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
๓๓)    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๓๔)   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
๓๕)    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๓๖)    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
๓๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
๓๘)    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๓๙)    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
๔๐)    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
๔๑)    มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
๔๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
๔๓)   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
๔๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๔๕)    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๔๖)    มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
๔๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
๔๘)    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
๔๙)    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
๕๐)    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
๕๑)    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
๕๒)    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
๕๓)    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
๕๔)    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
๕๕)    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
๕๖)    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
๕๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
๕๘)    มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
๕๙)    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๖๐)    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๖๑)    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
๖๒)    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
๖๓)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
๖๔)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
๖๕)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๖๖)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๖๗)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
๖๘)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
๖๙)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๗๐)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 
๗๑)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
๗๒) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
๗๓) สถาบันการพลศึกษา 
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