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บทที่ 3 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ซ่ึงรวมน้ําหนัก รอยละ 100 โดยมี
รายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 
 มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล กําหนดใหตัวชี้วัดมีนํ้าหนักรวมรอยละ 45 
 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ กําหนดใหตัวชี้วัดมีนํ้าหนักรวมรอยละ 15 
 มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีนํ้าหนักรวมรอยละ 10 
 มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน กําหนดใหตัวชี้วัดมีนํ้าหนักรวมรอยละ 30 

ทั้งน้ี กําหนดใหมีการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเนนพันธกิจของสถาบัน  โดยแบงเปน 4 กลุม
สถาบัน ซ่ึงพิจารณาจากการการกระจายน้ําหนักในพันธกิจหลัก 4 ดาน ดังน้ี  

การจัดกลุมสถาบันพิจารณาจากการกระจายน้ําหนัก 100 คะแนนในพันธกิจหลัก 4 ดาน 

 การปฏิบัติตามพันธกิจ 

กลุมสถาบันตามจุดเนน สอน วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รวม 

1. การผลิตบัณฑิตและวิจัย  
(≥ 30 %) 

 
(≥ 30 %) 

 
(≥ 20 %) 

 
(≥ 10 %) 100% 

2. การผลิตบัณฑิตและ 
    การพัฒนาสังคม 

 
(≥ 30 %) 

 
(≥ 20 %) 

 
(≥ 30 %) 

 
(≥ 10 %) 100% 

3. การผลิตบัณฑิต และพัฒนา 
    ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
(≥ 30 %) 

 
(≥ 20 %) 

 
(≥ 20 %) 

 
(≥ 20 %) 100% 

4. การผลิตบัณฑิต  
(≥ 35 %) 

 
(≥ 20 %) 

 
(≥ 20 %) 

 
(≥ 10 %) 100% 

เคร่ืองหมาย  แสดงจุดเนนท่ีสถาบันเพิ่มนํ้าหนักจากเกณฑข้ันตํ่าท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) กําหนด 
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 สถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนดการกระจายน้ําหนักตามจุดเนนพันธกิจของสถาบัน โดยตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน1 ซ่ึงไดกําหนดนิยามของกลุมสถาบันอุดมศึกษาไว ดังนี้ 

กลุมที่ 1 กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย เปนกลุมสถาบันที่ไดปฏิบัติพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมุงเนนดานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัยสรางความรูใหมเพ่ือความเปนเลิศ
ทางวิชาการในทุกภารกิจ และเผยแพรความรูไปสูผูใชทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยมุงสูความทันสมัย และ
สามารถแขงขันไดในระดับสากล 
 

กลุมที่ 2 กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่ได
ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ  ผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาในบางสาขาวิชา และเนนการพัฒนาสังคม  โดยการประยุกตความรูเพ่ือบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพแกสังคม 
 

กลุมที่ 3 กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เปนกลุมสถาบันที่ได
ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ ผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาในบางสาขาวิชา  โดยการประยุกตความรู เพ่ือสรางและพัฒนามาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  
รวมทั้งเผยแพรองคความรู ภูมิปญญาไทยสูสากล 
 

กลุมที่ 4 กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันที่ไดปฏิบัติพันธกิจของสถาบัน 
อุดมศึกษา โดยมุงเนนการสอนในระดับปริญญาตรี ประยุกตความรูเพ่ือใชในการผลิตบัณฑิต เปนกลุม
สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตและพัฒนาคนในดานวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ  

ในการน้ี การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดกําหนดกรอบการประเมินผลใหสอดคลองกับกลุมสถาบันอุดมศึกษา          
ตามจุดเนนพันธกิจของสถาบัน  ดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจําแนกตามกลุมสถาบันกลุมที่ 1-4 ปรากฏในภาคผนวก 9 
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

 มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล                                45 

• ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการ  

1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

5 

2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา∗  

5 

3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมทั้ง วัตถุประสงคเฉพาะ
ตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา      
  สถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 1  ประกอบดวย ตัวชี้วัดยอย 
4 ตัวชี้วัด แบงเปน ตัวชี้วัดที่กําหนดให 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดอิสระ  
ที่สะทอนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 2 ตัวชี้วัด  โดยตัวชี้วัดที่
กําหนดให ไดแก  
            3.1 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  
ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
            3.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
  สถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 2 - 4 ประกอบดวย ตัวชี้วัดยอย  
4  ตัวชี้ วั ด  ซ่ึ ง เปนตั วชี้ วั ด อิสระ  ที่ สะทอนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย  

10 

• ผลสําเร็จตาม  
พันธกิจหลัก 

4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา  

20 

 4.1  มาตรฐานดานบัณฑิต 10 
  4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  
3 

                                                           
∗ กรณีสถาบันการพลศึกษาที่สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ใหนําคาน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 2 ไปรวมกับตัวชี้วัดที่ 1 เปนรอยละ 10 
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

  4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา  

2 

  4.1.3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผาน
การสอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ 3 ปที่ผานมา ตอจํานวนผูเขา
สอบทั้งหมด 

3 

  4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่
ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

2 

 4.2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 10 
  4.2.1 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพร  

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา  

4 

  4 .2 .2 รอยละของงานวิ จัยหรืองานสรางสรรค  ที่ นํามาใช  
อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา  

3 

  4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือ 
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจํา 

3 

 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 5 

มิติที ่2  มิติดานคุณภาพ  15 

•  คุณภาพ               
การใหบริการ 

6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษา  

5 

  6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 2.5 
  6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิต

นักศึกษา 
2.5 
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 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

• การประกันคุณภาพ 7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

10 

  7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

7 

  7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 3 

มิติที ่3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   10 

•  ประสิทธิภาพของ
การใชพลังงาน 

8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  

2 

•  การบริหาร
งบประมาณ 

9 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 2 

•   การรักษามาตรฐาน 
ระยะเวลาการใหบริการ 

10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

3 

• การจัดทําตนทุน        
ตอหนวย 

11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 3 

มิติที ่4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน  กรณีสถาบันอุดมศึกษา ไมไดดําเนินการ PMQA อยางตอเน่ือง 30 

• การบริหารการศึกษา 12 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของ  
สภามหาวิทยาลัยและการถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัย  
สูสถาบันอุดมศึกษา 

10 

  12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตาม
หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 

5 

  12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย
สูการปฏิบัติ 

5 

• การเสริมสราง 
  ธรรมาภิบาล 

13 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  
ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2 

• การจัดการสารสนเทศ 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา  
ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบ
ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

3 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 34

 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

• การบริหารการศึกษา 15  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู
เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  

5 

• การปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
ของสถาบันอุดมศึกษา  

3 

• หลักสูตร และ             
การเรียนการสอน 

17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  5 

18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สราง
คุณคา 

2 

มิติที ่4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการ PMQA อยางตอเน่ือง 30 

• การจัดการองคกร 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

30 

  รวม 100 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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มิติที ่1  มิติดานประสิทธิผล 

 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัตริาชการ 
ตัวชี้วัดที ่1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง  
นํ้าหนัก :  รอยละ 5 
 
วัตถุประสงค :  
 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงมีสวนรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดไวของกระทรวงที่สถาบันอุดมศึกษาสังกัด รวมทั้ง เพ่ือใหกระทรวงมี           
การบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน          
การดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง    
 
ตารางและสตูรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
นํ้าหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน
เฉลีย่ 

ถวงน้ําหนัก   
(Wi x SMi) 

1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1      SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W2      SM2 (W2 x SM2) 

. .      . . 

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

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

 

 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับกระทรวง 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จ          
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  เทากับ 
    

 Σ   (Wi x SMi)         หรือ        (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi          W1+ W2 +...+ Wi 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ใหกบัตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1  โดยที่ นํ้าหนกัรอยละของตวัชีว้ัด
แตละลําดบั (i) ซ่ึงเปนผลจากขอตกลงการเจรจาระหวางคณะกรรมการเจรจาขอตกลง
และประเมินผลกับกระทรวง 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงกับ
เกณฑการใหคะแนน 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตวัชีว้ัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง i = 1, 2,…, n  
 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
หมายเหตุ :  
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) สถาบันอุดมศึกษาไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงและในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุ
เฉพาะชื่อตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง  โดยใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 มากอน  
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัตริาชการ 
ตัวชี้วัดที ่2   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
นํ้าหนัก :  รอยละ 5 
 

วัตถุประสงค :  
เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตองรวมรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการของ สกอ. และเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้ง เพ่ือให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยสถาบันอุดมศึกษาใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

• ใหสถาบันการพลศกึษาที่สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป          
ที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมนําน้ําหนักของตัวชี้วัดนี้ไปรวมไวกับตัวชี้วัดที่ 1 “ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง” เปนน้ําหนักรอยละ 10 ทั้งนี้ ตองนํา
นํ้าหนักรอยละ 5 ไปเฉลี่ยตามสัดสวนของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงทุกตัว   
 
ตารางและสตูรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
นํ้าหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน
เฉลีย่ 

ถวงน้ําหนัก   
(Wi x SMi) 

1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1      SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W2      SM2 (W2 x SM2) 

. .      . . 

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

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จ             
ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เทากับ 

     

 Σ   (Wi x SMi)        หรือ        (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi               W1+ W2 +...+ Wi 
 

โดยที่ : 

W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1  โดยที่ 
นํ้าหนักรอยละของตัวชี้วัดแตละลําดับ (i) ซ่ึงเปนผลจากขอตกลงการเจรจาระหวาง
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริง  กับ
เกณฑการใหคะแนน 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา i =  1, 2,…, n  

 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
หมายเหตุ :  
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) 
สถาบันอุดมศึกษาไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุเฉพาะชื่อตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก          
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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ประเด็นการประเมินผล: ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ   
ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ จุดเนน 

รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  
นํ้าหนัก : รอยละ 10 
 
วัตถุประสงค:   

เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับเอกลักษณ จุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะ
ตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 
 
คําอธิบาย :    

• การบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 4 ตัวชี้วัด ซ่ึงมีคุณสมบัติ ดังน้ี  1) สอดคลอง
กับยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ 2) บงชี้คุณภาพการศึกษา 3) สอดคลองกับพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา และ 4) สะทอนเอกลักษณและจุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ของสถาบันอุดมศึกษา หลักการของตัวชี้วัด จําแนกไดตามกลุมของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี  

สถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 1 เปนตัวชี้วัดเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ความเปน
นานาชาติ หรือการวิจัย ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่กําหนดให 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดอิสระที่สะทอนเอกลักษณ 
ของมหาวิทยาลัย 2 ตัวชี้วัด  

สถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 2-4 เปนตัวชี้วัดอิสระ ที่สะทอนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย              
4 ตัวชี้วัด ทั้งน้ีแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดอิสระ ตองมีความสอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน ดังน้ี  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนตัวชี้วัดเกี่ยวกับความเปนมหาวิทยาลัยทองถิ่น ความเปน 
“ราชภัฏ” และการสงเสริมวิทยฐานะครูและวิชาชีพครู 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  เปนตัวชี้วัด
เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการถายทอดเทคโนโลยี 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนตัวชี้วัดเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตดานศิลปะและ
วัฒนธรรม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 สถาบันการพลศึกษา เปนตัวชี้วัดเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตดานพลศึกษา กีฬา และ
สุขภาพ 

• ใหมีการเจรจาตัวชี้วัดสําคัญ จํานวน 4 ตัวชี้วัด ในประเด็นความเหมาะสมของตัวชี้วัด โดย
กระจายคาน้ําหนักเทากัน คือ 2.5 และเกณฑการใหคะแนนเปนไปตามผลการเจรจาขอตกลง ระหวาง
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลกับสถาบันอุดมศึกษาที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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ตารางและสตูรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
นํ้าหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน
เฉลีย่ 

ถวงน้ําหนัก   
(Wi x SMi) 

1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1      SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W2      SM2 (W2 x SM2) 

. .      . . 

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

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

การบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา เทากับ 
     

 Σ   (Wi x SMi)        หรือ      (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi               W1+ W2 +...+ Wi 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง นํ้าหนักของตัวชีว้ัด (จํานวน 4 ตัวชีว้ัด นํ้าหนักรอยละ 2.5 ในแตละตวัชี้วัด)  
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริง 

กับเกณฑการใหคะแนน 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตวัชีว้ัด i = 1, 2,…, n  

 
เกณฑการใหคะแนน  :  
                ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับ

สถาบันอุดมศกึษาดังปรากฏในคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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ตัวชี้วัดที่กําหนดสําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 1 จํานวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก  
 
ตัวชี้วัดที่  3.1  รอยละของบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือ               

ในฐานขอมูลระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจยัประจํา 
นํ้าหนัก : รอยละ 2.5 
 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในวารสารวิชาการที่มีระบบการพิจารณา
จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ (refereed  journal) หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยแสดงผลในรูปรอยละ 

• refereed  journal  หมายถึง วารสารวิชาการ  ซ่ึงบทความที่ตีพิมพจะตองไดรับการอานและ
พิจารณาจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในศาสตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับบทความวิจัย ทั้งน้ี วารสารดังกลาว ตองมีลักษณะตรงตามเกณฑของการเปนวารสารวิชาการระดับชาติ 
หรือ ระดับนานาชาติ ดังน้ี  

 1. วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่เปน           
ที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งน้ีวารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนาํมานับรวมไดก็ตอเม่ือ
1) วารสารฉบับน้ันมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับน้ันเปนผูที่มี
ชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอ่ืนๆ ไมนอยกวา
รอยละ 25 

 2. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการ
ระดับสากลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งน้ีวารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถ
นํามานับรวมไดก็ตอเม่ือวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความ
วิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย อยางนอย 1 เร่ือง หรือ 1 บทความ ในแตละฉบับที่ตีพิมพในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 

• การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยูในฐานขอมูล 
ซ่ึงทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให 
การรับรองดวยได 

• ฐานขอมูลระดับชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย  โดยอาจ
อยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล  ฯลฯ  รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึง 
รายการบรรณานุกรม   สาระสังเขปประกอบ  หรืออาจมีเน้ือหาเต็มดวย  ทั้งนี้สามารถสืบคนขอมูลการอางอิง
ในฐานขอมูลระดับชาติ จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย  (Thai Journal Citation Index Centre; TCI)  
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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• ฐานขอมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ  
โดยอาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศ
ครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม   
 

ตัวอยางฐานขอมูลสําหรับสืบคนการอางอิงบทความวิจัย 

• ฐานขอมูลนานาชาติที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดยใช
ประกอบการพิจารณาใหทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp)  

1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html  
1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/  
1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/  
1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html  
1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html  
1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/  

 2. สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
  2.1 Social SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html  
  2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/  
  2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/  
   2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php  
  2.5 Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html  
  2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php  

 3. วารสารที่ตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นตองตีพิมพ
เปนภาษาอังกฤษ 

3.1 Journal of Medical Association of Thailand  
  3.2 Thai Journal of Surgery  
  3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  
  3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  
  3.5 ScienceAsia  
  3.6 Thai Journal of Agricultural Science  

  3.7 Manusya  
  3.8 Journal of Population and Social Studies 

  3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language 
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• ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ 
1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
5. Biosisi = http://www.biosis.org/ 
6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost 

and then academic search premium) 
9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

• ใหนับบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติเพียงครั้งเดียว ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัยน้ันจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม  

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย   

• นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งป
การศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  ทั้งน้ีใหนับนักวิจัยที่ลาศึกษาตอดวย   
 

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง  
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
x 

 
100 

 จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําทัง้หมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

เปนไปตามผลการเจรจาขอตกลงระหวางคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลกับ
สถาบันอุดมศึกษาดังปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วดั 

•   จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิงใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําที่ เปนเจาของบทความวิจัยได รับการอางอิง  
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

• รายละเอียด/หลักฐานการสืบคนขอมูลการไดรับการอางอิงของบทความวิจัย ที่แสดงแหลง  
การอางอิงซ่ึงสอดคลองตามที่ระบุในคํานิยาม 

 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของตัวชีว้ัด 
  การคิดคะแนนของแตละตวัชีว้ัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชีว้ัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชีว้ัดนั้นๆ ที่ระบุในคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด
มาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf  สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอ่ืน  
ที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพรอมให  
ผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชีว้ดัควรมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสาร และการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ  
ในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 
ในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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แนวทางการประเมินผล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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ตัวชี้วัดที่  3.2   จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

นํ้าหนัก : รอยละ 2.5 
 
คําอธิบาย : 

• การนับจํานวนการจดทะเบียน จะนับไดตอเม่ือไดรับการจดทะเบียนแลวเทานั้น ไมนับรวมกรณี
อยูในระหวางยื่นจดทะเบียน 

• จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  สามารถนับไดทั้งการจดทะเบียนในประเทศ
และตางประเทศ ทั้งน้ีไมนับการจดลิขสิทธิ์ 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

เปนไปตามผลการเจรจาขอตกลงระหวางคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลกับ
สถาบันอุดมศึกษาดังปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วดั 

• จํานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรจําแนกในประเทศหรือ
ตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยระบุชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไป  
จดทะเบียน รวมทั้งชื่อหนวยงานที่จดทะเบียน   

• หลักฐานการไดรับการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรทั้งในประเทศหรือตางประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของตัวชีว้ัด 
หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของ
ตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf สวนเอกสาร/หลักฐาน  
ที่เกี่ยวของอ่ืนที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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แนวทางการประเมินผล 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชีว้ดัควรมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่  
ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได 
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที ่4    ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลมุาตรฐานคุณภาพ สมศ.                       

ของสถาบันอุดมศึกษา 
นํ้าหนัก : รอยละ 20 
 
วัตถุประสงค :  

เพ่ือใหมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสถาบันอุดมศึกษา  โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  
 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการบรรลุเปาหมายตามมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ.  

• พิจารณาจากประเด็นการประเมินผล ไดแก  การมีมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ดานบัณฑิต และ 
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค  การกําหนดน้ําหนักแตละประเด็นการประเมินผลใหเปนไปตามที่ระบุไวใน
กรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• สําหรับตัวชี้วัดที่ 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1 และ 4.2.2 คณะกรรมการเจรจาขอตกลง
และประเมินผล จะเจรจาเฉพาะคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน จากขอมูลยอนหลัง 3 ป และมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ตามจุดเนนของกลุมสถาบัน  
 
ตารางและสตูรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
นํ้าหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน
เฉลีย่ 

ถวงน้ําหนัก   
(Wi x SMi) 

1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1      SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W2      SM2 (W2 x SM2) 

. .      . . 

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

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

 

 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลง 
และประเมินผลเจรจากําหนดกับ
สถาบันอุดมศกึษาดังปรากฏ            
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของสถาบันอุดมศึกษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตาม
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. เทากับ 
     

 Σ   (Wi x SMi)      หรือ         (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

          Σ Wi                   W1+ W2 +..+ Wi 
 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ใหกบัตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 

ของสถาบันอุดมศึกษา และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1   
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่

เกิดขึ้นจริงกับเกณฑการใหคะแนน  
i  หมายถึง ลําดับที่ของตวัชีว้ัดที่กําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ

สถาบันอุดมศกึษา i =  1, 2,…, n  
 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
หมายเหตุ :  

กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับการยกเวนไมตองประเมินผลในตัวชี้วัดยอย ในตัวชี้วัดที่  4  ตัวใด ให
กําหนดคาน้ําหนักตัวชี้วัดยอยน้ันเปน 0 (ศูนย)  โดยไมตองกระจายน้ําหนักในตัวชี้วัดน้ันไปยังตัวชี้วัดอ่ืน 
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ตารางสรุปตวัชีว้ัดมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 
 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

4.1 มาตรฐาน 
ดานคุณภาพ
บัณฑติ 
 

4.1.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป  

4.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  
4.1.3  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบ

วิชาชีพ ในรอบ 3 ป ที่ผานมา ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
4.1.4  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท หรือเอก 
4.2 มาตรฐาน
ดานการวิจัย
และงาน
สรางสรรค 

4.2.1  รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  

4.2.2 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน  
อยางชัดเจน ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  

4.2.3  รอยละของจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
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ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานดานบัณฑติ    
ตัวชีว้ัดที่ 4.1.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
นํ้าหนัก : รอยละ 3 
 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กับจํานวนของผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา และผูศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยให
นําเสนอในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว)   

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ และมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา 
ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว)   

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา)  

• หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของ
ผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) 
ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 1   

• หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของ
ผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่ํากวารอยละ 80 และ/หรือไมเปนตัวแทนจากทุกกลุม
สาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 2   

• ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาคํานวณดวย  

• สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2552 (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน) ใหใส N/A ไวกอน 
เม่ือไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2553 
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• สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี          
ที่สํารวจโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ทั้งน้ีตองใชสูตรการ
คํานวณใหสอดคลองกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมา
ในรายงานการประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผลการสํารวจจากแหลงใด 

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทํา
ใหไมสามารถสงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในเวลาที่ กําหนด 
สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ เน่ืองจากหากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายใน
วันที่ 13 ก.พ. 2553 สถาบันจะไดรับผลการประเมินเปน 1  

  
สูตรการคํานวณ แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังน้ี 
 
สูตรที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตัง้แตรอยละ 80 ข้ึนไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศกึษา                    

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
    

 จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรทีี่ไดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป นับจากวันที่สาํเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552                  

ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว X 100 
 จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรทีั้งหมดทีส่ําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว 
 

 
สูตรที่ 2  บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 
    

 
 
 

50 x 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่
มีงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

 

1 

 
 
+ 

1 

 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่
สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ      

พ.ศ. 2552 ไมรวมผูศึกษาตอและผูทีม่ี
งานทําอยูแลว 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สาํเร็จ
การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ที่ตอบแบบสอบถามไมรวมผูศึกษาตอ

และผูที่มีงานทําอยูแลว 
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ตัวอยางการคํานวณ : 
สถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึงมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือ         
ภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน N คน จากการติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิต
รุนนี้ โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการติดตามแบบสอบถาม 2 ครั้ง ปรากฏวามี
ผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน n คน ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถามจากผูสําเร็จ
การศึกษา n คน พบวา 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ a คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทําอยูกอนแลว b คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา c  คน 
 
กรณีที่ 1  บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา                  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
    
ตัวอยาง   มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 1,420 คน โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,350 คน ซ่ึงเปนผู
ที่มีงานทําประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอน
แลวจํานวน 200 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 70 คน  
 
วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี  
  1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม  
  
  
 
 
   
 

ในกรณีน้ี ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 1  
2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ  

 
 
 
 
 

= 
n 

X 100 N 

= 
1,350 

X 100  1,420 

=  95.0704 %  

= 
(c) 

X 100 (n-a-b) 

= 
(980) 

X 100  (1,350-70-200) 

=  90.7407 %  
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กรณีที่ 2    บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  

     
ตัวอยาง     มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 1,420 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,065 คน ซึ่งพบวา  
เปนผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทํา
อยูกอนแลวจํานวน 20 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 65 คน  
 
วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี  

1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 2  
 
2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ 
 
 
 
 
 

 
 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

เปนไปตามผลการเจรจาขอตกลงระหวางคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลกับ
สถาบันอุดมศึกษาดังปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 
 
 

= 
n 

X 100 N 

= 
1,065 

X 100  1,420 

=  75.0000 %  

= 50 C 
 1 

+ 
1  

(N-a-b) (n-a-b) 

= 50(980) 

 
1 + 1 

 

(1,420-65-20) (1,065-65-20) 

= 86.7041%     



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 55

แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที ่ 
แจงมาจริง เชน  
   ขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 

• จํานวนบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จการศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน จําแนกตาม
คณะและสาขาวิชา 

• จํานวนบัณฑิตภาคปกติ  ภาคพิเศษ  และภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จการศึกษา  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จําแนกตามคณะ
และสาขาวิชา 

• จํานวนบัณฑิตภาคปกติ  ภาคพิเศษ  และภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จการศึกษา  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระอยูแลวกอนเขารับการศึกษา 

 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วดั 

• ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะที่มีการสํารวจ
และรวบรวมไว  ซ่ึ งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
สถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สามารถเสนอขอมูลภาวะการมีงานทํา การประกอบ
อาชีพอิสระ หรือการศึกษาตอของบัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวชี้วัด ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  

 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของตัวชีว้ัด 
หมายเหตุ :  
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf สวนเอกสาร/หลักฐาน
ที่เกี่ยวของอ่ืนที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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แนวทางการประเมินผล 

3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชีว้ดัควรมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่  
ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได 
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ลงในระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
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ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานดานบัณฑติ    
ตัวชี้วัดที่  4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
นํ้าหนัก : รอยละ 2 
 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแก
ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ)ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา กับผูสําเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับรวมบัณฑิตที่มีงาน
ทํากอนเขาศึกษา และผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยนําเสนอในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี       
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว)   

• การไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที่ไดงานทําตรงตามวิชาชีพ 
หรือบัณฑิตไดนําความรูที่ไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบอาชีพไมนอยกวารอยละ 75 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ และมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว)   

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา)  

• หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของ         
ผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) 
ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 1   

• หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของ       
ผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่ํากวารอยละ 80 และ/หรือไมเปนตัวแทนจากทุกกลุม
สาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 2   

• ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาคํานวณดวย  

• สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2552 (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน) ใหใส N/A ไวกอน 
เม่ือไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2553 
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• สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี          
ที่สํารวจโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ทั้งนี้ตองใชสูตร             
การคํานวณใหสอดคลองกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุ
มาในรายงานการประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผลการสํารวจจากแหลงใด 

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทํา
ใหไมสามารถสงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในเวลาที่ กําหนด 
สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ เน่ืองจากหากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายใน
วันที่ 13 ก.พ. 2553 สถาบันจะไดรับผลการประเมินเปน 1  
 
สูตรการคํานวณ : แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังน้ี 
 
สูตรที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตัง้แตรอยละ 80 ข้ึนไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศกึษา                       

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552    

 

 จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเรจ็การศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไมรวมผูที่มีงานทําอยูแลวและผูศึกษาตอ 

 
 

x 

 
 

100 
 จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

นับจากวันที่สาํเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ไมรวมผูที่มีงานทําอยูแลวและผูศึกษาตอ 
 

 
สูตรที่ 2  บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552    

 

 

 
50 x 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่
มีงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 

  

 
1 

 

 
+ 

(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม) – (จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่ศึกษาตอ) – (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา) 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังสําเร็จ

การศึกษา 

(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2552) – (จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ) – (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 59

ตัวอยางการคํานวณ : 
สถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึงมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือ            
ภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน N คน จากการติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิต
รุนนี้โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการติดตามแบบสอบถาม 2 ครั้ง ปรากฏวามี
ผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน n คน ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถามจากผูสําเร็จ
การศึกษา n คน พบวา 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ a คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทําอยูกอนแลว b คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา c คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา d คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ยังไมมีงานประจําทํา e คน 
 
กรณีที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามตัง้แตรอยละ 80 ข้ึนไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552    
ตัวอยาง   มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 1,420 คน โดยมีผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 1,350 คน ซ่ึงเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จ
การศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลวจํานวน 200 คน เปนผูสําเร็จการศึกษา 
ที่ศึกษาตอจํานวน 70 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 760 คน 
 
วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี  
  1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม  
  
  
 
 
   
 

ในกรณีน้ี ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 1  
   
 
 
 
 

= 
n 

X 100 N 

= 
1,350 

X 100  1,420 

=  95.0700 %  
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2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีที่ 2    บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 

ตัวอยาง     มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 1,420 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,065 คน ซึ่งพบวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลวจํานวน 20 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 65 คน และเปนผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีงานทําตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 760 คน 
 
วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี  

1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
ในกรณีน้ี ผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 2  
 
2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ 
 
 
 
 
 

 

= 
d  

X 100 
c 

= 
760  

X 100  
980 

=  77.5510 %  

= 
n 

X 100 N 

= 
1,065 

X 100  1,420 

=  75.0000 %  

= 50 
d  

1 + 
(n-a-b)  

c (N-a-b) 

= 50 
760   

1 + (1,065-65-20) 
 

980 (1,420-65-20) 

= 67.2358 %     
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เกณฑการใหคะแนน :  
เปนไปตามผลการเจรจาขอตกลงระหวางคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลกับ

สถาบันอุดมศึกษาดังปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
   ขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 

• จํานวนบัณฑิตภาคปกติที่สําเร็จการศึกษาและไดงานทํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
จําแนกตามคณะและสาขาวิชา  

• จํ านวนบัณฑิตภาคพิ เ ศษหรื อภาคนอก เวลาที่ สํ า เ ร็ จการศึ กษาและได ง านทํ า  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จําแนกตามคณะและสาขาวิชา  

 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วดั 

• ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะจําแนกตาม
สาขาวิชา ที่สําเร็จ และลักษณะงานที่ทําที่มีการสํารวจและรวบรวมไว ซ่ึงอาจเปนแบบสํารวจที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลดวยตนเอง  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• แบบสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตที่สามารถเสนอขอมูลสาขาวิชาที่สําเร็จ และ
ลักษณะงานที่ทําของบัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวชี้วัด  ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 

• รายงานผลการไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ  
     พ.ศ. 2552 จําแนกตามสาขาวิชาที่สําเร็จ 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของตัวชีว้ัด 

  การคิดคะแนนของแตละตวัชีว้ัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชีว้ัด
เปรียบเทียบกบัเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report : SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf สวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอ่ืนที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ 
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 62

แนวทางการประเมินผล 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลัง  
การจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้ง แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จาก
เจาของขอมูลทุก  1 เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได 
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ลงในระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด 
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ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานดานบัณฑติ    
ตัวชี้วัดที ่4.1.3  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่ผานการสอบใบประกอบ

วิชาชีพ ในรอบ 3 ปที่ผานมา ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  
นํ้าหนัก : รอยละ 3 
 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ กับบัณฑิตที่สอบใบประกอบ
วิชาชีพ ในรอบ 3 ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• แจงนับเฉพาะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ 3 ปที่ผานมา 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) ใน 4 สาขาวิชาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  
สาขาวิขา องคกรผูจัดสอบและอนุมตัิใบประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมศาสตร สภาวิศวกร  
http://www.thaiengineering.com/Council-of-Engineers/ 
โทรศัพท 0 2935 6868  

เภสัชศาสตร สภาเภสัชกรรม 
http://www.pharmacycouncil.org/ 
โทรศัพท 0 2590 1877 

แพทยศาสตร แพทยสภา 
http://www.tmc.or.th/ 
โทรศัพท 0 2590 1880-1 

พยาบาลศาสตร สภาการพยาบาล  
http://www.tnc.or.th/index.php 
โทรศัพท 0 2951 0145-51     

 

• บัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่ตองสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ และสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) 
โดยใหนับไดทั้งบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ 

• บัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สามารถสอบผานและไดรับ   
ใบประกอบวิชาชีพในสาขาที่สําเร็จการศึกษา ตามเกณฑที่สภา/สมาคมวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับวามีมาตรฐาน
เปนผูกําหนด ทั้งน้ีสําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพที่มีกระบวนการสอบหลายขั้นตอน จะนับผลเมื่อ
สิ้นสุดครบถวนตามกระบวนการสุดทายของการสอบเทาน้ัน 
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ตารางและสตูรการคํานวณ : 

สาขาวิชา (i) 
นํ้าหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน
เฉลีย่ 

ถวงน้ําหนัก   
(Wi x SMi) 

1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1      SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W2      SM2 (W2 x SM2) 

. .      . . 

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

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

 

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ 3 ปที่
ผานมา ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด เทากับ 
     

 Σ   (Wi x SMi)      หรือ         (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

          Σ Wi                       W1+ W2 +..+ Wi 
 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ใหกบัสาขาวิชาที่อนุมัติใบประกอบวิชาชีพ และผลรวม

ของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1  โดยที่ นํ้าหนักรอยละของสาขาวิชา
ที่อนุมัติใบประกอบวชิาชีพแตละลําดบั (i) เปนไปตามทีท่ี่ปรึกษาการประเมิน
กําหนด 

SM หมายถึง รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวชิาชีพ           
ในรอบ 3 ปทีผ่านมา ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของสาขาวิชาที่อนุมัติใบประกอบวชิาชีพ  i =  1, 2,…, n 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

เปนไปตามผลการเจรจาขอตกลงระหวางคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลกับ
สถาบันอุดมศึกษาดังปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับ
สถาบันอุดมศกึษาดังปรากฏ 
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของสถาบันอุดมศึกษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 65

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
 ตัวชี้วัด รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ 
ในรอบ 3 ปที่ผานมาตอจํานวนผู เขาสอบทั้งหมดนี้ ที่ปรึกษาการประเมินจะเปนผู รับผิดชอบ  
การประสานงานกับสมาคมวิชาชีพ เพ่ือขอขอมูลผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิตจาก  
ทุกสถาบันฯ ดังน้ัน ในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(Self Assessment Report : SAR) สถาบันอุดมศึกษาจึงไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ  
รายตัวชี้วัด และในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ขอให
สถาบันอุดมศึกษาระบุเฉพาะชื่อตัวชี้วัด และใสผลการดําเนินงานเปน n/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 66

ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานดานบัณฑติ    
ตัวชี้วัดที่ 4.1.4  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
นํ้าหนัก : รอยละ 2 
 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท หรือ เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งน้ีไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ  

• บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  หมายถึง   บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
(โดยจะตองเปนบทความ ไมใชบทคัดยอ) ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีการตรวจคัด
คุณภาพเปนที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสาร
ระดับชาติที่มีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน 
สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการ
นําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ใหใชเกณฑของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รวมทั้ง บทความ
จากวิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

• การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโท หรือเอก ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก
ของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดสอน
หรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความ ทําหนาที่พิจารณาประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ          
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

•  การเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโท หรือเอก ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก
ของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดรับการเผยแพรที่เทียบเทา
วารสาร เชน สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มี
ลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ    
ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
รวมทั้งบทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาต ิ หรือนานาชาติ 
โดยตองเปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เปน
การตีพิมพบทความฉบับเต็ม (Full text)  
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• วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเม่ือ
1) วารสารนั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับน้ันเปนผูที่มี
ชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอ่ืนๆ ไมนอยกวา
รอยละ 25 

•  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการ
ระดับสากลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งน้ีวารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถ
นํามานับรวมไดก็ตอเม่ือวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความ
วิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย อยางนอย 1 เร่ืองหรือ 1 บทความ ในแตละฉบับ ที่ตีพิมพในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 

• การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยูใน
ฐานขอมูล ซ่ึงทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ใหการรับรองดวยได 

• ฐานขอมูลระดับชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย  โดยอาจ
อยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล  ฯลฯ  รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึง 
รายการบรรณานุกรม   สาระสังเขปประกอบ  หรืออาจมีเน้ือหาเต็มดวย  ทั้งนี้สามารถสืบคนขอมูลการอางอิง
ในฐานขอมูลระดับชาติ จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย  (Thai Journal Citation Index Centre; TCI)  
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html 

• ฐานขอมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ  
โดยอาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศ
ครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม   
 
ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาติ/ นานาชาติ 

• ฐานขอมูลนานาชาติที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดยใช
ประกอบการพิจารณาใหทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp)  
 

1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html  
1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/  
1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/  
1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html  
1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html  
1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/  
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 2. สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
  2.1 Social SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html  
  2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/  
  2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/  
   2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php  
  2.5 Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html  
  2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php  
 3. วารสารที่ตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นตองตีพิมพ 

เปนภาษาอังกฤษ 
3.1 Journal of Medical Association of Thailand  

  3.2 Thai Journal of Surgery  
  3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  
  3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  
  3.5 ScienceAsia  
  3.6 Thai Journal of Agricultural Science  

  3.7 Manusya  
  3.8 Journal of Population and Social Studies 

  3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language 
• ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ 

1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
5. Biosisi = http://www.biosis.org/ 
6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost 

and then academic search premium) 
9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
 

• การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติในปงบประมาณพ.ศ. 2552 โดยไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/ 
หลายฉบับ หรือผูสําเร็จการศึกษานั้นมีผลงานตีพิมพหลายชิ้น 
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• ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดรับการอนุมัติวิทยานิพนธใหสําเร็จ
การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

สูตรการคํานวณ : 

  
(จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ไดตีพิมพเผยแพรโดยไมนับซํ้า)  x 100 
 (จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552) 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

เปนไปตามผลการเจรจาขอตกลงระหวางคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลกับ
สถาบันอุดมศึกษาดังปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง  
 ขอมูลบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท/เอก) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• จํานวนและรายการวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกของผูสําเร็จระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ระบุชื่อผูทําและสาขาวิชาที่สําเร็จ 

 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วดั 

• จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับ  
การตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับตางๆ โดยระบุถึง 

 ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
 แหลงที่เผยแพรบทความ และวัน/ เดือน/ ปที่เผยแพร 
 ชื่อบทความ  
 ชื่อผูเขียน 

 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของตัวชีว้ัด 
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แนวทางการประเมินผล 

หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report : SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf สวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอ่ืนที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ 
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 

 ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชีว้ดัควรมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่  
ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได 
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ลงในระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
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ประเด็นการประเมินผล:  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค     
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือ            

ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  
นํ้าหนัก : รอยละ 4 
 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้การเปนอาจารยประจําและ/ 
หรือนักวิจัยประจํา ใหนับอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย
ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม  

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา 
หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปน
การแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดง
ความเปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง 
สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม    

• การตีพิมพงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หมายถึง การที่
บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา ในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผูประเมินอิสระหรือ    
พิชญพิจารณ (Peer Review) ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความ        
ทําหนาที่พิจารณาตีพิมพประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

•  การเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่
บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา ในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมทั้ง
บทความงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ โดยตองเปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) ที่เปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (Full text)  

• วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเม่ือ
1) วารสารนั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับน้ันเปนผูที่มี
ชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอ่ืนๆ ไมนอยกวา
รอยละ 25 
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•  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการ
ระดับสากลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งน้ีวารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถ
นํามานับรวมไดก็ตอเม่ือวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความ
วิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพ อยางนอย 1 เร่ืองหรือ 1 บทความ ในแตละฉบับ ที่ตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยูใน
ฐานขอมูล ซ่ึงทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ใหการรับรองไดดวย 

• ฐานขอมูลระดับชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย  โดยอาจ
อยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล  ฯลฯ  รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึง 
รายการบรรณานุกรม   สาระสังเขปประกอบ  หรืออาจมีเน้ือหาเต็มดวย  ทั้งนี้สามารถสืบคนขอมูลการอางอิง
ในฐานขอมูลระดับชาติ จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย  (Thai Journal Citation Index Centre; TCI)  
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html 

• ฐานขอมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ  
โดยอาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศ
ครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม   
 
ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาติ/นานาชาติ 

• ฐานขอมูลนานาชาติที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดยใช
ประกอบการพิจารณาใหทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp)  

1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html  
1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/  
1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/  
1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html  
1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html  
1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/  

 2. สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
  2.1 Social SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html  
  2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/  
  2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/  
   2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php  
  2.5 Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html  
  2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php  
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 3. วารสารที่ตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นตองตีพิมพ
เปนภาษาอังกฤษ 

3.1 Journal of Medical Association of Thailand  
  3.2 Thai Journal of Surgery  
  3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  
  3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  
  3.5 ScienceAsia  
  3.6 Thai Journal of Agricultural Science  

  3.7 Manusya  
  3.8 Journal of Population and Social Studies 

  3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language 
• ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ 

1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
5. Biosisi = http://www.biosis.org/ 
6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost 

and then academic search premium) 
9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

• การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ      
ในปงบประมาณพ.ศ. 2552 จะไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งน้ีใหนับเฉพาะอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ    

• นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งป
การศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  ทั้งนี้ใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ    
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สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนงานวจัิยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจําที่ไดรับการตีพิมพ 

เผยแพร ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับซํ้า) 
x 100 

 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ) 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

เปนไปตามผลการเจรจาขอตกลงระหวางคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลกับ
สถาบันอุดมศึกษาดังปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยและ/ หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2552             
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วดั 

• จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและ/ หรือนักวิจัยประจําของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  โดยสถาบันอุดมศึกษาตอง
นําเสนอจํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการตีพิมพเผยแพร ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับตางๆ  
ซ่ึงระบุถึง  

 ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
 แหลงที่เผยแพรบทความ และวัน/ เดือน/ ปที่เผยแพร 
 ชื่อบทความ  
 ชื่อผูเขียน 

 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของตัวชีว้ัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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แนวทางการประเมินผล 

หมายเหตุ : 
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report : SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf สวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอ่ืนที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ 
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  

  ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
  ผูจัดเก็บขอมูล 

3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชีว้ดัควรมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่  
ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได 
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ลงในระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด 
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ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2  รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน

ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
นํ้าหนัก : รอยละ 3 
 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวน
อาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งน้ีการเปน
อาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ใหนับเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย
ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม  

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา 
หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่
เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถใน
การบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม    

• การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน  หมายถึง 
การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือ
ขอเสนอแนะที่ระบุไวในรายงานการวิจัยอยางถูกตอง และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิด
ประโยชนไดจริง ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย และงานสรางสรรค มีดังน้ี  

1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ 
(สอน/ บรรยาย/ ฝกอบรม)  การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา 
แบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือ เปนงานวิจัยเพ่ือตอยอดโครงการวิจัย เปนตน 

2. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สราง             
องคความรูแกสาธารณชนในเรื่องตางๆ  เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เปนตน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการวิจัยไปใช เปนสิ่งที่สะทอน
ถึงการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน  

3. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เชน งานวิจัยเชิงนโยบาย
ไมวาจะเปนการนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ไปเปนขอมูลสวนหนึ่งของการประกาศใชกฎหมาย 
หรือมาตรการตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

4. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคเพ่ือพัฒนา
สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายไดตามมา    



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 77

• การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ใหนับจาก
วันที่นําผลงานวิจัยมาใชและเกิดผลอยางชัดเจนภายในปงบประมาณพ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 
2552) โดยจะไมนับซ้ําแมวางานวิจัยหรืองานสรางสรรค น้ันจะมีการนําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจนหลายครั้งก็ตาม ทั้งน้ีหากมีการนําไปใชหลายครั้ง ใหสถาบันอุดมศึกษาคัดสรรผลจากการนําไปใช       
อันกอใหเกิดประโยชนที่ชัดเจนที่สุดหรือมีคุณคามากที่สุดมานําเสนอ 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งน้ีใหนับเฉพาะอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ    

• นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งป
การศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  ทั้งน้ีใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ        
พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ    
 
ตัวอยางหลักฐานการนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 

• หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัย 
หรืองานสรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เชน บันทึกซึ่งแสดงระยะเวลาที่สามารถลดไดในการ
ปอกเปลือกกุง เม่ือนําเครื่องปอกเปลือกกุงซึ่งเปนสิ่งประดิษฐจากการวิจัยไปใชงาน เปนตน  

• หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มาใช
ในการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในงานวิจัย เชน ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ทักษะของนักศึกษา            
ที่แสดงไดวา นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน 

• หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฏหมาย/มาตรการ ที่เปน
ผลมาจากงานวิจัยนโยบาย มาใชในองคกร/คณะ/สถาบัน เชน มีจํานวนคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่
ทํางานวิจัยดานสหวิทยาการมากขึ้น หลังจากสถาบันฯไดกําหนดนโยบายที่จะเปนผูนําทางดานการวิจัย        
สหวิทยการภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนโยบายดังกลาว เปนผลจากการวิจัยนโยบายเพื่อกําหนด
ทิศทางดานการทําวิจัยของสถาบัน เปนตน 

• หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําหลักสูตรการสอน/ ทฤษฎีการสอน/ 
โสตทัศนูปกรณประกอบการเรียนการสอน/ ตําราประกอบการสอน ฯลฯ ที่เปนผลจากการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
มาใชตามวัตถุประสงคของการวิจัย เชน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณอาจารย 
บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ ทักษะของนักศึกษาที่แสดงไดวา นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น 
หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน 
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สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนงานวจัิยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน            

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับซํ้า) 
x 100 

 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ) 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

เปนไปตามผลการเจรจาขอตกลงระหวางคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลกับ
สถาบันอุดมศึกษาดังปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง  
 ขอมูลบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  
• จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วดั 

• จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและ/ หรือนักวิจัยประจําของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยสถาบันอุดมศึกษา
ตองนําเสนอรายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จําแนกตามประเภทผลงานที่มี หลักฐาน
การนํามาใช เชน การใชประโยชนเชิงวิชาการ การใชประโยชนในเชิงสาธารณะที่กอใหเกิด
ความรูในวงกวาง การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ  และการใชประโยชน  
ในเชิงพาณิชย พรอมทั้งแสดงผลที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนจากการนํางานวิจัยมาใช  

• รายงานการติดตามผล การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและ/ หรือนักวิจัยประจํา
ของสถาบันอุดมศึกษามาใช ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสถาบันอุดมศึกษา โดยหากมี
การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชหลายครั้ง ใหคัดสรรการนํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนที่ชัดเจนที่สุดมานําเสนอ 1 ครั้งตองานเทานั้น (ไมนับซํ้า แมวาจะนําไปใชหลายครั้ง) 

 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของตัวชีว้ัด  
  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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แนวทางการประเมินผล 

หมายเหตุ : 
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report : SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf สวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอ่ืนที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ 
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 

  ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
  ผูจัดเก็บขอมูล 
  ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชีว้ดัควรมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่  
ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได 
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ลงในระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด 
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ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3  รอยละของผลงานวชิาการที่ไดรับการจดลิขสทิธ์ิและ/หรือไดรับรองคณุภาพ 

จากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
นํ้าหนัก : รอยละ 3 
 
คําอธิบาย : 

• ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดริเริ่ม
โดยการใชสติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียน
งานของผูอ่ืน โดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดยผูสรางสรรคจะ
ไดรับความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หมวด 1 
มาตรา 6 ไดใหความคุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภท ไดแก 

1. งานวรรณกรรม  (หนังสือ  จุลสาร  สิ่งพิมพ  คําปราศรยั  โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ) 
    2. งานนาฏกรรม  (ทารํา  ทาเตน ฯลฯ)  
    3. งานศิลปกรรม  (จิตรกรรม  ประตมิากรรม ภาพพิมพ  ภาพถาย  ศิลปประยุกต ฯลฯ) 
    4. งานดนตรีกรรม (ทาํนอง  ทํานองและเนื้อรอง ฯลฯ) 
    5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป  ซีดี)  
    6. งานโสตทัศนวัสด ุ (วีซีดี  ดีวีดี  ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง) 
    7. งานภาพยนตร  
    8. งานแพรเสียงแพรภาพ  
    9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศลิปะ 

• การดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ เพ่ือขอหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์         
โดยกรมทรัพยสินทางปญญา ใหอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําผูสรางสรรคผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรอง
ความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ ไดที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใหดาวนโหลดแบบฟอรมคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดที่ 
http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=777&Itemid=428    
และสามารถดําเนินการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดโดยตรงที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใชเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 2 สัปดาห  

• การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธ ิ์ จะนับไดตอเม่ืองานมีหลักฐานเปน
หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธ์ิ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ออกให              
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จากหนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อถือไดแลวเทานั้น โดยไมนับรวม
งานวิชาการที่อยูในระหวางยื่นจดลิขสิทธิ์  
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• ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่ เปนตําราหรือหนังสือตามที่กําหนด             
ในประกาศ ก.พ.อ.2 ดังน้ี 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือ
ตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได 
โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถ
ในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการ
และ/หรือผูอานทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตอง
นํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะตองเปนเอกสารที่เรียบ
เรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่ม่ันคง และใหทัศนะของผูเขียนที่
สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ 
และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 

• การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ จะนับไดตอเม่ือผลงานวิชาการนั้น
ไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบหนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ 
และวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดยสํานักพิมพที่มีระบบการพิจารณาตนฉบับ
จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และไดรับการตีพิมพภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยนับ
การตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 เลม ไมนับซํ้ากรณีไดรับการตีพิมพหลายครั้ง และไมนับรวมงาน
วิชาการที่อยูในระหวางกระบวนการตีพิมพ  

• หนวยงานที่เชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีอํานาจถูกตองตามกฎหมาย และมีกระบวนการอยางเปน
ระบบและประกันคุณภาพในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเปนหนวยงานที่จัดพิมพผลงานทาง
วิชาการที่มีกระบวนการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer Review)  
ซ่ึงเปนที่ยอมรับวามีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกอนการตีพิมพ ทั้งน้ี การไดรับพิจารณาให
ตีพิมพผลงานทางวิชาการผานสํานักพิมพ หรือหนวยงานจัดพิมพที่เชื่อถือได จะเปนเครื่องรับรองรองคุณภาพ
ใหแกงานวิชาการนั้น  

• ตัวอยางผลงานวิชาการที่สามารถขอจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรับรองคุณภาพ เชน หนังสือ 
ตํารา โปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการประดิษฐคิดคนทางนาฏกรรม (ทารํา) ศิลปกรรม และดนตรีกรรมซึ่งเปน
ผลจากการศึกษา/ขอคนพบทางวิชาการ เปนตน 

                                                           
2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 82

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งน้ีใหนับเฉพาะอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ    

• นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งป
การศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งน้ีใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 (จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสทิธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552) 
x 100 

 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552               
โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ) 

 
เกณฑการใหคะแนน : มี 2 แนวทาง จําแนกตามกลุมของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  
 
สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 1 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดคาเปาหมายไวที่ รอยละ 80 ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 
60 70 80 90 100 

 
สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 2-4 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-15 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดคาเปาหมายไวที่ รอยละ 70 ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
40 55 70 85 100 
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แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วดั 

• จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ จากหนวยงานที่เชื่อถือได ในป 
งบประมาณพ.ศ. 2552  

• จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ได รับรองคุณภาพจากหนวยงานที่ เชื่อถือได ในป 
งบประมาณพ.ศ. 2552  

• เอกสารหลักฐานที่แสดงการไดรับการจดลิขสิทธิ์ หรือ ไดรับรองคุณภาพ ซ่ึงออกโดยหนวยงาน
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อถือได ในปงบประมาณพ.ศ. 2552 เชน หนังสือรับรองความเปน
เจาของงานลิขสิทธิ์ หนังสือรับรองคุณภาพ เปนตน 

 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของตัวชีว้ัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ : 
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf สวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอ่ืนที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ 
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชีว้ดัควรมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได 
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ 5   ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 1   เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
นํ้าหนัก : รอยละ 5 
 
วัตถุประสงค  :   

 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสถาบันใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
 
คําอธิบาย  :   

การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง การสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับ          
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก ในระดับสถาบัน
หรือระดับสาขาวิชาจากองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก ทั้งนี้ ไมนับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info 

ตัวอยาง องคกรจัดอันดับชั้นนําของโลกที่เปนทีย่อมรับในการจัดอันดับมหาวิทยาลยั เชน 

องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จัด 
จํานวน

มหาวิทยาลยั 
การเสนอ 

Asiaweek ดําเนินการ   
ที่ฮองกง 

จัดเปน 2 กลุม ไดแก (1) Multi-disciplinary 
Schools  (สหสาขาวิชา) (2) Specialized 
Science and Technology Schools 
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

78 แหงใน
เอเชีย 

ทุกป 
 

U.S.News & 
World Report 

สหรัฐอเมริกา 1. จัดแบงตามสภาพภูมิศาสตร ไดแก (1) 
national universities, (2) national liberal 
arts colleges, (3) regional universities, 
(4) regional liberal arts colleges โดย 
regional universities แบงตามภาคเหนือ 
ใต ตะวันออก กลาง และตะวันตก 
2. จัดตามสาขาวิชา ไดแก (1) แพทยศาสตร 
ธุ ร กิ จ  ก ฎ ห ม า ย  ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ
วิศวกรรมศาสตร ผลการจัดอันดับจะ
เรียกวา America’s Best Colleges 

1,400 แหงใน
สหรัฐอเมริกา 

ทุกป 
 

Business 
Week 

สหรัฐอเมริกา จัดอันดับเฉพาะ Business School ผลการ
จัดอันดับเรียกวา The Best B-Schools 
 

51 แหง ทุก 2 ป 
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องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จัด 
จํานวน

มหาวิทยาลยั 
การเสนอ 

Money สหรัฐอเมริกา จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใหผลตอบแทน
คุมคาที่สุด (best value) 

1,000 แหง ทุกป 

Gourman 
Report 
 

สหรัฐอเมริกา จั ด อัน ดับมหาวิ ทยาลั ยปร ะมาณ  1 1 
สาขาวิชาใหญ ซ่ึงมีสาขายอยประมาณ  
100 สาขา 

- - 

RAE (UK) อังกฤษ จัดกลุมคุณภาพงานวิจัยออกเปน 7 กลุม
ตามระดับความเปนเลิศของงานวิจัยซ่ึง
พิจารณาตามสาขาที่ทําวิจัยและระดับของ
ความ เปน เลิ ศ  (ระ ดับชาติห รือระ ดับ
นานาชาติ) 

ตามความ
ตองการของ
สถาบัน 

ทุก 4 ป 

Maclean’s 
Magazine 

แคนาดา จัดประเภทเปน 3 กลุม 
1) Medical/Doctoral category (มหาวิทยาลัย 
ที่มีโปรแกรมแพทยศาสตรและโปรแกรม
ปริญญาเอกและวิจัย) 
2) Comprehensive category (มหาวิทยาลัย 
ที่มีกิจกรรมวิจัยมาก มีโปรแกรมทางวิชาชีพ
ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
3 ) Primarily undergraduate category 
(มหาวิทยาลัยที่สอนระดับปริญญาตรีเปนหลัก 
มีโปรแกรมบัณฑิตศึกษาไมมาก) 

42 English-
language 

universities 
และ  

9 French-
language 

counterparts 

ทุกป 

GUG ออสเตรเลีย จัดทําโดย Australian Daily Newspaper 
Publishers จัดกลุมมหาวิทยาลัยตามเกณฑยอย 
5 ตัว เชน ความมีชื่อเสียงหรือจํานวนนักศึกษา 
ในเกณฑยอยแตละตัว จะมีการจัดกลุม
คุณภาพเปน 5 ระดับ (5 ดาว) เชน ความมี
ชื่อเสียงนอยจนถึงมีชื่อเสียงมาก เปนตน 

มหาวิทยาลัย 
40 แหง,  

30 สาขาวิชา 

ทุกป 

Shanghai Jiao 
Tong University 
 
 
 

จีน จัดทําโดย Institute of Higher Education ของ 
Shanghai Jiao Tong University เริ่มตั้งแตป 
ค .ศ . 2003 มีองคประกอบในการจัด 4 
องคประกอบ 6 ตัวบงชี้ ทําเปนประกาศ
เรียกวา Academic Ranking of World 
Universities จัดอันดับมหาวิทยาลัย 500 แหง 

มหาวิทยาลัย
ทั่วโลก 

ทุกป 
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องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จัด 
จํานวน

มหาวิทยาลยั 
การเสนอ 

Times Higher 
Ed.Supplement 

อังกฤษ การจัดอันดับของ The Times Higher 
Education Supplement เร่ิมตั้งแตป ค.ศ.2004 
มีองคประกอบในการจัด 4 องคประกอบ 6 
ตั ว บ ง ชี้  เ ม่ื อ จั ด อั น ดั บ แ ล ว ทํ า เ ป น 
University League Tables และทําประกาศ
เปน The World’s Top 200 Universities 

มหาวิทยาลัย
ทั่วโลก 

ทุกป 

ที่มา: Chuvej Chansa-ngavej (2540). Performance Indicators for Universities A Critical Evaluation. ในหนังสือรวม
บทความการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ดัชนีวัดผลสําเร็จของมหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย วันที่ 12 
มิถุนายน 2540 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวาณิช. (2541). การวิเคราะหการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ
ประเทศในเอเชีย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เซเวน พริ๊นติ้ง กรุป จํากัด. และปรับขอมูลบางสวนใหทันสมัยขึ้นจากการคนควา
ทางอินเทอรเน็ตเพ่ิมเติม 

ตัวอยางแหลงสืบคนหนวยงานจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก 
1) Asiaweek (Hongkong)  
    http://www.asiaweek.com/asiaweek/features/universities2000/schools/multi.overall.html 

2) U.S.News & World Report (USA) 
 http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/usnews/edu/grad/rankings/rankindex_brief.php 

3) Business Week (USA) 
  http://www.businessweek.com/bschools/00/ 

4) Gourman Report (USA) 
  http://www.collegeconfidential.com/college_rankings/gourman_report.htm 

5) RAE (UK) 
  http://www.lums.lancs.ac.uk/Research/RAE/ 

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

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

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

9. Shanghai Jiao Tong University (China) 
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005Main.htm 

10.รายชื่อ website อ่ืนๆ ที่จัดอันดับสถาบัน  จําแนกตามพื้นที ่
http://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Canada 
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เกณฑการใหคะแนน :   

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 ไมไดรับการจัดอันดับ 
2           - 
3 ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือสาขาวิชา 
4 ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันและอยางนอย 

1 สาขาวิชา 
5 ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันและอยางนอย 

2 สาขาวิชา 
 
หมายเหตุ :  กรณีสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานกลางอื่นๆ ที่ไมมีในรายการดังกลาว  
ใหนําเสนอความนาเชื่อถือของหนวยงานกลางพรอมระบบและวิธีการจัดอันดับมาเพื่อพิจารณาได 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
 หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานกลางที่ไดรับการยอมรับ     
ในระดับโลกวาสามารถพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูระดับสากล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เชน 
ชื่อเว็บไซต ชือ่วารสาร ประกาศ ฯลฯ  ทั้งในภาพรวมและจําแนกตามสาขาวิชาทีเ่ปดสอน 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชีว้ดัควรมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่  
ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได 
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ลงในระบบฐานขอมูล 
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แนวทางการประเมินผล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด 
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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 2 กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  

       กลุมที่ 3 กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  
       กลุมที่ 4  กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิต 

นํ้าหนัก : รอยละ 5 
 
วัตถุประสงค :  

เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและกาวสูการเปนสถาบันที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 
คําอธิบาย :   

การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 2, 3 และ 4 มีพัฒนาการ      
ที่ทําใหไดรับการยอมรับทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับระดับสาขาวิชาหรือ
ระดับสถาบันจากองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก ทั้งน้ี ไมนับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info 

เกณฑการใหคะแนน :   

 กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตาม
เปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเรจ็ (Milestone) 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
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โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 สถาบันอุดมศึกษามีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล ซ่ึงเปนแผนระยะยาวที่เปนแผนงาน
หลักในการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันใหไดรับการยอมรับในระดับ
ภูมิภาคหรือนานาชาติ โดยแผนงานมีความครบถวนสมบูรณ ที่ระบุเปาหมายระยะยาว 
และเปาหมายในแตละป โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดําเนินการในแตละดาน 
ที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย กลุมเปาหมายหรือกลุมสาขาที่ตองการพัฒนาสูสากล แนว
ทางการติดตามความกาวหนาและประเมินผล 

2 สถาบันอุดมศึกษามีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากลตามขั้นตอนที่ 1 ที่ไดรับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  

3 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล ตามที่
กําหนดโครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดําเนินการไวตามแผนงานที่ไดรับ  
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในขั้นตอนที่ 2 อยางครบถวน 

4 สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนา
สถาบันสูสากล และปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

5 สถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองคกรจัดอันดับชั้น
นําของโลก 

 
แนวทางการประเมินผล : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 สถาบันอุดมศึกษามีแผนงานพัฒนา
สถาบันสูสากล ซ่ึงเปนแผนระยะยาวที่
เ ป นแผนงานหลั ก ในการพัฒนา
สาขาวิชาตางๆ ของสถาบันใหไดรับ
การยอมรับทางวิชาการในระดับ
ภูมิภาคหรือนานาชาติ โดยแผนงานมี
ความครบถวนสมบูรณ ที่ระบุเปาหมาย
ระยะยาว และเปาหมายในแตละป 
โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการ
ดําเนินการในแตละดานที่จะทําให
บรรลุเปาหมาย กลุมเปาหมาย หรือ
กลุมสาขาที่ตองการพัฒนาสูสากล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 แผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล  หรือเอกสาร /
หลักฐานอื่นที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีแผนงาน
พัฒนาสถาบันสูสากล   

 ขอมูลที่ปรากฏในแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล
หรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่ระบุขอมูล 
1) เปาหมายระยะยาวของการพัฒนาสูสากล  
2) เปาหมายเฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
3) โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการ

ดําเนินการในแตละดานที่จะทําใหบรรลเุปาหมาย   
4) กลุมเปาหมายหรือกลุมสาขาที่ตองการพัฒนา  
5) แนวทางการตดิตามความกาวหนาและประเมินผล 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

แนวทางการติดตามความกาวหนา
และประเมินผล 

2 สถาบันอุดมศึกษามีแผนงานพัฒนา
สถาบันสูสากลตามขั้นตอนที่ 1 ที่
ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการดําเนินงานระดับ

คะแนน  1 พรอมทั้ ง เอกสาร  หลักฐานที่ แสดงถึง  
การดําเนินงานตามระดับคะแนน 2 ไดแก  

 หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีแผนงาน
พัฒนาสถาบันสูสากลที่ไดรับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติแผนงาน
พัฒนาสถาบัน 

3 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา
วิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบัน  
สู ส ากล  ตามที่ กํ าหนดโครงการ /
กิ จ ก ร ร ม ห รื อ แ น ว ท า ง / วิ ธี ก า ร
ดําเนินการไวตามแผนงานในระดับ
คะแนนที่ 2 อยางครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานระดับ
คะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง
การดําเนินงานตามระดับคะแนนที่ 3 ไดแก 

 เ อ กส า ร /หลั ก ฐ านที่ แ สด ง ได ว า ส ถ าบั น 
อุดมศึกษาไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมหรือ
แนวทาง/วิธีการตามที่กําหนดไว 

4 สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามและ
การประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล และ
ปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานระดับ
คะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงการดําเนินงานตามระดับคะแนนที่ 4 ดังน้ี 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงไดวาสถาบันอุดมศึกษา
มีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน  

 รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนา  
การดําเนินงานหรือรายงานการประเมินผล  
การดําเนินงานตามแผนงาน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงไดวาสถาบันอุดมศึกษา
มีแนวทางหรื อข อ เสนอเพื่ อการปรับปรุ ง  
การดําเนินงานและไดทําให เกิดการพัฒนา  
อยางเปนระบบ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

5 สถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับ
สาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองคกร
จัดอันดับชั้นนําของโลก 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานระดับ

คะแนน 1, 2, 3 และ 4 และเอกสาร/หลักฐานยืนยัน  
การไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจาก
องคกรชั้นนําของโลก 
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 

 

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ 6  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติและความพงึพอใจของนิสิตนักศึกษา 
นํ้าหนัก : รอยละ 5 
 

วัตถุประสงค :  
เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามุงพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการใหสอดคลอง

กับความตองการของนิสิตนักศึกษา และมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความตองการของผูใชบัณฑิต  
 
ตัวชี้วัดที่ 6.1  รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑติของผูใชบัณฑติ  
นํ้าหนัก : รอยละ 2.5 
 
คําอธิบาย : 

• บัณฑิต หมายถึง บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ
หรือภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ใหหมายถึง 
บัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2551) 

• ผูใชบัณฑติ หมายถึง นายจาง ผูประกอบการ และผูทีบ่ัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย  

•  ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คาเฉลีย่ของความพงึพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ของนายจาง 
ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกีย่วของ จากการประเมินบณัฑิตที่ทํางานดวย ประมาณ 1 ป 

•  ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงประกอบดวย 3 ประเด็น ดังน้ี 

 1) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ  
 2) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน   
 3) ความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 94

แนวทางการประเมินผล : 

• ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 
เปนขอมูลอางอิงเพ่ือใชในการประเมินผลเทานั้น 

• เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
ตัวชีว้ัดที่ 6.2   รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา  
นํ้าหนัก : รอยละ 2.5 
 
คําอธิบาย : 

• นิสิตนักศึกษา หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ และ         
ภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ใหหมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2552) 

• ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบดวย 2 ประเด็น ดังน้ี 
1) ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 
2) ความพึงพอใจตอการใหบริการของคณะ/สํานัก 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 

 
แนวทางการประเมินผล : 

• ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 
เปนขอมูลอางอิงเพ่ือใชในการประเมินผลเทานั้น 

• เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  

สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร. 
รายชื่อผูรับผดิชอบ หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร 

1. นางสาวอุษา  ปญญาวดี 0 2356 9969 0 2281 8279 
2. นางสาวณัฐชยา  เครือหงส 0 2356 9999 ตอ 8861 
3. นางสาวสุณี  มักผล 0 2356 9968 
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ประเด็นการประเมินผล : การประกันคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่  7   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

อยางตอเน่ือง 
นํ้าหนัก : รอยละ 10 
 
วัตถุประสงค :  
 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่สอดคลองกับหนวยงานตนสังกัด 
เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาและกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48 ที่กําหนดวา 
“ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวา             
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดย
มีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
 
ตัวชี้วัดที่ 7.1  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง 
นํ้าหนัก : รอยละ 7  
 
คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดใหมี
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน 
บุคลากร งบประมาณ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนดหรือตามที่หนวยงานตนสังกัดไดกําหนดไว และนําผลที่ไดจากการดําเนินงาน        
ตามระบบประกันคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย
หรือแผนของสถาบันอุดมศึกษา 
 
เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตาม
เปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 
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ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเรจ็ (Milestone) 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 
โดยที่ : 

ข้ันตอนที่ กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน 

1 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเหมาะสมกับเอกลักษณของ
สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน 

2 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
ตนเองที่ไดมาตรฐาน  โดยไดรับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และสง  
ตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานใหสาธารณชนทราบ  

3 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการนําผลการประเมินตนเองและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกไปใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานและ
สถาบันอุดมศึกษาใหดีขึ้นอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแผนหรือมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
อันสืบเนื่องจากรายงานการประเมินตนเองหรือจากรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

4 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทาง  
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

5 สถาบันอุดมศึกษาจัดให มีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพจาก  
ทุกหนวยงานของสถาบันและระดับสถาบันอุดมศึกษา และใชขอมูลเพ่ือยกยอง
หนวยงานที่เกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงานจากการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาจนเปนแบบอยางแกหนวยงานอ่ืนในสถาบันหรือสถาบันอ่ืน 
รวมทั้ง มีแนวทางและการเตรียมการที่จะนําผลที่ไดจากการประเมินผลลัพธมา
สังเคราะหขอมูลเพ่ือใชประโยชนในการทบทวนนโยบายการศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษา และระบบประกันคุณภาพของสถาบันในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับ 
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา
ทบทวนระบบและกลไกในการ
ป ร ะ กั น คุ ณภ าพก า ร ศึ ก ษ า ใ ห
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น ก า ร
อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
เอกลักษณของสถาบันอุดมศึกษา
และหนวยงาน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาทุกหนวยงานของ
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ด นํ า ข อ มู ล จ า ก  
ผลการประกันคุณภาพมาทบทวนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เหมาะสมกับเอกลักษณของสถาบันและ
หนวยงาน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาทุกหนวยงานของ
สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ  ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน 
บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาที่แสดงวา
หนวยงานไดมีการประเมินคุณภาพภายใน 

 บันทึกหรื อรายงานการประชุม เกี่ ยวกับ  
การทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันจากผลการประเมิน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงระบบประกันคุณภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดผานการทบทวน
และปรับปรุงแลว  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษา
มีแนวทางที่ชัดเจนที่จะนําผลการประเมิน
ตนเองและระบบประกันคุณภาพไปใชปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพของหนวยงาน/สถาบันใหเกิดผลดี 

2 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา
มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปน
ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ที่ ไ ด
มาตรฐาน  โดยไดรับการพิจารณา
จากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และ
สงตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ 
และรายงานใหสาธารณชนทราบ  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน
ระดับคะแนนที่ 1 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐาน  
ตามระดับคะแนนที่ 2 ไดแก  

 รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเอง
ของทุกหนวยงานและของสถาบันอุดมศึกษา  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ไดมาตรฐาน และ
ไดรับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
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ระดับ 
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  รายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาที่เปน
รายงานการประเมินตนเอง และหลักฐาน  
การเผยแพรรายงานนั้นตอหนวยงานตนสังกัด 
หน วยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง  และรายงานให
สาธารณชนทราบ 

3 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา
มีการนําผลการประเมินตนเองและ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ของหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษา
ใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยมีแผน
หรือมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
อันสืบเน่ืองจากรายงานการประเมิน
ตนเองหรือจากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน
ระดับคะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร/
หลักฐานตามระดับคะแนนที่ 3 ที่แสดงถึง  
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาวามี  
การนําผลการประเมินตนเองและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไปใชปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของหนวยงานและสถาบัน 
อุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ ดังน้ี 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาทุกหนวยงาน
ของสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการ
ปร ะ กันคุณภาพ  ซ่ึ ง ค รอบคลุ มด า น  
การวางแผนและพัฒนาคุณภาพ การตรวจ
ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 แผนหรือมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพที่
แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของแผนหรือ
มาตรการดังกลาวที่สืบเน่ืองจากรายงาน
การประเมินตนเองหรือจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาหนวยงาน 
และสถาบันอุดมศึกษานําผลจากการตรวจ
ติดตามและการประเมินคุณภาพไปใช
ปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษา
อยางตอเน่ือง หรืออยางนอยทุกไตรมาส 

 บันทึกหรือรายงานการประชุมที่แสดงวา
ทุกหนวยงานของสถาบันไดนําผลการ
ติดตามความกาวหนาและผลการประเมิน
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ระดับ 
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ตนเองไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ของหนวยงานและสถาบันอยางนอยทุก
ไตรมาสหรือทุก 6 เดือน 

4 
 
 

ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา
มีการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่
เหมาะสมสอดคลองกับแนวทาง  
กา ร จั ด ก า รศึ กษ าข อ งสถ าบั น 
อุดมศึกษา 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน
ระดับคะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งเอกสาร/
หลักฐานตามระดับคะแนนที่ 4 ที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถ
พัฒนาการดําเนินงานของทุกหนวยงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในให เปน  
สวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ดังน้ี 
 เ อกสา ร /หลั ก ฐ านที่ แ สดง ให เ ห็ นว า  
ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการ
บริหารจากผลการพัฒนาระบบการประกัน  
คุณภาพภายใน 

 เ อกสา ร /หลั ก ฐ านที่ แ สดง ให เ ห็ นว า  
คุณภาพหรือมาตรฐานการดําเนินงานของ
ทุ กหน วยงานของสถาบัน ได รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น 

 ขอมูลหรือการสรุปรายงานเกี่ยวกับผล  
การปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพของ
หนวยงานและสถาบันอุดมศึกษา  

5 สถาบั น อุดมศึ กษาจั ด ให มี ก า ร
ประเมินผลลัพธของระบบประกัน
คุณภาพจากทุกหน วยงานของ
สถาบันและระดับสถาบันอุดมศึกษา 
และใชขอมูลเพ่ือยกยองหนวยงาน  
ที่ เกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน  
จากการประกันคุณภาพภายในใหเปน
สวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
จนเปนแบบอยางแกหนวยงานอื่น 
ในสถาบันหรือสถาบันอ่ืน รวมทั้ง มี

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน
ระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้งเอกสาร/
หลักฐานตามระดับคะแนนที่ 5 ซ่ึงแสดงถึง 
การที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมิน 
ผลลัพธ ขอ ง ร ะบบประกั นคุณภาพจาก  
ทุกหนวยงานของสถาบันและระดับสถาบัน 
อุดมศึกษา และนําขอมูลจากทุกหนวยงานของ
สถาบันมาสังเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการ
ทบทวนนโยบายการศึกษาและระบบประกัน
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ระดับ 
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

แนวทางและการเตรียมการที่จะนํา
ผลที่ ไดจากการประเมินผลลัพธ  
มาสังเคราะหขอมูลเพ่ือใชประโยชน
ในการทบทวนนโยบายการศึกษา 
แนวทางการจัดการศึกษา และระบบ
ประกันคุณภาพของสถาบัน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

คุณภาพของสถาบัน ดังน้ี 
 ประกาศ/คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน หรือเอกสาร /หลักฐานอื่น  
ที่แสดงถึงการมอบหมายใหมีการประเมิน 
ผลลัพธของระบบประกันคุณภาพใน ทั้งใน
ระดับหนวยงานและระดับสถาบัน 

 เอกสาร /หลักฐานที่แสดงวิธีการหรือ
กระบวนการและความกาวหนาในการ
ดําเนินการประเมินผลลัพธของระบบ
ประกันคุณภาพ  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลและขอคนพบ
จากการประเมินผลลัพธของระบบประกัน
คุณภาพจากทุกหนวยงานของสถาบันและ
ระดับสถาบัน 

 เอกสาร /หลักฐานหรือรายงานที่แสดง  
ใหเห็นไดวามีหนวยงานภายในสถาบัน  
ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน
จากระบบประกันคุณภาพ และขอมูล  
เชิงประจักษยืนยันผลสําเร็จของหนวยงาน
น้ันๆ ของสถาบัน ที่ไดรับการยอมรับจาก
หนวยงานอื่นในสถาบันหรือจากสถาบันอ่ืน 

 เอกสารหรือรายงานการสังเคราะหขอมูล 
ที่เกี่ยวของกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน การประเมินผลลัพธ ผลการประเมิน 
ตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาไดจัดทําขึ้น
จากขอมูลของทุกหนวยงาน 

 บันทึกหรือรายงานการประชุมหรือเอกสาร/
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับการเตรียมการที่จะนํา
ขอมูลไปใชประโยชนในการทบทวนระบบ
ประกันคุณภาพ แนวทางการจัดการศึกษา 
และนโยบายการศึกษาของสถาบัน  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ระดับ 
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

หมายเหตุ : 
          การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุป
เอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc 
หรือ .pdf สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบเพิ่มเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชีว้ดัควรมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่  
ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูล  
ได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ลงในระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัดที่ 7.2  ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 
นํ้าหนัก : รอยละ 3  
 
คําอธิบาย : 
 คุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาผานการประเมิน
ของ สมศ. และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและกลุมสาขาวิชา 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผานการประเมินคุณภาพภายนอก  
รอบที่ 2 ของ สมศ. และใชผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดังกลาวเปนเกณฑการใหคะแนนตามตัวชี้วัด 
เชน สถาบันอุดมศึกษาไดผลประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เทากับ 3.5000 จะไดรับคะแนนตามตัวชี้วัดนี้ 
เทากับ 3.5000 เปนตน  
 
หมายเหตุ : 
 หากสถาบันอุดมศึกษาใดยังไมไดรับการประเมินรอบที่ 2 จาก สมศ. ไมตองประเมินตัวชี้วัดนี้ และ       
ใหนําน้ําหนักไปบวกเพิ่มในตัวชี้วัดที่ 7.1 
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มิติที ่3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 8  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
นํ้าหนัก : รอยละ 2    
 
วัตถุประสงค :  

เพ่ือสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน และเปนตนแบบที่ดี
ใหกับประชาชน  
 
คําอธิบาย :    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  
จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณ 
การใชนํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวน
บุคลากร พ้ืนที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่แตละหนวยงานในสังกัด 
สถาบันอุดมศึกษาใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสม 
ตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล  
www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 1. ไฟฟา   
 2. นํ้ามัน   
 
เกณฑการใหคะแนน :  

1. ไฟฟา คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสถาบันอุดมศึกษา คิดจากคะแนนเฉลี่ยของ
หนวยงานในสังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 1 0.5 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยมีอธิการบดีหรือผูที่
ไดรับมอบหมายเปนประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานที่เกิดจากความมีสวนรวมของเจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล 
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ระดับ
คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน (kWh) ครบถวน และขอมูลพ้ืนฐานสําหรับ
การจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
โดยมีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.166 ถึง 0 
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผล 
ดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

 

 2.  นํ้ามัน คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสถาบนัอุดมศึกษา คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงาน
ในสังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 1 0.5 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยมีอธิการบดีหรือผูที่
ไดรับมอบหมายเปนประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานที่เกิดจากความมีสวนรวมของเจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล 

ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน และขอมูลพ้ืนฐาน
สําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชนํ้ามันจริง มากกวาปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชนํ้ามันจริง มากกวาปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชนํ้ามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน 
โดยมีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.166 ถึง 0 
ในกรณีที่ปริมาณการใชนํ้ามันจริงนอยกวาปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผล
ดานน้ํามัน (2.5 คะแนน) 
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SEU = ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 

หนวยงานที่จะไดรับการประเมินดัชนีการใชพลังงานตองไดรับคะแนนเต็มในขั้นที่ 1-2 
 

แผนภาพแสดงการใหคะแนนในระดับคะแนน 3-5 

หนวยงานที่ได 
0.5-1 คะแนน 

ชวงที่ 1 ระดับคะแนนที่ 3 

 

ชวงที่ 2 ระดับคะแนนที่ 3-4 

 

ชวงที่ 3 ระดับคะแนนที่ 3-5 

 

หนวยงานที่ได 0 คะแนน 

หนวยงานที่ได 1.5 คะแนน 

หนวยงานที่ได 
0-0.5 คะแนน 

หนวยงานที่ได 
1-1.5 คะแนน 

ชวงที่ 5 ไมไดคะแนนในขั้น 3-5 

ชวงที่ 4 ไดคะแนนเต็มในข้ัน 3-5 
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ปจจัยที่ใชในการคํานวณคะแนนขั้นที่ 3 - 5 : 

 (1) ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันมาตรฐาน 
คํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ไดจากการวิเคราะหผลของขอมูลปจจัยพ้ืนฐานตอปริมาณ
การใชพลังงานของหนวยงานในแตกลุม โดยในการวิเคราะหน้ันจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใช
พลังงานของหนวยงาน แบงออกเปน 2 สวนคือ 

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

(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดที่ตั้ง พ้ืนที่ของอําเภอที่ตั้ง 
พ้ืนที่ของจังหวัดที่ตั้ง เปนตน 

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

(2) คาการใชพลงังานไฟฟา/นํ้ามันจริงที่รายงานแกสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
คือ ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามัน ที่หนวยงานรายงานผาน www.e-report.energy.go.th ครบ 12 เดือน 

 
สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 

คาดัชนีการใชไฟฟา/นํ้ามัน = คาการใชไฟฟา/นํ้ามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/นํ้ามันจริง 
                     คาการใชไฟฟา/นํ้ามันจริง 

 
เงื่อนไข :  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงาน 
ก.พ.ร. จะใชขอมูลที่สถาบันอุดมศึกษาไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงาน
และพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

สถาบันอุดมศึกษาจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนน
ดัชนีการใชพลังงาน ในขั้นตอนที่ 3-5  

หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงานจริง
เปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5  

ในกรณีที่ สนพ. พบวาขอมูลตางๆที่หนวยงานกรอกขอมูลเขาสูระบบนั้นไมสอดคลองกับ
ความเปนจริง โดยมีแนวโนมที่จะบิดเบือนขอมูลเพื่อใหไดผลการประเมินที่ดี สนพ. จะทําการ
ประเมินผลหนวยงานดังกลาวใหได 1 คะแนน 
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หมายเหตุ : 
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตไมรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใช
สวนราชการ 

หนวยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ไมปรากฏตามกฎหมาย โดยใหรายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับ
สถาบันอุดมศึกษา 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :   สวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน  

สํานักวิเคราะหแผนพลังงาน 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน    
โทร.  0 2612 1555 ตอ 361-364  
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 มีการทบทวนการจัดตั้ง
คณะทํางานลดใช
พลังงาน โดยมี
อธิการบดีหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนประธาน 
และมีการทบทวน
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานที่เกิดจาก
ความมีสวนรวมของ
เจาหนาที่ และมีแผน
ติดตามผล 

แบงเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 การทบทวนการจดัตั้ง
คณะทํางานลดใชพลังงาน และสวนที ่2 การทบทวน
แผนปฏิบัติการลดใชพลงังาน 

 สวนที่ 1 การทบทวน
การจัดตั้งคณะทํางาน
ลดใชพลังงาน  
(0.5 คะแนน) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

ใชขอมูลเกี่ยวกับการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใช
พลังงานที่สถาบันอุดมศึกษาบันทึก ใน www.e-
report.energy.go.th ตามที ่สนพ. ออกแบบไว 

  

 
  ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ

ตางๆ 

  ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

  การสังเกตการณ 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือ
โครงการหลัก 
 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 สวนที่ 2 การทบทวน
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงาน (0.5 คะแนน) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

ใชขอมูลเกี่ยวกับการทบทวนแนวทาง/มาตรการการประหยัด
ไฟฟา/นํ้ามันที่สถาบันอุดมศึกษาบันทึก ใน www.e-
report.energy.go.th ตามที ่สนพ. ออกแบบไว เชน ไดมีการ
ประชุมคณะทาํงาน ครั้งที่...  
ที่ประชุมมีมตใิห...... หรือ ที่ประชุมเห็นวาแนวทาง/มาตรการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถวนครอบคลุมดีแลว จึงมีมติให
ปฏิบัตติามแนวทาง/มาตรการเดิมตอไปโดยเครงครัด เปนตน 

  

 
  ใชขอมูลรายงานการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report: SAR) ที ่
สถาบันอุดมศกึษารายงานตอสํานักงาน ก.พ.ร. โดยเอกสาร
ประกอบดวย 

 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน (ในกรณีดําเนินการตอเน่ืองจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สามารถใชคําสัง่แตงตั้งของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได) 

 รายงานการประชุมเกี่ยวกบัแนวทาง/มาตรการประหยัด
พลังงาน 

 แผนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ ซ่ึงควรประกอบดวย  
 แนวทาง/มาตรการการประหยัดพลังงาน  
 การคาดการณปริมาณการใชพลังงานเปรียบเทียบ
ระหวางกรณีไมมีการดําเนินการตามแนวทาง/
มาตรการใดๆ กับกรณีที่มีการดําเนินงานตามแนวทาง/
มาตรการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 แนวทางการตดิตามตรวจสอบ  
 การวิเคราะหปจจัยสนับสนนุ ปญหาและอุปสรรค  
 แนวทางการรายงานและการประเมินผลรอบ 6 และ 12 เดือน 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

แนวทางการดําเนินการกรณีไมสามารถประหยัดการ
ใชพลังงานไดตามเปาหมายที่คาดหวัง 

 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วดั 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของตัวชีว้ัด 

  หมายเหต ุ:  
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาควร

ดําเนินการตอจากแผนการฯปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สถาบันอุดมศกึษาตองจัดทาํเอกสารตางๆที่แสดงถึงการทบทวน
แนวทาง/มาตรการ ซ่ึงควรประกอบดวย  

 การเปรียบเทยีบปริมาณการใชพลังงานทีล่ดไดจริง
กับปริมาณทีค่าดหวังวาจะลดไดจากการดําเนินการ
ตามแนวทาง/มาตรการที่กําหนดในชวง 6 เดือนแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (ในกรณีที่แผน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไมมีการคาดการณในสวน
น้ีไว ใหหนวยงานทําการคาดการณทันทีและทําการ
เปรียบเทียบในเดือน 
ที่เหลือ)  

 การวิเคราะหปจจัยสนับสนนุ ปญหาและอุปสรรค  
 แนวทาง/มาตรการเพื่อใหสามารถบรรลตุาม
เปาหมายที่ตัง้ไว 

 แนวทางการรายงานและการประเมินผลรอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

  ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ
ตางๆ 

  ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

  การสังเกตการณ 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือ
โครงการหลัก 
 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑการพจิารณาระดับคะแนนที่ 1 (สวนที่ 2)  = 0.5 คะแนน 

การทบทวนแนวทาง/มาตรการ คะแนน 

ไมมีการทบทวนแนวทาง/มาตรการการ
ประหยัดไฟฟาและน้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 และไมมีการวางแผนแนวทาง/มาตรการ
การประหยัดไฟฟาและน้ํามัน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 

0.0 คะแนน 

มีการทบทวนแนวทาง/มาตรการการประหยัด
ไฟฟาและน้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ
ประหยัดไฟฟา/นํ้ามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ไดแลวเสร็จครบถวน 

0.5 คะแนน 

 

2 ขอมูลในฐานขอมูลการ
ประหยัดไฟฟา/นํ้ามัน
ครบถวน และขอมูลที่
ใชสําหรับประเมินคา
ดัชนีการใชพลังงาน
ครบถวน 

แบงเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลในฐานขอมูลการ
ประหยัดไฟฟา/นํ้ามัน และสวนที่ 2 ขอมูลที่ใชสําหรับประเมิน
คาดัชนีการใชพลงังาน 

 สวนที่ 1 ขอมูล       
ในฐานขอมูล             
การประหยัดไฟฟา/
นํ้ามัน (0.5 คะแนน) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

ใชขอมูลการใชไฟฟา/นํ้ามันของหนวยงานในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ที่หนวยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาไดรายงาน
ผลผาน  
www.e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและ
พลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) 
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  การสังเกตการณ 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชีว้ดัควรมี
คุณสมบัต ิดังน้ี 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจดัเก็บทุกครั้ง  
รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
สอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถ
สอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรงุขอมูลใหเปน
ปจจุบันทุกครัง้ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศกึษา
มีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการอื่น 
ภาคเอกชน และประชาชน ตรวจสอบขอมูลได 

 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  เกณฑการพจิารณาระดับคะแนนที่ 2 (สวนที่ 1) = 0.5 คะแนน 
  พิจารณา 2 สวน คือ  (1)  ขอมูลดานไฟฟา = 0.25 คะแนน  

       (2) ขอมูลดานน้ํามัน = 0.25 คะแนน  
วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
พิจารณาความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามัน 
ในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟา/นํ้ามันใน  
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www.e-report.energy.go.th ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ความครบถวน ดานไฟฟา ดานนํ้ามัน 
ไมครบรอยละ 100 0.0 คะแนน 0.0 คะแนน 
ครบรอยละ 100 0.25 คะแนน 0.25 คะแนน 

หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/
นํ้ามันในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครบถวนทั้ง 12 เดือน 

 สวนที่ 2 ขอมูลที่ใช
สําหรับประเมินคาดัชนี
การใชพลังงาน (0.5 
คะแนน) 
 

จําแนกหนวยงานราชการ โดยแบงกลุมตามลักษณะการ
ปฏิบัติงาน 

 2.1 ดัชนีการใชพลังงาน จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของ
หนวยงานราชการ โดยแบงกลุมหนวยงานออกเปน 9 
ลักษณะ 

1. กลุมทั่วไป 
2. กลุมโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
3. กลุมโรงเรียน 
4. กลุมศาลและสํานักงานอัยการ 
5. กลุมเรือนจําและสถานคุมประพฤต ิ
6. กลุมสถานีตํารวจ 
7. กลุมสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
8. กลุมสถานสงเคราะห 
9. กลุมสถานีวทิยุและสถานเีครื่องสงสัญญาณ 

  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  2.2 ใชขอมูลการทํางานและขอมูลอ่ืนๆ ที่เปนคาตัวแปรใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เชน การใหบรกิาร กิจกรรม จํานวน
บุคลากร จํานวนนักเรียน จํานวนเตยีงคนไข งบประมาณที่
ไดรับ พ้ืนที่ของอาคารที่มี พ้ืนที่การใหบริการ และขอมูลการ
ใหบริการ เปนตน ที่สวนราชการไดรายงานผาน 
www.e-report.energy.go.th โดยแตละกลุมมีคาตัวแปรที่ตอง
รายงานแตกตางกัน ดังปรากฏใน www.e-report.energy.go.th 
คาตัวแปรตางๆ จะถูกนําไปหาคาดัชนีการใชพลังงานของแต
ละหนวยงาน โดยมีแบบจําลองทางคณิตศาสตร ซ่ึงสมการจะ
มีคาที่ขึ้นอยูกับตัวแปรในแตละกลุม เม่ือปอนขอมูลเขาไปใน
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แบบจําลองฯ ก็จะไดคาการใชพลังงานมาตรฐานของแตละ
หนวยงาน  จากนั้นจะนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับคาการใช
พลังงานจริงของแตละหนวยงาน ซ่ึงจะทราบคาดัชนีการใช
พลังงานของแตละหนวยงานที่จะนําไปใชประเมินผล 

   

 

  เกณฑการพจิารณาระดับคะแนนที่ 2 (สวนที่ 2)  = 0.5 คะแนน 

  วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
 พิจารณาความครบถวนของขอมูลสําหรับประเมินดัชนี       
การใชพลังงาน ใน www.e-report.energy.go.th  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ความครบถวน คะแนน 
ไมครบรอยละ 100 0.0 คะแนน 
ครบรอยละ 100 0.5 คะแนน 

หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลที่ใชสําหรับประเมิน
ดัชนีการใชพลงังาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครบถวนทัง้ 12 เดือน 

3 มีคาดัชนีการใช
ไฟฟา/นํ้ามันอยู
ในชวง 
-0.500 ถึง -0.334 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

• ขอมูลการใชไฟฟา/นํ้ามันของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ที่ไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

เกณฑการพจิารณาระดับคะแนนที่ 3-5 (ดัชนีการใชไฟฟา/
นํ้ามัน) = 3 คะแนน 
พิจารณา 2 สวน คือ  

(1) ดัชนีการใชไฟฟา   = 1.5 คะแนน  
(2) ดัชนีการใชนํ้ามัน   = 1.5 คะแนน 
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4 มีคาดัชนีการใช
ไฟฟา/นํ้ามัน 
อยูในชวง 
-0.333 ถึง -0.167 
 
 
 

วิธีและเกณฑการใหคะแนน 

• หนวยงานจะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ 3-5 ตองไดรับ
คะแนนทั้งไฟฟาและน้ํามันอยางละ 1.0 คะแนน ในเกณฑการ
ใหคะแนนระดับที่ 1 และ 2 (ความครบถวนของฐานขอมูล)  

• วิธีใหคะแนน 
(1) คาการใชพลังงานไฟฟา/นํ้ามันมาตรฐาน 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรไดจากการวิเคราะหทางสถิติ
โดยใชการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) โดยแยก
การวิเคราะหในแตกลุมของหนวยงาน โดยสามารถดูรายละเอียด
ของแตละกลุมหนวยงานไดใน www.e-report.energy.go.th โดย
ในการวิเคราะหน้ันจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน  

(2) คาการใชพลังงานไฟฟา/นํ้ามัน (จริง) 
ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามัน ที่หนวยงานรายงานผาน 

www.e-report.energy.go.th ครบ 12 เดือน 
(3) คาดัชนีการใชพลังงาน 

    = คาการใชไฟฟา/นํ้ามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/นํ้ามันจริง 
คาการใชไฟฟา/นํ้ามันจริง 

 

ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟา/
นํ้ามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/นํ้ามันมากกวา 0 จะได
คะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา/นํ้ามัน 

5 มีคาดัชนีการใช
ไฟฟา/นํ้ามัน 
อยูในชวง 
-0.166 ถึง 0 
 

  เกณฑการใหคะแนน 

การใหคะแนนแบงออกเปน 3 
ข้ันตอน 

ไฟฟา นํ้ามัน 

ข้ันที่ 3 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/
นํ้ามันอยูในชวง -0.334 ถึง -0.500 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

ข้ันที่ 4 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/
นํ้ามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

ข้ันที่ 5 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/
นํ้ามันอยูในชวง -0.166 ถึง 0 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

รวม 3 ชวง คะแนนเต็ม 1.5 คะแนน 1.5 คะแนน 
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หมายเหต:ุ การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3 4 และ 5 หากคาดัชนี
การใชไฟฟา/นํ้ามันที่ไดจริงอยูระหวางคาขอบเขตใหใชวิธเีทียบ
บัญญัติไตรยางศ 
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟา/
นํ้ามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/นํ้ามันมากกวา 0 จะได
คะแนนเต็มในขั้นที่ 3-5  (1.5 คะแนน) 

  วิธีและเกณฑการใหคะแนนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลาย
หนวยงาน 

• วิธีใหคะแนน 
ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา

ตามขั้นตอน เ พ่ือหาคะแนนของแตละหนวยงาน แลวนํามา
พิจารณาใหคะแนนของสถาบันอุดมศึกษานั้น โดยคิดจากคาเฉลี่ย
ของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 

 
= ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 

จํานวนหนวยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :   
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
สรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสง
เอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอ่ืนที่ไมไดจัดสงให 
สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ
หรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 117 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที ่9 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
นํ้าหนัก : รอยละ 2 
 
วัตถุประสงค :  

เพ่ือเปนการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาใหมีความรวดเร็วและ
เปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนด ซ่ึงมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ ในภาพรวมของ
ประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน 2 กรณี 
กรณีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจายลงทุน  
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสํา เร็ จของการเบิกจ ายเ งินงบประมาณ  จะใช อัตราการเบิกจ าย                 
เงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปน
ตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
เพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเม่ือเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผูรับ
ไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัส
งบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

                       เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย    x 100 
                                       วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 

 
 
 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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หมายเหตุ :  
1. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได  และ

ไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งน้ีขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงาน
วงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการประเมินผล 

2. ในกรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่น ๆ              
การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 

3. สามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง 
www.cgd.go.th 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 X-2Y 

2 X-Y 

3 X 

4 X+Y 

5 X+2Y 

1. กําหนดคา X เทากับระดับคะแนน 3 โดยที่ X  หมายถึง คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. กําหนดคา Y เทากับชวงปรับเกณฑการใหคะแนน  โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะประสานกับ
หนวยงานที่ เกี่ยวของ  เพ่ือหารือความเหมาะสมของชวงปรับเกณฑการใหคะแนน  และจะแจงให
สถาบันอุดมศึกษาทราบตอไป 

 

เงื่อนไข : 

 ตั้งเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไวที่คาคะแนน 3 
 

แหลงขอมูลอางอิง :  
ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  จากระบบ GFMIS 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักบริหารการรับ – จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 ชื่อผูรับผิดชอบ ตําแหนง เบอรโทรศัพท 
1. นายณพงค  ศิริขันตยกุล   ผูอํานวยการ 

สํานักบริหารการรับ - จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
0-2273-9807 
0-2271-3123 

2. นางลาวัลย  พันธุนิล เจาหนาที่บริหารการคลัง 7  
สํานักบริหารการรับ – จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง   

0-2273-9807 
0-2271-3123 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใชขอมูลผลการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจาง
แลวน้ัน งบประมาณในสวนที่เหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได ทั้งน้ี หาก
สถาบันอุดมศึกษาไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่นๆ ตอ ขอให
สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย)  เพ่ือใช
ประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของ
งบประมาณที่สามารถประหยัดได  
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
- แบบจัดทําแผนแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่จัดสรรงบประมาณ
ในงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (แบบ สงป. 302/1) 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552    
   ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        
- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ    
หมายเหตุ : 
 การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/
หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf  
สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ สถาบัน 
อุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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กรณีที่ 2  สถาบันอุดมศึกษาไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพจิารณาจากงบประมาณรายจาย             
ในภาพรวม 

คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปนตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
 
สูตรการคํานวณ : 

            เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สถาบนัอุดมศึกษาเบิกจาย x 100 
                           วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรับ 

 
หมายเหตุ : 
 การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม  จะไมรวมเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได  
และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ  ทั้งน้ีขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงิน
งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการประเมินผล 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 X-2Y 

2 X-Y 

3 X 

4 X+Y 

5 X+2Y 

 
1. กําหนดคา X เทากับระดับคะแนน 3 โดยที่ X หมายถึง คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจาย

งบประมาณรายจายในภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. กําหนดคา Y เทากับชวงปรับเกณฑการใหคะแนน  โดยสํานักงาน ก.พ.ร.จะประสานกับหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ เพ่ือหารือความเหมาะสมของชวงปรับเกณฑการใหคะแนน  และจะแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบ
ตอไป 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
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เงื่อนไข 

 ตั้งเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายในภาพรวมตามที่คณะรฐัมนตรีเห็นชอบไวที่คาคะแนน 3 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจากระบบ GFMIS 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักบริหารการรับ – จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 ชื่อผูรับผิดชอบ ตําแหนง เบอรโทรศัพท 
1. นายณพงค  ศิริขันตยกุล   ผูอํานวยการ 

สํานักบริหารการรับ - จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
0-2273-9807 
0-2271-3123 

2. นางลาวัลย  พันธุนิล เจาหนาที่บริหารการคลัง 7  
สํานักบริหารการรับ – จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง   

0-2273-9807 
0-2271-3123 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากผลการเบิกจายรายจาย  
ในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจาง
แลวน้ัน งบประมาณในสวนที่เหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได ทั้งน้ี หาก
สถาบันอุดมศึกษาไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่นๆ ตอ ขอให
สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใช
ประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของ

งบประมาณที่สามารถประหยัดได  
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
- แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (แบบ สงป. 302) 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่
ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        
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แนวทางการประเมินผล 

หมายเหตุ : 
 การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/
หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf  
สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ สถาบัน 
อุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที ่10    ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา                

การใหบริการ 
นํ้าหนัก : รอยละ 3 
 
วัตถุประสงค : 
 เพ่ือผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของสถาบันอุดมศึกษา       
อยางตอเน่ือง สามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process) การใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีที่
หลากหลาย สอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของประชาชน หรือผูใชบริการได รวมทั้ง เพ่ือสราง
ความไววางใจในคุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาใหมากยิ่งขึ้น 
 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตาม
รอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมด ในแตละกระบวนงานบริการ 

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการได
จริง และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี  

• กระบวนงานที่ นํามาประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ  หมายถึ ง  กระบวนงานที่
สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกมาดําเนินการจํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงานจากกระบวนงานที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนด และตองครอบคลุมผูรับบริการทั้ง 3 กลุม ไดแก นิสิต/นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร บุคคล/
ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก 

• งานบริการใดสามารถใหบริการไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน สถาบันอุดมศึกษาตองระบุเวลาเปน
ชั่วโมง หรือนาที โดยกําหนดให 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมง 

• การจัดเก็บขอมูลผูรับบริการ ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังน้ี 
- กรณีผูรับบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย  
- กรณีผูรับบริการในแตละวันมีจํานวนมาก ใหเก็บขอมูลโดยสุมเพียงจํานวน 30 ราย/วัน  

 
เงื่อนไขการประเมินผล : 

สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณากระบวนงานหลักที่สําคัญหรือมีผูรับบริการจํานวนมากหรือมีผลกระทบตอ
ผูรับบริการของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 12 กระบวนงาน ซ่ึงครอบคลุมผูรับบริการใน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 
นิสิตนักศึกษา กลุมที่ 2 คณาจารยและบุคลากร และกลุมที่ 3 บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก 
โดยกําหนดเงื่อนไขการประเมินผล ดังน้ี 
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1. ใหสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงานจากกระบวนงาน     
ที่กําหนดให โดยกระบวนงานที่คัดเลือกมาตองครอบคลุมกลุมผูรับบริการครบทั้ง 3 กลุม เพ่ือนํามาประเมินผล            
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

2. ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุนํ้าหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือก 
เพ่ือนําไปประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ
กระบวนงาน หากไมระบุนํ้าหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีนํ้าหนักเทากัน 

3. สําหรับกระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษาที่ มี วิทยาเขตเพื่ อใหบริการหลายแห ง                 
ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกวิทยาเขต โดยใชรอบ
ระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของทุกวิทยาเขต เปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งน้ี ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
ระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละวิทยาเขตตามแบบฟอรมรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ 
โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน) 

4. ใหสถาบันอุดมศึกษานํากระบวนงานที่คัดเลือกเลือกตามขอ 1 ไปดําเนินการในหนวยงาน
ภายใน รวมทั้งวิทยาเขตหรืออ่ืนๆ ทั้งที่ปรากฏและไมปรากฏในกฎกระทรวง และใหรายงานผลการดําเนินงาน
รวมไปกับสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด 

5. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่เปน 
รอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนหรือนิสิตนักศึกษาหรือผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 

6. ใหสถาบันอุดมศึกษาแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณาหากมีการขอปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับ
กระบวนงานที่ไดคัดเลือก 
 
กระบวนงานที่กําหนดเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือก :  

ผูรับบริการกลุมที่ 1 นิสิต/นักศึกษา 
1. การลงทะเบียนเรียน  
2. การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
3. การใหทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  
4. การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา  
5. การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา  
6. การขอหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา (หรือการขอหนังสือรับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา) 
ผูรับบริการกลุมที่ 2 คณาจารย/บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา 
7. การขอทุนงานวิจัย  
8. การอนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย  
9. การออกหนังสือรับรองขาราชการและบุคลากร   
10. การบริการเบิกจายดานการเงินและ/หรือสวัสดิการขาราชการและบุคลากร  
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ผูรับบริการกลุมที่ 3 บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก 
11. การใชบริการหองสมุด   
12. การขออนุญาตใชอาคาร สถานที่  

 
ปฏิทินการเก็บขอมูลผูรับบริการ  :           

• กระบวนงานที่ 1 การลงทะเบียนเรียน กําหนดปฏิทินการเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง  
ตามปฏิทินการลงทะเบียนเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ที่อยูในชวงดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 
2552 ทั้งนี้ หากมีผูใชบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย แตกรณีมีผูใชบริการตอวันจํานวนมาก 
ใหเก็บขอมูล โดยสุมเพียงจํานวน 30 ราย/วัน  

• กระบวนงานที่ 2 ถึงกระบวนงานที่ 12 ใหเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริงที่มีผูรับบริการในชวง
ระยะเวลา 9 เดือน คือตั้งแตเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 2552 ทั้งนี้ หากมีผูรับบริการตอวันไมถึง 
30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย แตกรณีมีผูรับบริการตอวันจํานวนมาก ใหเก็บขอมูลโดยสุมเพียงจํานวน 30 ราย/วัน 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 การคํานวณระดับคะแนนจะพิจารณาจาก 2 สวน คือ 1) ระดับคะแนนที่ 1-4 คือระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับ
ผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 2) ระดับคะแนนที่ 5 คือผลการปฏิบัติราชการดีเดนดาน           
การปรับปรุงกระบวนงาน ซ่ึงพิจารณาจากรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถใหบริการได
เม่ือเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน 

 
ตารางและสูตรการคํานวณระดับคะแนนที่ 1 ถึง 4 : 

 
จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามมาตรฐานเวลา 

จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละกระบวนงาน 
 
 
 
 
 
 
 

x 100 
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ตารางและการคํานวณระดับคะแนนที่ 5 : 
 

1) รอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลามาตรฐาน กําหนดสูตรการคํานวณเกณฑการใหคะแนนระดับ 5 เพ่ือพิจารณารอยละที่
ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดเม่ือเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน 
(หนวย: รอยละ) ดังน้ี 
 

(ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน – ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการไดในแตละกระบวนงาน) 

ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน 

 
 

เกณฑการใหคะแนนเทยีบกับรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษา
สามารถใหบริการไดเมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน (เฉพาะระดับคะแนนที่ 5) 

รอยละที่ลดลง รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 
คะแนนที่ได 0.2500 0.5000 0.7500 1.0000 

 
2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดในแตละกระบวนงาน กําหนดสูตร    

การคํานวณเกณฑการใหคะแนนระดับ 5 เพ่ือพิจารณาระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ใหบริการไดแตละกระบวนงาน ดังน้ี 

 
ผลรวมของระยะเวลาใหบริการแกผูรับบริการทุกราย 

จํานวนผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงาน 

 
หมายเหตุ: การประเมินผลที่ระดับคะแนน 5 (Oi) จะประเมินเฉพาะกระบวนงานที่มีรอยละของผูรับบริการ

ที่ไดรับบริการตามเวลามาตรฐาน (Si) เปนรอยละ 100 หรือไดคะแนนระดับ 4 คะแนน
เทาน้ัน หากต่ํากวา 4 ใชบัญญัติไตรยางศตามจริง 

 

x 100 
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กระบวนงาน 
(i) 

น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ
ของผูรับบริการทีไ่ดรับบริการ 

ตามมาตรฐานเวลา (Si) 

ผลการปฏิบัติราชการ 
โดดเดนดานการปรับปรุง

กระบวนงาน (Oi) 
คะแนนท่ีได  

(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก     

(Wi x Ci) 1 2 3 4 
5 

0.25 0.50 0.75 1.00 

1 W1 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C1=S1 + O1 (W1 x C1) 
2 W2 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C2=S2 + O2 (W2 x C2) 
3 W3 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C3=S3 + O3 (W3 x C3) 
4 W4 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C4=S4 + O4 (W4 x C4) 
5 W5 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C 5=S5 + O5 (W5 x C5) 

นํ้าหนักรวม Σ Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดน้ีเทากับ Σ (Wi x Ci) 

 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
 
    

 Σ   (Wi x Ci)         หรือ        (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

         Σ Wi        W1+ W2 + W3+...+ Wi 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ใหกบัแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการ
เทากับ 1 

C หมายถึง คะแนนที่ไดจากผลรวมระหวางรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด และผลการปฏิบัติราชการโดดเดนดาน
การปรับปรุงกระบวนงาน 

i  หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ i = 1, 2,…, n  
 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5 
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ตัวอยางการคํานวณ รอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดเม่ือเทียบกับ
ระยะเวลามาตรฐาน ตามเกณฑการใหคะแนนระดับ 5 : 
  

ระยะเวลามาตรฐานในกระบวนงานที่ 1 คือ 30 นาที 
 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการไดในกระบวนงานที่ 1 คือ 24 นาที 
 

  (30 – 24)    6 

       30    30 
 

 ดังน้ัน รอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดของกระบวนงานที่ 1 
เม่ือเทียบกับระยะเวลามาตรฐานคือ รอยละ 20 เทียบเทากับ ระดับคะแนน 1.0000 (จาก 1 แตม)  
 
ตัวอยางการคํานวณ ระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดในแตละกระบวนงาน ตาม
เกณฑการใหคะแนนระดับ 5 : 

 
ผลรวมของระยะเวลาใหบริการแกผูรับบริการทุกรายที่สถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลตามปฏิทินที่
กําหนด ในกระบวนงานที่ 1 คือ 13,200 นาที จํานวนผูรับบริการทั้งหมดในกระบวนงานที่ 1 คือ 550 คน 
 
     13,200 นาที 

       550 คน 

ดังนั้น ระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดในกระบวนงานที่ 1 คือ 24 นาที 
 
หมายเหตุ :  

ใหสถาบันอุดมศึกษาแนบเอกสารหลักฐานขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน
ตามแบบฟอรมทั้ง 3 แบบฟอรม มาพรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(Self Assessment Report: SAR) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ทั้งน้ี เอกสารตามแบบฟอรมที่ 10.2           
ใหจัดสงไปเพียงตัวอยางที่แสดงใหเห็นวามีการจัดเก็บขอมูลจริงเทานั้น โดยใหเก็บเอกสารทั้งหมดไวที่
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหผูตรวจประเมินเขาไปตรวจสอบอีกครั้งตอไป 
 

x 100 = x 100 = 20 

= 24 นาที/คน 
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เหตุผล :   
สืบเนื่องจากในการดําเนินการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของทุกสถาบันอุดมศึกษานับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2551 ทุกสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการ     
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแลว ดังนั้น เพ่ือผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนงาน (Process) การใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ คุณภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ คุณภาพของ           
สิ่งอํานวยความสะดวก และคุณภาพการใหบริการในภาพรวม ตามหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัล
คุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป 2550 ของ สํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาสามารถ               
นําหลักเกณฑและแนวทางฯ ดังกลาวมาใชประกอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลองกับ  
ความตองการ และความคาดหวังของประชาชน หรือผูใชบริการได อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ. 2552          
แนวทางการประเมินผลกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษารักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการตอไป เพ่ือสราง
ความไววางใจในคุณภาพการบริการของหนวยงานภาครัฐใหมากยิ่งขึ้น  
 
แนวทางการประเมินผล :   
 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังน้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาแจงกระบวนงานหรืองานบริการที่คัดเลือกมาประเมินผลเพื่อรักษามาตรฐาน 
รอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
จํานวนไมนอยกวา 5 งานบริการ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยระบุมาพรอมกับรายละเอียดตัวชี้วัด 
(ตามแบบฟอรม 10.1 รายชื่อกระบวนงาน นํ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่สถาบันอุดมศึกษา
เสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552) และสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 
มกราคม 2552 หากลาชาปรับลดคะแนน 0.2500 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
 แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละกระบวนงานที่คัดเลือก 
ซ่ึงไดรายงานผลการปฏิบัติราชการ ณ  สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 ชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการที่คัดเลือกมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพ่ือรักษา
มาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา จํานวนไมนอยกวา 
5 กระบวนงาน (ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.) โดยใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอน
และระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานที่เปนรอบระยะเวลามาตรฐาน ใหผูรับบริการ
ทราบอยางชัดเจน หากสถาบันอุดมศึกษาไมไดประกาศขอมูลดังกลาวอยางชัดเจนจะถูก  
ปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
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แนวทางการประเมินผล 
 ตารางการจัดเก็บขอมูลที่แสดงจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และ
จํานวนผูรับบริการทั้งหมดของแตละงานบริการที่เกิดขึ้นจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตาม
ปฏิทินที่กําหนดของแตละกระบวนงานที่คัดเลือกมา (แบบฟอรม 10.2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการ
และระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน) หากสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถแสดงทะเบียนหรือ
บันทึกระยะเวลาการใหบริการตามปฏิทินที่กําหนดใหจัดเก็บขอมูลได จะถูกปรับลดคะแนนลง
กระบวนงานละ 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
 วิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละ
กระบวนงานอยางชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน 
(ตามตารางตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ) หากผูประเมินสุม
กระบวนงานเพื่อประเมินผล ณ สถานที่จริง และพบวาทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการใหบริการ
ตามปฏิทินที่กําหนดใหจัดเก็บขอมูลขาดความสมบูรณหรือขาดความนาเชื่อถือ จะถูกปรับลด
คะแนนลงกระบวนงานละ 0.2000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงานที่แสดงผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของ 
ทุกกระบวนงาน (แบบฟอรม 10.3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน) 
 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรักษา
มาตรฐานรอบระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการ 
ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของการใหบริการของทุกสาขาเปน
ขอมูลผลการดําเนินงาน ทั้งน้ี ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตาม
รอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของแตละสาขาแนบเปนเอกสารหลักฐาน
ใหกับผูประเมิน 

หมายเหตุ : 
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุป
เอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ 
.pdf สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับบริการ 
 เจาหนาที่ผูใหบริการ 
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แนวทางการประเมินผล 

3. การสังเกตการณ  

 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคณุสมบัต ิดังน้ี 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่ รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลัง  
การจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จาก
เจาของขอมูลทุก 1 เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง  
ลงในระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบรกิาร 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักบริหารการเปลีย่นแปลงและนวัตกรรม  สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวจิราภรณ อิสริโยดม 0 2356 9999 ตอ 8982 
2. นางสาวอรญาณี สุนทรัช 0 2356 9999 ตอ 8915 
3. นางสาววิริยา  เนตรนอย 0 2356 9999 ตอ 8981 
4. นายชัยยุทธ  กมลศิริสกลุ 0 2356 9943 
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แบบฟอรม 10.1 รายชื่อกระบวนงาน นํ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณที่เคย
ลดรอบระยะเวลา 

นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

รวม 3.00  

 
แบบฟอรม 10.2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  

กระบวนงานลําดับที่ .......... ชื่อกระบวนงาน........................................................................... 
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ................................................................................................. 
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล...................................................... หมายเลขโทรศัพท.............................................. 
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด...................ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ…..............วัน/ชั่วโมง/นาที 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

(1) 
ลําดับที่ 

(2)* 
ชื่อผูใชบริการ 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5) = (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6)** 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

…      

i      

*คอลัมน (2) กรณีมีผูใชบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย 
     กรณีมีผูใชบริการในแตละวันจํานวนมาก ใหเก็บขอมูลโดยสุมเพียงจํานวน 30 ราย/วัน 
**คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้ 

      0 แทน ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 
      1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 
      2 แทน ผูใชบริการไดรับบริการรวดเร็วกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 

 การจัดสงเอกสารตามแบบฟอรมที่ 10.2 ใหจัดสงไปเพียงตัวอยางที่แสดงใหเห็นวามีการจัดเก็บขอมูลจริงเทานั้น โดยให
เก็บเอกสารทั้งหมดไวที่หนวยงาน เพ่ือใหผูตรวจประเมินเขาไปตรวจสอบอีกครั้งตอไป 
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แบบฟอรม 10.3 ตารางสรปุการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน ตามระดับคะแนนที่ 1 - 4 
 

ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก 
รอบระยะเวลา  
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ      

ท่ีไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน เทียบ

กับจํานวน
ผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
(ท่ีไดตาม
เกณฑ
ระดับ  
1-4) 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 รวม 3.00 
ผลคะแนนของตัวชี้วัดตามเกณฑคะแนนระดับ 1 - 4 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกกระบวนงาน) 
 

 

แบบฟอรม 10.4 ตารางสรปุการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน ตามระดับคะแนนที่ 5 
 

ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา   
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

ผลรวมของ
ระยะเวลา
ใหบริการแก
ผูรับบริการ 
ทุกราย 

ระยะเวลา
เฉลี่ยท่ี
สามารถ

ใหบริการได 

รอยละที่ลดลงของ
ระยะเวลาเฉลี่ยท่ี
สามารถใหบริการ
ไดเมื่อเทียบกับ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

คะแนน 
(ท่ีไดตาม
เกณฑ
ระดับ 5) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 รอยละเฉลี่ยของทุกกระบวนงาน   

 รวม 3.00 ผลคะแนนของตัวชี้วัดตามเกณฑคะแนนระดับ 5  
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ตัวอยางแบบฟอรม 10.1 รายชื่อกระบวนงาน นํ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

 
 

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณที่เคย
ลดรอบระยะเวลา 

นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

1. การขอใบแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) 

2547 0.50 3 วัน (หรือ 21 ชั่วโมง) 

2. การลงทะเบียนเรียน 2547 0.50 3 ชั่วโมง 

3. การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 2548 0.50 2 วัน (หรือ 14 ชั่วโมง) 

4. การออกหนังสือรับรองขาราชการและ
บุคลากร 

2550 0.50 1 วัน 

5. การใชบริการหองสมุด 2551 0.50 30 นาที 

รวม 3.00  
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ตัวอยางแบบฟอรม 10.2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  
 

กระบวนงานลําดับที่ 3 ชื่อกระบวนงาน  การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักทะเบียนฯ 
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล  นายแทนไท จิตมั่นคง  หมายเลขโทรศัพท 086-895-9969 
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด  4  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ 2 วัน (14 ชั่วโมง) 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

(1) 
ลําดับที่ 

(2)* 
ชื่อผูใชบริการ 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6)** 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1 นายบรรลือ  ผองอินทรี 13 ม.ค. 2552 9 ก.พ. 2552 3 วัน 0 
2 นางสุดา  แจมวัย 13 ม.ค. 2552 14 ก.พ. 2552 2 วัน 1 
3 นายเกรียง  บุญพิทักษ 13 ม.ค. 2552 18 มี.ค. 2552 2 วัน 1 
4 นางสาวสมใจ  สถิตยอยู 21 ม.ค. 2552 3 เม.ย. 2552 1 วัน 2 
5 นายคณิต  เพียงพอ 21 ม.ค. 2552 23 พ.ค. 2552 4 วัน 0 
…     … 
…     … 
…     … 
…     … 
…     … 
300 นางฤดี  มั่งคั่ง 28 ก.ย. 2552 23 ก.ค. 2552 2 วัน 1 

*คอลัมน (2) กรณีมีผูใชบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย 
     กรณีมีผูใชบริการในแตละวันจํานวนมาก ใหเก็บขอมูลโดยสุมเพียงจํานวน 30 ราย/วัน 
**คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้ 

      0 แทน ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 
      1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 
      2 แทน ผูใชบริการไดรับบริการรวดเร็วกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 
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ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

งานบริการ 
วิธีการเก็บขอมูล 

ระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวอยางเอกสารในการเก็บ

ขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
1. การลงทะเบียนเรียน ประมวลผลขอมลูจากระบบ

ลงทะเบยีนอิเล็กทรอนิกส และ        
ใบบันทึกการเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

2. การขอใบแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

3. การขอหนังสือรับรองการเปน
นักศึกษา 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

4. การออกหนังสือรับรองขาราชการ
และบุคลากร 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

5. การใชบริการหองสมุด ประมวลผลขอมลูจากระบบ
ใหบริการอิเล็กทรอนิกส และ          
ใบบันทึกการเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 
ตัวอยางแบบฟอรม 10.3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน (ระดับ 1-4) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (4)x100/(5) = (6) (7) 
(7)x(2) = 

(8) 

งานบริการ น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา    
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ      

ท่ีไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

1. การขอใบแสดงผล
การศึกษา 
(Transcript) 

0.83 
3 วัน 

(21 ชั่วโมง) 
569 682 83.4310 2.3431 0.4686 

2. การลงทะเบียนเรียน 0.16 3 ชั่วโมง 3,552 4,228 84.0113 2.4011 0.4802 

3. การขอหนังสือรับรอง
การเปนนักศึกษา 

0.17 
2 วัน 

(14 ชั่วโมง) 
259 275 94.1818 3.4181 0.6836 

4. การออกหนังสือ
รับรองขาราชการ
และบุคลากร 

0.17 
1 วัน 

(7 ชั่วโมง) 
50 50 100 4 0.8000 

5. การใชบริการ
หองสมุด 

0.17 30 นาที 143 166 86.1445 2.6144 0.5228 

 
รวม 1.00 

ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักของทุกงานบริการ) 

2.9552 
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ตัวอยางแบบฟอรม 10.4 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน (ระดับ 5) 

 

ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา   
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

ผลรวมของ
ระยะเวลา
ใหบริการแก
ผูรับบริการ 
ทุกราย 

ระยะเวลา
เฉลี่ยท่ี
สามารถ

ใหบริการได 

รอยละที่ลดลงของ
ระยะเวลาเฉลี่ยท่ี
สามารถใหบริการ
ไดเมื่อเทียบกับ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

คะแนน 
(ท่ีไดตาม
เกณฑ
ระดับ 5) 

1. การออกหนังสือ
รับรองขาราชการ
และบุคลากร 

0.17 
1 วัน 

(7 ชั่วโมง) 
50 290 5.8 17.1428 0.7500 

         

         

         

         

 รอยละเฉลี่ยของทุกกระบวนงาน 17.1428 0.7500 

 รวม 3.00 ผลคะแนนของตัวชี้วัดตามเกณฑคะแนนระดับ 5 0.7500 
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดที ่11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
นํ้าหนัก : รอยละ 3 
 
วัตถุประสงค : 

เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลตนทุนงานในแตละสวนงานและขอมูลอ่ืนที่สําคัญ ซ่ึงมีความถูกตอง 
ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง สามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานตางๆ ของ
สถาบันใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
 
คําอธิบาย :  
 ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทํา
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลัก 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1 จัดทําหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ระดับ 2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวทุกกลุมสาขาวิชา (หนวยนับเปนจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนดสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
(ภาคการศึกษาที่ 2/2551) และรายงานผลการคํานวณตนทุนรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ระดับ 3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับทุกผลผลิต เชน ผลผลิตดานการ
จัดการเรียนการสอน ดานวิจัย ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม ดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ภาคการศึกษาที่ 
2/2551) และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 4 นําผลการคํานวณระดับที่  2 และระดับที่  3 ไปกําหนดแผนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ระดับ 5 มีการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

หมายเหตุ 
กลุมสาขาวชิา จําแนกดังน้ี 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ  2. วิทยาศาสตรกายภาพ  3. วิศวกรรมศาสตร  
4. สถาปตยกรรมศาสตร  5. เกษตรศาสตร  6. บริหารธุรกิจ 
7. ครุศาสตร   8. ศิลปกรรมศาสตร   9. สังคมศาสตร 

 

แนวทางการประเมินผล :  

ระดับ
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 จัดทําหรือทบทวนแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดํา เนินงาน
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร /หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําหรือทบทวน  

การดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา
มีการจัดทํ าหรือทบทวนดํ า เนินงามตามแผนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
ไดแก 

  แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ซ่ึงควรระบุรายละเอียดกิจกรรมที่
สถาบันอุดมศึกษาไดการดําเนินงาน   

 รายละเอียดการดําเนินการตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 เชน 
-  รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนที่รายงานตอผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา
อยางสม่ําเสมอ 
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ระดับ
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

-  ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง
ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนด
ตามแผน 

-  วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมที่กําหนด
ในแผนงาน 

2 จั ดทํ า บั ญชี ต นทุ น ต อหน ว ย
ผลผลิตดานการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ต อ หั วทุ กกลุ ม
สาขาวิชา (หนวยนับเปนจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : 
Full Time Equivalent Student) 
ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดสําหรับงวด 6 เดือนแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ . 2552 
(ภาคการศึกษาที่ 2/2551) และ
รายงานผลการคํานวณตนทุน
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน มีฐานขอมูล  
เพ่ือใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต พรอมทั้งเอกสาร 
หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต  
ดานการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัว  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกกลุมสาขา ดังนี้ 
      รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ พ .ศ .  2552 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
      ทั้งน้ี วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน 
ตอหนวยผลผลิตอางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบ  
ตอรายงานฯ ดังกลาว 
       สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 

3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต
สําหรับทุกผลผลิต เชน ผลผลิต
ดานการจัดการเรียนการสอน 
ดานวิจัย ดานการใหบริการวิชาการ
แกสั งคม  ดานการทํ านุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม  เปนตน  ตาม
หลัก เกณฑที่ ก รมบัญชีกลาง
กําหนดสําหรับงวด 6 เดือนแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ . 2552 
(ภาคการศึกษาที่ 2/2551) และ
รายงานผลการคํานวณตนทุน

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน พรอมทั้ง
เอกสาร หลักฐานที่แสดงจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต
ดานการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกผลผลิต ดังน้ี 
         รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ  พ .ศ .2552 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
         ทั้งน้ี วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิต  อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบ 
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ระดับ
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กํ าหนด  โ ดย เ สนอ ให สํ า นั ก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ตอรายงานฯ ดังกลาว 
         สําเนาหนังสือนําสงรายงาน ฯ ใหกับสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 

4 นําผลการคํานวณระดับที่ 2 และ
ระดับที่ 3 ไปกําหนดแผนการ
เ พ่ิมประสิทธิภาพดําเนินงาน
สําหรับงวด  6 เ ดือนหลังของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

   เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน พรอมทั้ง
เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําผล
การคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไปกําหนด
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือน
หลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพดําเนินงานสําหรับงวด 6 
เดือนหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สวนหนึ่งหรือ
ทั้งหมดของแนวทางหรือแผนฯ อางอิงจากผลการ
คํานวณระดับที่ 1 และระดับที่ 2 
 บันทึกขอความ/รายงานการประชุมที่เกี่ยวกับการนําผล
การคํานวณและวิ เคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต  
ไปกําหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับงวด 6 เดือนหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 การจัดสัมมนา หรือรูปแบบอ่ืนๆ  ที่แสดงใหเห็นวา 
สถาบันอุดมศึกษาไดนําผลการคํานวณและวิเคราะห
ตนทุนตอหน วยผลผลิตไปกําหนดแผนการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน สําหรับงวด 6 เดือนหลัง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

5 มีการดําเนินงานตามแผนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 รายละเอียดการดําเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เชน 

-  รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงาน
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่รายงานตอผูบริหาร
ของสถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

-  ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่แสดงถึงความกาวหนา
ของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 
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ระดับ
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

-  วันที่ ดํา เนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ
กิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน 
ภาพถาย รายงานการประชุม คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/ 
บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน/
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กรมบัญชีกลาง 
  

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ 
กลุมมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

0 2270 0463 
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มิติที ่ 4  มิติดานการพัฒนาสถาบัน 

 
กรณีสถาบันอุดมศึกษา ไมไดดําเนินการ PMQA อยางตอเน่ือง 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที ่  12   ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย              

และการถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา 
นํ้าหนัก :   รอยละ 10 
 
วัตถุประสงค : 
 เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งในการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทที่กฎหมายกําหนดไว รวมทั้ง เพ่ือผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาใหความสําคัญที่จะดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรของสถาบัน โดยการถายทอดเปาหมายจากระดับบริหารสูงสุดสูระดับปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
คําอธิบาย : 

•  สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะตองใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายและ     
การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา       
อยางยั่งยืน โดยมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได คํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรม
ตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  

•  การกํากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากลจะดําเนินการโดยผานสภามหาวิทยาลัย     
ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อให           
ฝายบริหารและคณาจารยมีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเน่ือง เพ่ือปรับปรุงการทํางานและ
พัฒนาการทํางานที่ ดียิ่งขึ้น ดังนั้น บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลที่ ดี จึงสงผลตอ              
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง ตลอดจนการจัดทําและตรวจสอบรายงานทางการเงิน         
การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสนั้น ถือเปนสวนประกอบที่สําคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบ            
การทํางานขององคกรตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายตลอดจนแสดงถึงความโปรงใสที่พรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝายสามารถรวมตรวจสอบการทํางานขององคกรได  

• การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย หมายถึง การควบคุมดูแลใหการดําเนินกิจการทั่วไป
ของสถาบันอุดมศึกษา และกิจการดานการบริหารตามหนาที่และบทบาทที่กฎหมายกําหนด  ซ่ึงหมายรวมถึง 
การกําหนดนโยบาย การอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณ การบริหารงานบุคคล หลักสูตร
การศึกษา การกํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการติดตามประเมินผล           
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การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล และมีความคุมคา โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม ความโปรงใส พรอมตรวจสอบได  

• การถายทอดเปาหมาย หมายถึง การถายทอดนโยบาย เปาประสงค กรอบทิศทางและ     
แนวการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติในระดับสถาบันอุดมศึกษา และระดับคณะ/สํานัก รวมถึง
การถายทอดแผนปฏิบัติราชการดวยระบบการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหทุกคณะ/สํานัก
สามารถดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

•  ปงบประมาณ พ.ศ.2552 ไดกําหนดตัวชี้วัดยอยเปน 2 ตัวชี้วัด ดังน้ี 
 
ตัวชี้วัดที่ 12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของ          

สภามหาวิทยาลัย 
นํ้าหนัก : รอยละ 5 
 
คําอธิบาย : 

• สภามหาวิทยาลัยถือวาเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ทิศทาง นโยบาย อัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะนําไปสูแนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา     
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

• หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน หมายถึง การดําเนินงานตามขอบเขตของ

อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหแกสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เชน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น เปนตน โดยการกระจายอํานาจไปยัง

องคกรอํานาจรวมตามที่กฎหมายกําหนดในรูปคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่เฉพาะ อาทิ สภาวิชาการ           

สภาคณาจารยและขาราชการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการ และ/หรือคณะกรรมการอื่น โดยการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันใหมี          

ความรับผิดรับชอบ (Accountability) ที่ตรวจสอบได 

• ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance)  หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/

สถาบันมีกลไกและกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบ         

การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง การควบคุมและการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงหมายรวมถึง การมีคณะกรรมการ

ที่กํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา การติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหาร

สูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบดานการเงิน การจัดการความเสี่ยง ความโปรงใสและการเปดเผย

ขอมูลขาวสาร 
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• การกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน

มีกระบวนการที่ชัดเจนในการใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกบุคลากร 

รวมถึง การมอบอํานาจ (Authorization) โดยมุงเนนใหบุคลากรสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity) เพ่ือผล             

การดําเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี ระบบการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี ตองสงเสริมและ

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีขอมูลสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม 

โดยการประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 น้ี          

จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศกึษาตามหนาที่และบทบาทตามประเด็นที่สําคัญ 

ดังน้ี 

 
ประเด็นที่ 1 สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดี

และการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของ  
สภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นที่ 2 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี 
ที่ทําใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบ โดยที่  

 มีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา  
 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 

 มีการตรวจสอบดานการเงิน จากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
การสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีภายนอก และการปดบัญชีประจําป พ.ศ. 
2552 เพ่ือสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ภายในเวลา 60 วัน 
นับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชี 

 มีการจัดการความเสี่ยง มีความโปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร  
รวมทั้ง สภามหาวิทยาลัยควบคุมกํากับใหสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการ
ตามระบบอยางตอเน่ือง  

ประเด็นที่ 3 สภามหาวิทยาลัย มีการกระจายอํ านาจการตัดสินใจ  และกําหนดให
คณะกรรมการตามกฎหมายและสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของ
การกระจายอํานาจของสภามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา โดยมุง
ประโยชนเพ่ือผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และเพ่ือผลการดําเนินการที่ดีของ
สถาบันอุดมศึกษา 
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ประเด็นที่ 4 สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ 
และกําหนดใหมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลักอยาง
ครบถวน รวมทั้ง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตาม
กฎหมายและ/หรือตอสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 5 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีระบบการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และดําเนินการตามระบบนั้น โดยอาจใชผลจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือนํา
ผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

วัดระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนน ดังน้ี       

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

1 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 
 
แนวทางการประเมินผล : 
 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดหรือ
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
ตน เ อ งที่ ดี แ ล ะ ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวน
กรอบทิศทางการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหนาที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันที่สอดคลองกบั
หลักธรรมาภิบาล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือ
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีและการกํากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทาง  
การกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่แสดงถึง
ความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล  

- เอกสาร /หลักฐานหรือรายงานที่แสดงวา  
สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีการกําหนดหรือ
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีที่มี
สาระสําคัญครอบคลุมตามหนาที่และบทบาท
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่เชื่อมโยงตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- เอกสาร /หลักฐานหรือรายงานที่แสดงวา  
สภามหาวิทยาลัย/สถาบันไดทบทวนกรอบ
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในปที่
ผานมาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมตอสถาบัน
ตามสาระสําคัญของหลักธรรมาภิบาล 

-   รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และ
เอกสารประกอบการประชุมตามวาระที่เกี่ยวของ 

2 สภ า มห า วิ ท ย า ลั ย กํ า ห น ด ใ ห
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการกํากับ
ดูแลตนเองที่ดีที่ทําใหเกิดการควบคมุ
และการตรวจสอบ โดยที่  

 มีคณะกรรมการที่กํากับกรอบ
การดําเนินการของสถาบัน 
อุดมศึกษา  

 มีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินการของผูบริหาร
สูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและ
ตกลงกันไวลวงหนา 

 มีการตรวจสอบดานการเงิน 
จากการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การสอบ
บัญชีโดยผูสอบบัญชีภายนอก 
และการปดบัญชีประจําป พ.ศ. 
2552 เพ่ือสงสํานักงานการ
ตรวจ เ งิ นแผ น ดิน  (สตง . ) 
ภายในเวลา 60 วัน นับตั้งแต
วันสิ้นงวดของปบัญชี  

 มี ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  
มีความโปร งใส  และมีการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการ

ตามระบบการกํากับดูแลตนเองที่ ดี โดยมีเอกสาร /
หลักฐาน/รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวา
สภามหาวิทยาลัย/สถาบันไดกําหนดใหมีกระบวนการ  
ที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และ
ตรวจสอบความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของผูบริหาร
สูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา 

- ร ะ เ บี ย บ  ป ร ะ ก า ศ  ห รื อ คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวของเพ่ือกํากับติดตาม
กรอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวา สภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบ ริหารสูงสุดของสถาบัน 
อุดมศึกษา  

- รายงานการเงิน รายงานผลการตรวจสอบของ  
ผูตรวจสอบภายใน  ผูสอบบัญชี หลักฐาน /
เอกสารที่แสดงวาไดมีการตรวจสอบดานการเงิน 
ให มี ค ว าม โปร ง ใ ส  โดยรายงานต อสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันในการประชุมทุกครั้งหรือ
ทุกไตรมาสเปนอยางนอย  

- หลักฐานแสดงจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชี
ประ จํ าปตั้ งแต วันสิ้ นงวดบัญชีถึ งวั นที่ ส ง
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
รวมทั้ง สภามหาวิทยาลัยควบคุม
กํ า กั บ ใ ห ส ถ า บั น อุ ด มศึ ก ษ า ม ี 
การดําเนินการตามระบบอยางตอเน่ือง  

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือ
ผู ส อบ บัญชี ที่ ไ ด รั บ อ นุญาต  เ พ่ื อ รั บ รอ ง  
งบการเงินประจําป พ.ศ. 2552 ที่ใชระยะเวลา  
ไมเกิน 60 วัน 

- รายงานผลการติดตาม  ประเมินผลฯ  โดย
คณะกร รมกา รติ ดต าม  ตรวจสอบ  แล ะ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

- เ อกสาร /หลั ก ฐ านที่ แ สดง ให เ ห็ นว า สภา
มหาวิทยาลัยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูมี
ส วนได ส วน เสี ย  มี ร ะบบการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดแก 
ประกาศและผลการจัดซื้ อ จัดจ างตลอดป  
การเผยแพรคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ
รายงานผลการปฏิบัติ งานอยางสม่ํ า เสมอ 
รายงานการประเมินตนเองของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 

3 สภามหาวิทยาลัยมีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ และกําหนดให
คณะกรรมการตามกฎหมายและ
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ท บ ท ว น  
ความเหมาะสมของการกระจาย
อํานาจของสภามหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมุงประโยชน
เพ่ือผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และเพื่อผลการดําเนินการที่ดีของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการ
ในการกระจายอํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยมี
เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีกระบวนการที่ชัดเจน
ในการใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
ดําเนินการใหแกบุคลากร 

- มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
อ่ืน ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ที่ เกี่ยวของของ
สถาบัน/คณะ/สํานัก 

- เอกสาร /หลั กฐานที่ แสดงถึ งการทบทวน  
ความเหมาะสมของการกระจายอํานาจ ที่สงเสริม
และพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ 
และมีขอมูลสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการตัดสินใจที่
เหมาะสม โดยมุงเนนใหบุคลากรสรางความพึงพอใจ
ในการใหบริการตอผู รับบริการและผูมีสวนได 
สวนเสีย เชน ระบบกลไกการใหอํานาจ การรับมอบ
อํานาจ คูมือ แนวทาง ระเบียบขอบังคับ ฯลฯ 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

- แผนพัฒนาองคการ หรือแผนการวิ เคราะห  
ความเสี่ยง หรือแผนการวิเคราะหผลกระทบ หรือ
แผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด หรือเอกสาร/
หลักฐานที่รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ 
การเพิ่มผลผลิตของสถาบัน/คณะ/สํานัก เพ่ือ  
ผลการดําเนินการที่ดีของสถาบัน                          

4 สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอยาง
สมํ่าเสมอ และกําหนดใหมีระบบการ
ติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตาม
ภารกิจหลักอยางครบถวน รวมทั้ง 
การติดตามผลการดําเนินงานตาม
มติสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และ
ใ ห ข อ สั ง เ ก ต ที่ มี นั ย สํ า คั ญ ต อ  
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตามกฎหมายและ/หรือตอสถาบัน 
อุดมศึกษา 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสภามหาวิทยาลัย 

มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญอยางเปนระบบ  
ในดานแผนและนโยบาย ดานการบริหารงานบุคคล  
ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะพิจารณาจาก 

- แนวทางหรือแนวปฏิบัติที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันฯ ไดกําหนดขึ้นเพ่ือใหสถาบัน/คณะ /
สํานัก รายงานการดําเนินการตางๆ ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

- เอกสารสรุปหรือเอกสาร/หลักฐานที่เปนแหลง
รวบรวมมติสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ได
มอบหมายใหสถาบันอุดมศึกษานําไปดําเนินการ 

- รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่
สถาบันไดดําเนินการตามแผนหรือตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบหรือได รับอนุมัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

- วาระการประชุม เอกสารประกอบวาระ รายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่บันทึกและ/หรือ
แสดงใหเห็นวาสภามหาวิทยาลัยมีขอสังเกตที่มี
นัยสําคัญตอการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตามกฎหมายและ/หรือตอสถาบันอุดมศึกษา 

- รายงานสรุปรอยละเฉลี่ยของการเขารวมประชุม
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการ
ดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน 
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม
คณะกรรมการ/คณะทํางานที่เกี่ยวของ บันทึกผล
การดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน/เอกสาร
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

5 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีระบบ
การประเมินตนเองตามหนาที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัย /
สถาบัน และดําเนินการตามระบบนั้น 
โดยอาจใชผลจากคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําผล
ประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของ 

สภามหาวิทยาลัยที่กําหนดใหมีระบบการประเมินตนเอง 
และมีการดําเนินการตามระบบนั้น ซ่ึงจะพิจารณาจาก 

- เอกสาร /หลักฐานที่ แสดงถึ งกรอบแนวคิด 
หลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนตามระบบการ
ประเมินตนเองที่สภามหาวิทยาลัยเปนผู ให
นโยบาย และไดมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคล
เปนผูดําเนินการ โดยอาจใชการประเมินผลจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย 

- รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานประจําป พ.ศ. 2552 ของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
หรือรายงานจากคณะกรรมการ คณะบุคคล หรือ
องคกรภายนอกอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

- รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือคณะกรรมการที่
เกี่ยวของ  

- เ อ ก ส า ร /ห ลั ก ฐ า น อื่ น ที่ แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ว า  
การดําเนินการดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่
แจงมาจริง 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

หมายเหตุ : 
         การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/
หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf  
สวนเอกสาร /หลักฐานที่ เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ ไมได จัดสงใหสํานักงาน ก .พ .ร . ขอให จัดเตรียมไว ณ 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 

ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ 

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ัด 
 ความถูกตอง เชน เอกสารแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลัง  
การจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของ
ขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมี  
การจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลยัสูการปฏิบตัิ  
นํ้าหนัก : รอยละ 5 
 
คําอธิบาย : 

การนํานโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไปสูการปฏิบัติ ถือเปน

เปาหมายบทบาทสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ ดังน้ัน จึงมีความจําเปน 

อยางยิ่งที่ตองถายทอดเปาหมายดังกลาวไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษา  

• คานิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเปน

ลักษณะเฉพาะของแตละสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไวเพ่ือใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติรวมกัน และสงผลตอ

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและความสําเร็จของสถาบัน  

• ระบบการสื่อสาร  หมายถึง กระบวนการการสื่อสารดวยวิธีการที่หลากหลาย ซ่ึงหมาย
รวมถึง การสื่อสารดวยวาจา กริยาทาทาง การประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี และการสื่อสารที่เปนลายลักษณ
อักษรที่ปรากฏเปนเอกสาร ซ่ึงมีการออกแบบชองทางการสื่อสารใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเกี่ยวของ      
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่จะทําใหเขาถึงองคกรและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเปนการสื่อสาร
แบบ 2 ทิศทาง คือ การสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งผูสื่อสารและผูรับสาร และตองมีการนําขอมูลจาก
การสื่อสารผานชองทางตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนในระดับปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จในการถายทอด
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติได 

• แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซ่ึงจัดทําขึ้นเพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝาย 

ไดมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรที่ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงในระดับคณะ/สํานักได โดยครอบคลุมสาระสําคัญเร่ืองความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง

ดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

• แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) หมายถึง แผนภาพที่แสดงใหเห็นวา สถาบันอุดมศึกษา

มีกระบวนการอยางไรที่จะสามารถสรางคุณคาการดําเนินงานโดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร (Strategy) 

วิสัยทัศน (Vision)  พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)  เปาประสงค (Goal) ของ

สถาบันสูการปฏิบัติระดับคณะ/สํานัก ที่แสดงความสัมพันธในรูปของสาเหตุและผลซ่ึงสามารถบงบอกถึง

ทิศทางและการเชื่อมโยงเปาหมายตาง ๆ ขององคกรในแตละดานไดอยางเปนรูปธรรม และเปนเสมือน

เครื่องมือสื่อสารและการถายทอดกลยุทธไปสูบุคลากรในสถาบันใหมีเขาใจไดอยางชัดเจน 
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โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กําหนดประเด็นสําคัญเพ่ือประเมินคุณภาพของการถายทอด

เปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ ดังน้ี  
 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก รวมทั้ง  
การปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทาง  
การดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันกําหนด และกําหนดแนวทาง  
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา  

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพ่ือถายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง 
แนวทางการดําเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของ
สถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ โดยมีการ
นําขอมูลจากระบบการสื่อสารมาใชใหเกิดประโยชนในระดับปฏิบัติเพ่ือให
เกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติได 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงานในระดับคณะ/
สํานัก โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ
สถาบันลงสูทุกหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก โดยใหมีการจัดทําขอตกลง
การปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร และสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจแก
บุคลากรทั่วทั้งสถาบัน 

ระเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทั้งใน
ระดับสถาบันและระดับคณะ/สํานัก ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงในเรื่องเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาที่ดี ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และส่ือสารไปยังบุคลากร
ทุกระดับ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการระดับคณะ/สํานัก และแสดงใหเห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้น
จากการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด  

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการมาใชเปนขอมูลสําคัญประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
ใหความเห็นชอบ 
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เกณฑการใหคะแนน : 
วัดระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ โดยกําหนดเกณฑ      

การใหคะแนน ดังน้ี    
    

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1 
และประเด็นที ่2 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ
ประเด็นที่ 2  

และประเด็นอ่ืน 
อีก 1 ประเด็น  

(รวม 3 ประเด็น) 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ
ประเด็นที่ 2  

และประเด็นอ่ืน 
อีก 2 ประเด็น  

(รวม 4 ประเด็น) 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ
ประเด็นที่ 2 

และประเด็นอ่ืน 
อีก 3 ประเด็น  

(รวม 5 ประเด็น) 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ
ประเด็นที่ 2 

และประเด็นอ่ืน 
อีก 4 ประเด็น 

(รวม 6 ประเด็น) 
 
แนวทางการประเมินผล : 
 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวน
วิสัยทัศน  พันธกิจ  ค านิยมหลัก 
รวมทั้ง การปรับแผนปฏิบัติราชการ
ใหสอดคลองกับนโยบาย  กรอบ
ทิ ศ ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า นที่ ส ภ า
มหาวิทยาลัย/สถาบันกําหนด และ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการทบทวน
วิ สั ยทั ศน  พันธกิ จ  และค านิ ยมหลั กของสถาบั น 
อุดมศึกษา 

- หลักฐานที่แสดงกระบวนการของสถาบันอุดมศึกษา
ในการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลัก 
โดยมีกรอบการทบทวนหรือกรอบการวิเคราะห
ความเหมาะสมที่ชัดเจนและสามารถจะนํามา
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

- รายงานผลการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และ
คานิยมหลัก 

-   รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานที่เกี่ยวของ และ
เอกสารประกอบการประชุมตามวาระนั้นๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัย
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
กําหนด โดยพิจารณาจาก 

- นโยบาย  กรอบทิศทางการดํ า เนินงานที่  
สภามหาวิทยาลัยกําหนด  

- แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
แผนเดิมและ/หรือแผนใหมที่ไดปรับปรุงแลว  

- แนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่นํานโยบาย 
กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา  

- รายงานหรือบันทึกการประชุมที่ระบุความเห็น
หรือผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันที่ไดรับการรับรองจากผูมีอํานาจ  

- เ อกสาร /หลั กฐานที่ แสดง ให เ ห็นว าการ
ดําเนินการดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจง
มาจริง เชน คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน บันทึก  
ผลการดําเนินงาน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสาร
เพ่ือถายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง 
แนวทางการดําเนินงาน  รวมถึง
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมาย
ของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็น 
ที่ 1 ใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ 
โดยมีการนําขอมูลจากระบบการ
สื่ อ ส า รม า ใ ช ใ ห เ กิ ด ป ร ะ โ ยชน  
ในระดับปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จ
ในการถ ายทอด เป าหมายของ  
สภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติได 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 รายละเอียดการดําเนินการตามระบบการสื่อสาร  
เพ่ือถายทอดนโยบาย ทิศทาง แผนปฏิบัติราชการ และ
เปาหมายใหกับบุคลากรของสถาบันในระดับตางๆ โดยมี
เอกสาร/หลักฐาน เชน 

- ระบบ  ชองทาง  หรือกระบวนการสื่ อสารที่
หลากหลายที่แสดงใหเห็นไดวามีการออกแบบ  
ใหสอดคลองกับผู เกี่ยวของภายในสถาบันฯ 
รวมทั้ง ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดตางๆ 
โดยเปนการสื่อสารที่สามารถมีปฏิสัมพันธ
ระหวางกันทั้งผูสื่อสารและผูรับสาร  

- รายงานสรุปขอมูลที่ ไดจากการสื่อสารผาน
ชองทางตาง ๆ และหลักฐานยืนยันวาไดมีการ  
นําขอมูลเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนในระดับ
ปฏิบัติ เ พ่ือให เกิดผลสําเร็จในการถายทอด
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติได 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

- คูมือการใชระบบการสื่อสารหรือหลักฐานการ
ประชาสัมพันธหรือการเผยแพรระบบการสื่อสาร
เพ่ือใหผูเกี่ยวของไดรับทราบและเขามาใชระบบ 

-  หลักฐานยืนยันผลสําเร็จของการทําใหบุคลากร
และผูเกี่ยวของเกิดการรับรูและมีความเขาใจ  
เร่ืองนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน รวมถึง
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของสถาบันได
ชัดเจนยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนผลจากระบบการสื่อสาร
ดังกลาว 

3 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตรของหนวยงานในระดับ
คณะ/สํานัก โดยกําหนดเปาประสงค
แตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยง
กั บ เ ป า ป ร ะ ส ง ค แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น  
ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา 
รวมทั้ง ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัด
และเปาหมายระดับสถาบันลงสู  
ทุกหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก 
โ ด ย ใ ห มี ก า ร จั ด ทํ า ข อ ต ก ล ง  
การปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร 
และสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจแก
บุคลากรทั่วทั้งสถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการจัดทําแผนที่

ยุทธศาสตรระดับสถาบันและระดับคณะ/สํานัก โดยการ
ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสถาบันลงสูระดับ
คณะ/สํานัก ซ่ึงจะพิจารณาจาก 

- หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการดําเนินงานเพื่อ
จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรระดับสถาบันและระดับ
คณะ /สํานัก เชน บันทึกการสัมมนากลุมยอย 
รายงานการประชุม หรือรายงานการวิเคราะห
ขอมูลดานยุทธศาสตรเพ่ือจัดทําแผนที่ยุทธศาตร
ของสถาบัน เปนตน 

- แผนที่ ยุ ทธศาสตร ร ะ ดับสถาบันและแผนที่  
ยุทธศาสตรของทุกหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก 
ที่นํามาใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

- เอกสารขอตกลงการปฏิบัติงานภายในสถาบัน ซ่ึง
ลงนามโดยผูมีอํานาจ ทั้งน้ี ตามระดับที่สถาบัน
กําหนดใหมี เชน ระดับผูบริหารสถาบัน/คณะ/
สํานัก รวมทั้งหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการ
สื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับ
การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสถาบัน  
ลงสูระดับคณะ/สํานัก 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

4 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง
ในระดับสถาบันและระดับคณะ /
สํานัก ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก  
ผูมีอํานาจ โดยเฉพาะการบริหาร
ความเสี่ยงในเรื่องเก่ียวกับนโยบาย
การกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี 
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และ
สื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 รายละเอียดการดําเนินการการวิเคราะหและจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะ/
สํานัก โดยมีเอกสาร/หลักฐาน เชน  

- หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการดําเนินงานเพื่อ
วิเคราะหความเสี่ยงในระดับสถาบันและระดับ
คณะ/สํานัก โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงใน
เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ดีที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

- ประกาศหรือคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน หรือการมอบหมายบุคคลหรือคณะ
บุคคลใหรับผิดชอบดําเนินการในการวิเคราะห  
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

- รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงของสถาบัน/
คณะ/สํานักเพื่อนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

- แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน/คณะ/สํานัก 
แผนการวิ เคราะหความเสี่ ยง หรือแผนการ  
วิเคราะหผลกระทบ  หรือแผนอ่ืนๆ ที่ครอบคลุม  
สาระสําคัญตามคําอธิบายขางตน   ซ่ึงไดรับ  
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

- นโยบายและมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการอื่น 

- เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันวามีการเผยแพรและ 
สื่อสารขอมูลแผนบริหารความเสี่ยงถึงบุคลากร  
ทุกระดับ 

5 สถาบั น อุดมศึ กษามี ร ะบบการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
อย า งส มํ่า เสมอ  โดย จัดทํ า เปน
รายงานผลการปฏิบัติราชการระดับ
คณะ /สํานัก และแสดงใหเห็นถึง
กระบวนการและผลที่ เกิดขึ้นจาก 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการมีระบบการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ซ่ึงจะพิจารณาจาก 

- หลักฐานที่แสดงรายละเอียดกระบวนการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
การปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือ
บรรลุเปาหมายที่กําหนด  

- รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ  

- รายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะ /สํานัก  
หรือรายงานการประเมินตนเองที่มีสาระสําคัญ
ครอบคลุมแผนและผลการปฏิบัติราชการ 

- เอกสาร /หลักฐานอื่นที่แสดงถึงกระบวนการ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่
กําหนดของสถาบัน/คณะ/สํานัก รวมทั้ง หลักฐาน 
ที่ยืนยันผลสําเร็จจากการปรับปรุงการดําเนินงาน 

6 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและ
นําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ร าชการมา ใช เป นข อ มู ลสํ าคัญ
ประกอบการจั ดทํ าแผนปฏิบั ติ
ราชการในปถัดไป และเสนอตอ  
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบ และสงใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 
2552 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการทบทวนและ

นําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใช
ประโยชน ซ่ึงจะพิจารณาจาก 

- กิจกรรมหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการ
ดํา เนินงานเพื่ อทบทวนการปฏิบัติ งานตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถาบัน/คณะ/สํานัก 

- รายงานผลการทบทวนการปฏิบัติ งานตาม
แผนปฏิบัติราชการและผลการดําเนินงาน หรือ
รายงานการประเมินตนเองของสถาบัน/คณะ /  
สํานัก ที่นํามาเปนขอมูลจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- แผนปฏิบัติราชการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ที่ผานการทบทวนและปรับปรุงแลว และ
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง จะพิจารณาถึง
วันที่สภามหาวิทยาลัยไดมีการประชุมและมีมติ  
ใหความเห็นชอบแผนดังกลาว 

- หนังสือนําสงหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่ยืนยัน  
วั น ที่ จั ด ส ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ที่ ไ ด รั บ  
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ที่สงให
สํานักงาน ก.พ.ร. 

- รายงานการประชุ มหรื อบันทึ กการประชุ ม  
สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

หมายเหตุ : 
         การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/
หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf  
สวนเอกสาร /หลักฐานที่ เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ ไม ได จัดสงใหสํานักงาน ก .พ .ร .  ขอให จัดเตรียมไว  ณ 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 

ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ 

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ัด 
 ความถูกตอง เชน เอกสารแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลัง  
การจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของ
ขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมี  
การจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน 
ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
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ประเด็นการประเมินผล: การเสริมสรางธรรมาภิบาล    
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

         ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  
นํ้าหนัก : รอยละ 2 
 
วัตถุประสงค : 

เพ่ือกระตุนการปรับระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส     
เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน 

 
คําอธิบาย : 

• ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดไวในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยให
สถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งเปนการกําหนดชองทางหรือกลไกการใหขอมูล
ขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาไดเรียนรูการบริหารราชการแบบ 
มีสวนรวม หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และไดพัฒนาเพิ่มระดับการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ้น 

• การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน 

• การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาส
ไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ        
รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวน  
การพัฒนา โดยระดับการมีสวนรวมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ 
  ระดับการใหขอมูล   เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียว แตเปนระดับที่
สําคัญ เพราะเปนการเริ่มตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งจะนําไปสูกระบวนการ
อ่ืนๆ ตอไป  
  ระดับการปรึกษาหารือ   เปนการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ 
  ระดับการเขามาเกี่ยวของ   เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือเกี่ยวของใน
กระบวนการกําหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมีสวนรวมในระดับน้ี อาจดําเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม  
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ระดับการรวมมือ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาทหรือฐานะ
หุนสวนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ 

ระดับการเสริมอํานาจประชาชน   เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งเปน
ระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด 

 กิจกรรมสรางความสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสรางความเขาใจที่ตรงกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีเปาหมาย
สําคัญในการเปดโอกาสที่จะนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหไดมีสวนรวม
คิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 

โดยกําหนดประเด็นการพิจารณา ดังน้ี 
 

ประเด็นที่ 1  สถาบันอุดมศึกษากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวม  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ .  2552 โดยการทบทวนผล  
การดําเนินงานและขอเสนอแนะจากการดําเนินงานในปที่ผานมา และ/หรือ 
วิเคราะหและทบทวนแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับภารกิจหลักหรือ
ยุทธศาสตรที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา 

  สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีหรือทบทวนองคประกอบของคณะทํางาน  
ภาคประชาชนใหเหมาะสมกับประเด็นขางตน โดยวิเคราะหประชาชน
กลุมเปาหมายหรือผู มีสวนได เสียที่ เกี่ยวของกับภารกิจหลักหรือ  
ยุทธศาสตรที่สําคัญอยางครอบคลุมและชัดเจน  

ประเด็นที่ 2  สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมตามประเด็นที่กําหนดขางตน โดยพิจารณาจากระดับ  
การมีสวนรวมทั้ง 5 ระดับ และนําผลการทบทวนและ/หรือผลการวิเคราะห
ขางตนมาใชประกอบดวย   

 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีชองทางหรือกระบวนการรับฟงความคิดเห็น 
จากประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับประเด็น
ที่กําหนด และรายงานสรุปผลความคิดเห็น รวมทั้งดําเนินการสงเสริม
กิจกรรมสรางความสัมพันธกับประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนได 
สวนเสียตามประเด็นที่กําหนด 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ . 2552 ตามประเด็น  
ที่กําหนด โดยวิเคราะหรายงานสรุปผลความคิดเห็นฯ มาใชประกอบ และ
คํานึงถึงความสอดคลองกับแนวทางที่จัดทําไวในประเด็นที่ 2  โดยแผนงาน/
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โครงการฯ ควรระบุวัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน 
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายที่สามารถวัด
และประเมินผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม และนําเสนอผูบริหารหรือ  
ผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินงานตาม
แผนงาน /โครงการแบบมีสวนรวมไดแลวเสร็จครบถวน มีการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินงานตอผูบริหารและคณะทํางานภาคประชาชน 
รวมทั้งสื่อสารใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวมเสนอตอผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา  และคณะทํางาน  
ภาคประชาชน รวมทั้งเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกลาว  
แกประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษานําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมี  
สวนรวมจากประเด็นที่ 5 ไปวิเคราะหและจัดทําเปนแนวทางหรือแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เสนอตอ
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจพิจารณาและไดรับความเห็นชอบ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี    
    

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ 
ประเด็นที่ 2 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1, 2, 

และ 3 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1, 2,  

3, และ 4 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1, 2,  

3, 4 และ 5 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1, 2,  

3, 4, 5 และ 6 
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แนวทางการประเมินผล : 
 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 สถาบันอุดมศึกษากําหนดประเด็นที่
จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชน  
เขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 โดยการทบทวนผลการ
ดําเนินงานและขอเสนอแนะจาก  
การดําเนินงานในปที่ผานมา และ/
หรือวิเคราะหและทบทวนแนวทาง
หรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม
ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับภารกิจ
หลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนด
ประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามา  
มีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยพิจารณาจาก 

 หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามี 
การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินงานและ
ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานในปที่ผานมา 
และ/หรือวิเคราะหและทบทวนแนวทางหรือ
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมที่จะดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 หลักฐานที่แสดงถึงความสอดคลองของภารกิจหลัก
หรือยุทธศาสตรที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา
กับประเด็นการมีสวนรวมที่สถาบันอุดมศึกษาจะ
นํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการ
ดังกลาว เชน บันทึกผลการดําเนินงาน รายงาน
การประชุมและเอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

  สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีหรือ
ท บท ว น อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
คณะทํางานภาคประชาชนให
เหมาะสมกับประเด็นขางตน  
โ ด ย วิ เ ค ร า ะ ห ป ร ะ ช า ช น
กลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักหรือ
ยุทธศาสตรที่สําคัญอยางครอบคลุม 
และชัดเจน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการจัดใหมีหรือ
การทบทวนองคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชน
ใหเหมาะสมกับประเด็นขางตน โดยพิจารณาจาก 

 หลักฐานการวิเคราะหประชาชนกลุมเปาหมาย
หรือผูมีสวนไดเสียอยางครอบคลุมและชัดเจน 

 รายงานหรือเอกสาร /หลักฐานอื่นที่สรุปผล  
การวิเคราะหประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมี
สวนไดเสียที่สามารถนําผลที่ไดไปทบทวน
องคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชน  
ใหเหมาะสมกับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ
สอดคลองกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่
สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา  
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
 เอกสาร/หลักฐาน ประกาศ หรือคําสั่งแตงตั้ง

คณะทํางานภาคประชาชนตามองคประกอบ  
ที่ทบทวนแลว ซ่ึงอาจเปนคณะทํางานชุดใหม
หรือชุดเดิมก็ได แตตองเปนไปตามผลที่สถาบัน
ไดพิจารณาทบทวนแลว 

2  ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า จั ด ทํ า  
แนวทางที่เหมาะสมในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามี  
สวนรวมตามประเด็นที่กําหนด
ขางตน โดยพิจารณาจากระดับ
การมีสวนรวมทั้ง 5 ระดับ และ
นําผลการทบทวนและ/หรือผล
กา ร วิ เ ค ร า ะห ข า ง ต นม า ใ ช
ประกอบดวย   

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ  
ในการจัดทําแนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมตามประเด็นที่กําหนดขางตน  

 แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดใหมีเพ่ือเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตามประเด็นที่
กําหนดไดอยางเหมาะสม  

 รายงานหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่อธิบายไดถึงระดับ
การมีสวนรวมของประชาชน  

  ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า จั ด ใ ห มี
ชองทางหรือกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็น  จากประชาชน
กลุมเปาหมายหรือผู มีสวนได
สวนเสียที่เกี่ยวของกับประเด็นที่
กําหนด  และรายงานสรุปผล
ความคิดเห็น รวมทั้งดําเนินการ
ส ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ส ร า ง
ความสั ม พันธ กั บประชาชน
กลุมเปาหมายหรือผู มีสวนได 
สวนเสียตามประเด็นที่กําหนด 

  ชองทางหรือกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให
มีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นหรือรับขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นที่เลือกจากประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ เชน 

- ตัวอยางสถานที่จัดตั้งตูรับขอคิดเห็น            
- ศูนยขอมูล/หองสมุด 
- ตัวอยางหมายเลขโทรศัพทสายดวน (Call 

Center) 
-   ตัวอยางเลขที่ตู ปณ.เพ่ือรับเรื่องจาก

ประชาชน 
-   ตัวอยาง/ภาพถายกิจกรรมการจัดสัมมนา    
-   การจัดเวทีเพ่ือรับฟงความคดิเห็นของประชาชน   
-   ตัวอยางชื่อเว็บไซต/เวบ็บอรด ซ่ึงมีชองทาง   

สื่อสารกับประชาชน  
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการสงเสริม

กิจกรรมสรางความสัมพันธกับประชาชนกลุมเปาหมาย
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาจาก 

 กิจกรรมที่ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง  
ความเขาใจที่ตรงกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมี
เปาหมายสําคัญในการเปดโอกาสที่จะนํามาซึ่ง
ความรวมมือรวมใจจากผู รับบริการและผู มี  
สวนไดสวนเสียใหได มีสวนรวมคิด รวมทํา  
รวมตัดสินใจ และรวมติดตามผลการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา เชน การจัดรับฟง  
ความคิดเห็น การจัดสนทนากลุม (Focus 
Group)  การจัดประชุมสัมมนา ฯลฯ เปนตน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวา สถาบันอุดมศึกษาไดมี
การนําผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นหรือ  
ขอรองเรียนมาจัดทําเปนรายงานสรุปขอคิดเห็นที่
เกี่ยวของกับประเด็นที่เลือกนั้น 

3 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางาน
ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ร ว ม กั น จั ด ทํ า
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม
ประจําปงบประมาณ พ .ศ .  2552 
ตามประเด็นที่กําหนด โดยวิเคราะห
รายงานสรุปผลความคิดเห็นฯ มาใช
ประกอบ และคํานึงถึงความสอดคลอง
กับแนวทางที่จัดทําไวในประเด็นที่ 2  
โดยแผนงาน/โครงการฯ ควรระบุ
วัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลา
การดํ า เนินงาน  กลุ ม เป าหมาย 
ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จและ
เปาหมายที่สามารถวัดและประเมินผล
ไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม และ
นําเสนอผูบ ริหารหรือผู มี อํานาจ
พิจารณาใหความเห็นชอบภายใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร /หลักฐานที่ แสดง ให เ ห็นว าสถาบัน 
อุดมศึกษาจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม
ประจําปงบประมาณ พ .ศ . 2552 ตามประเด็น  
ที่กําหนด โดยพิจารณาจาก 
 บันทึกขอความ/รายงานการประชุมที่แสดง  

ใหเห็นวา มีการนําเสนอและวิเคราะหผลจาก 
การรับฟงความคิดเห็นฯ มาใชประกอบการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ 

 แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมตามประเด็นฯ  
ที่กําหนด ซ่ึงควรระบุรายละเอียดกิจกรรม  
การดําเนินงาน ดังน้ี 

- วัตถุประสงค 
- รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอนในการ

ดําเนินงาน  
- ระยะเวลาดําเนินการตามกิจกรรม/

ขั้นตอน เชน ปฏิทินการดําเนินงาน 
(Gantt Chart)  

- กลุมเปาหมาย 
- เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
- วิธีการวัดผล  
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- ระบบหรือวธิกีารจัดเก็บขอมูล  
- วิธีการติดตามประเมินผล  
- งบประมาณ 
- ผูรับผิดชอบ 

  หลักฐานยืนยันวันที่แผนการดําเนินงานหรือแผน 
การปรับปรุงน้ันไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารหรือผู
มีอํานาจ 

4 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางาน
ภาคประชาชนรวมกันดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม
ไดแลวเสร็จครบถวน มีการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินงาน
อยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินงาน 
ตอผูบริหารและคณะทํางานภาค
ป ร ะ ช า ช น  ร ว ม ทั้ ง สื่ อ ส า ร ใ ห
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียได
รับทราบ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาและ

คณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ไดแลวเสร็จครบถวน ดังน้ี 

 รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  เชน 
-  รายงานความกาวหนา /แลวเสร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนที่รายงานตอผูบริหารของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางสมํ่าเสมอ (อยางนอย
ทุกไตรมาส) 

-  ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดง
ถึงความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่
กําหนดตามแผน 

-  วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมที่
กําหนดไวในแผนงาน 

 เ อกสาร /หลักฐานที่ แสดง ให เ ห็นว า มีการ
ดําเนินการของกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
ดังกลาว เชน ภาพถาย  รายงานการประชุม  
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/บันทึกผลการดําเนินงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน / เอกสารอื่นๆ  ที่ 
เกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการสื่อสารให
ประชาชนหรือผู มีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ดังกลาว เชน ตัวอยางเว็บไซต ตัวอยางเอกสาร
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เผยแพร/แผนพับ ภาพถาย/ตัวอยางกิจกรรม/เวที
การชี้แจงตางๆ ฯลฯ 

5 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมเสนอตอ
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา และ
คณะทํางานภาคประชาชน รวมทั้ง
เ ผ ย แพ ร ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดําเนินงานดังกลาวแกประชาชน  
หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ
อยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน /

โครงการแบบมีสวนรวม โดยแสดงผลเทียบกับตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามแผน เปาหมายและวัตถุประสงค  
วาสามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอยางไร  ปจจัยสนับสนุนคืออะไร  และมี
ขอเสนอแนะอยางไร เ พ่ือใหผูบริหารสถาบันและ
คณะทํางานภาคประชาชนมีขอมูลเพียงพอและใชเปน
แนวทางในการกํ าหนดนโยบายหรือส ง เสริมให
พัฒนาการดําเนินงานไดในอนาคต  

 หลักฐานการเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตอผูบริหารและคณะทํางานภาคประชาชน 

 ชองทางหรือวิธีการหรือกิจกรรมที่ จัดขึ้นเ พ่ือ
เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกลาวแก
ประชาชนหรือผู มีสวนไดสวนเสียไดรับทราบอยาง
ชัดเจนเปนรูปธรรม  

6 สถาบันอุดมศึกษานําสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวมจากประเด็นที่ 5 ไป
วิเคราะหและจัดทําเปนแนวทางหรือ
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมที่
จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 เ สนอต อผู บ ริ ห ารหรื อผู มี
อํานาจพิจารณาและได รับความ
เห็นชอบ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่มีสาระสําคัญในการกําหนด

แนวทาง/แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดจากการนําสรุปผล  
การดําเนินงานตามประเด็นที่ 5 ไปวิเคราะหและจัดทําขึ้น  

 หลักฐานยืนยันวัน/ระยะเวลาจริงที่ไดมีการเสนอ
แนวทาง/แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
พิจารณาและไดรับความเห็นชอบ 

หมายเหตุ : 
         การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/
หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf  
สวนเอกสาร /หลักฐานที่ เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ไมได จัดสงใหสํานักงาน ก .พ .ร . ขอให จัดเตรียมไว ณ 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
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2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 

ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ 

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ัด 
 ความถูกตอง เชน เอกสารแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลัง  
การจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของ
ขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมี  
การจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  :   
กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร. 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1.  นางสาวปจมาพร วรรณเสน 0 2356 9906  
2.  นางพรทิพย  แกวมูลคาํ 0 2356 9949 

 

เหตุผล :  
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวม           

ของประชาชนและการบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยกําหนดใหมีกลไกในการเปดโอกาสใหประชาชน        
เขามามีสวนรวมในการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้น ตัวอยางเชน กําหนดไวในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
ในสวนที่ 3 และสวนที่ 10 ดังน้ี 

- สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน เชน ในมาตรา 78 (5) ไดบัญญัติใหรัฐตอง 
“จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืนเพ่ือใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไป
อยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน”   
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- สวนที 10 แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ในมาตรา 87 กําหนดวารัฐตองดําเนินการ
ตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมประชาชน โดยตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในเรื่องตางๆ 
อยางครบวงจรเริ่มตั้งแตการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ การติดตามตรวจสอบ 

2. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดขับเคลื่อนแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ตามเจตนารมณของ
กฎหมาย  ไดแก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) โดยการใชกลยุทธ 
ในการพัฒนา 2 ดาน คือ การพัฒนาจากภายในภาคราชการและพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ  โดยการสราง
ความพรอมใหภาคราชการ และภาคประชาชน  ดวยการสงเสริมใหภาคราชการมีความรูความเขาใจ และ
ตระหนักในเรื่องการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมรับรู รวมแสดง
ความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมการดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารราชการ   
พรอมกับเสริมสรางศักยภาพใหกับเครือขายภาคประชาชนใหมีความรูความเขาใจ ที่สามารถเขามารวม
ดําเนินงานกับภาครัฐในฐานะหุนสวนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือ
ราชการระบบเปดเกิดผลเปนรูปธรรม มีความตอเน่ืองและย่ังยืน โดยทุกสวนราชการจะตองปรับระบบ         
การบริหารงานใหเปนระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวม และฝงรากเปนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของ 
สวนราชการ  มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน กระบวนทัศนของคนในหนวยงานใหสามารถทํางานรวมกับ
ประชาชนในลักษณะหุนสวน มีการทํางานในลักษณะเครือขาย มีการออกกฎเกณฑและแนวทางการทํางาน 
ที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติของหนวยงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูบริหารระดับสูงตองใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 14  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
นํ้าหนัก : รอยละ 3 
 
วัตถุประสงค : 
 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลที่สําคัญ ซ่ึงมีความถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตาม
รูปแบบมาตรฐานกลาง ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานขอมูลอุดมศึกษาดานตางๆ ใหเปน
เอกภาพ รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการ และ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกันในการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ในปการศึกษา 1/2552 ขอมูลดานงบประมาณ และขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา 
ซ่ึงเปนการดําเนินงานที่ตอเน่ืองมา ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 การ
พัฒนาระบบฐานขอมูลจะรวมถึงการพัฒนาระบบขอมูลอ่ืนที่สําคัญตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนด  

• ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อบํารุงรักษาขอสนเทศ (Maintain information) ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใช
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว ในเวลาที่ตองการ และลดความซ้ําซอนของขอมูล โดยระบบฐานขอมูลที่ ดี              
ตองประกอบดวยการกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลและสิทธิการเขาถึงขอมูล ระบบบริหารความเสี่ยง
ของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูล  

• กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการที่
เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซ่ึงมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบันฯ 
เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน 

 
โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังน้ี 
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ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 
การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐานกลาง
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดทั้ง 5 ฐานขอมูล 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รวมทั้ง รายช่ือเว็บไซตที่
เผยแพรรายงานขอมูลที่เกี่ยวของ พรอมรายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล 
ชองทางการติดตอสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให สกอ. ภายในเวลาที่กําหนด 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือ
แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ที่ครบถวน ถูกตอง และทันสมัย 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือทบทวนฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่สรางคุณคา อยางนอย 1 กระบวนการ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลดานนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร ระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และขอมูลอ่ืนๆ ไดแก 
แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการ และคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 เพ่ือใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  
ในประเด็นที่ 1  

และ 2 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1 และ 2 
และประเด็นอื่น 
อีก 1 ประเด็น  

(รวม 3 ประเดน็) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1 และ 2 
และประเด็นอื่น 
อีก 2 ประเด็น  

(รวม 4 ประเดน็) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1 และ 2 
และประเด็นอื่น 
อีก 3 ประเด็น  

(รวม 5 ประเดน็) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1 และ 2 
และประเด็นอื่น 
อีก 4 ประเด็น 

 (รวม 6 ประเด็น)  
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แนวทางการประเมินผล : 
 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 สถาบั น อุ ดมศึ กษาพัฒนาแล ะ
ปรั บปรุ ง ร ะบบฐานข อ มู ลด าน
นั กศึ กษ า  บุ ค ล าก ร  หลั ก สู ต ร 
การ เ งิ น อุดมศึ กษา  และระบบ
ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐานกลาง
ที่ สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  
การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดทั้ง  
5 ฐานขอมูล 

ประเมินผลจากระบบฐานขอมู ล  หรือระบบ
เครือขายอิเล็คทรอนิคสตางๆ 

  ขอมูลในระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ที่สถาบันอุดมศึกษาได
รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ซ่ึงเปนขอมูลที่สมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ตรง
ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่กําหนด และสามารถ
นําไปใชได 

2 สถาบัน อุดมศึกษา จัดส งข อ มูล
รายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และ
ระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต รวมทั้ง รายชื่อเว็บไซต
ที่เผยแพรรายงานขอมูลที่เกี่ยวของ 
พรอมรายชื่อคณะทํางาน ผูรับผิดชอบ 
จัดทํ าขอมูล ชองทางการติดตอ 
สื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให สกอ. 
ภายในเวลาที่กําหนด 

ประเมินผลจากระบบฐานขอมู ล  หรือระบบ
เครือขายอิเล็คทรอนิคสตางๆ 

 วันที่ / เวลา ที่สถาบันอุดมศึกษา ไดปอนขอมูลเขา
ระบบฐานขอมูลของ สกอ. 

 การตรวจสอบขอมูลตาม URL ของเว็บไซตที่
สถาบันอุดมศึกษาแจงมายัง สกอ. วาเปนชองทางการ
เผยแพรรายงานขอมูลที่เกี่ยวของ รายชื่อคณะทํางาน 
และชองทางการติดตอสื่อสาร 
 

3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูล
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผล
การดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ที่ครบถวน ถูกตอง และ
ทันสมัย 

ประเมินผลจากระบบฐานขอมู ล  หรือระบบ
เครือขายอิเล็คทรอนิคสตางๆ 

 ระบบฐานขอ มูลผลการดํ า เนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ซ่ึงเปนขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง 
และทันสมัย 

 สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดใหมีชองทางการ
ตรวจสอบโดยกําหนด URL หรือการกําหนดสิทธิโดยระบุ 
Username และ password เพ่ือใหสามารถเขาไป
ตรวจสอบไดจากสวนกลาง  ในดานความถูกตอง  
ความสมบูรณของขอมูล  และมีชองทางในการให
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
คําแนะนําเพื่อการพัฒนาได 

  Flowchart หรือ คูมือการกําหนดสิทธิการเขาถึง
ขอมูลในระบบฐานขอมูลที่สถาบันกําหนด โดยใหแสดง
ขอมูลในระบบอิเล็คทรอนิคส ที่ใหสามารถตรวจสอบได
จากสวนกลาง 

4 สถ าบั น อุ ดมศึ กษ า จั ด ทํ า ห รื อ
ทบทวนฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สราง
คุณคา อยางนอย 1 กระบวนการ 

ประเมินผลจากระบบฐานขอมู ล  หรือระบบ
เครือขายอิเล็คทรอนิคสตางๆ 

 ฐานข อ มูล เ พ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ ง านตาม
กระบวนการที่สรางคุณคา อยางนอย 1 กระบวนการ ที่
ไดทบทวนหรือจัดทําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดใหมีชองทางการ
ตรวจสอบโดยกําหนด URL หรือการกําหนดสิทธิโดยระบุ 
Username และ  password เ พ่ื อ ให ส ามารถ เข า ไป
ตรวจสอบไดจากสวนกลาง  ในดานความถูกตอง  
ความสมบูรณของขอมูล  และมีชองทางในการให
คําแนะนําเพื่อการพัฒนาได 

  Flowchart หรือ คูมือการกําหนดสิทธิการเขาถึง
ขอมูลในระบบฐานขอมูลที่สถาบันกําหนด โดยใหแสดง
ขอมูลในระบบอิเล็คทรอนิคส ที่ใหสามารถตรวจสอบได
จากสวนกลาง 

5 ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ ช ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการ
ข อ มู ลด านนั กศึ กษา  บุ คลากร 
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต และขอมูลอ่ืนๆ ไดแก 
แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติ
ราชการ และคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 เพ่ือใหผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยาง
เหมาะสม 

ประเมินผลจากระบบฐานขอมู ล  หรือระบบ
เครือขายอิเล็คทรอนิคสตางๆ 

 ชองทางการเผยแพรขอมูลผานระบบเครือขาย
อิเล็คทรอนิคส ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการเผยแพร 
ขอมูลไดสอดคลองตามความตองการของผูรับบริการ  
ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชน 

 สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดใหมีชองทางการ
ตรวจสอบโดยกําหนด URL หรือการกําหนดสิทธิโดยระบุ 
Username และ  password เ พ่ื อ ให ส ามารถ เข า ไป
ตรวจสอบไดจากสวนกลาง  ในดานความถูกตอง  
ความสมบูรณของขอมูล  และมีชองทางในการให
คําแนะนําเพื่อการพัฒนาได 
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6 สถาบัน อุดมศึ กษามี ร ะบบการ
ติดตาม  เฝาระวัง และเตือนภัย 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการหรือตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/
โครงการสําคัญ 

ประเมินผลจากเอกสาร /หลักฐาน  และระบบ
ฐานขอมูล หรือระบบเครือขายอิเล็คทรอนิคสตางๆ 

 ระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย ที่สถาบัน
จัดทําขึ้นและใชในการกํากับติดตามความกาวหนาและ
การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
หรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/
โครงการสําคัญ ที่สามารถรายงานตอผู รับผิดชอบ  
ผูกํากับตัวชี้วัด หรือผู มี อํานาจ ทั้ง น้ี อาจรายงาน  
ในรูปแบบของเอกสาร หรือเอกสารอิเล็คทรอนิคสได 

  บันทึก คําสั่ง ความเห็น หรือการตอบกลับ ทาง
เอกสารหรือเอกสารอิเล็คทรอนิคสที่แสดงวาไดนําขอมูล
จากการการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัยไปใช
ประโยชนเพ่ือการดําเนินการของผูเกี่ยวของได 

หมายเหตุ : 
         การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/
หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf  
สวนเอกสาร /หลักฐานที่ เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ไมได จัดสงใหสํานักงาน ก.พ .ร. ขอให จัดเตรียมไว ณ 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 

ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด ผูจัดทําระบบฐานขอมูล และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ 

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ัด 
 ความถูกตอง เชน การตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่  
ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมี  
การจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
 การเก็บรักษาและดูแลระบบฐานขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 15  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู 

เพื่อพัฒนาบคุลากรของสถาบันอุดมศึกษา   
นํ้าหนัก : รอยละ 5 
 
วัตถุประสงค : 
 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ที่เหมาะสมสอดคลอง
กับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการจัดการความรูในสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทําให
บุคลากรไดรับการพัฒนาและมีความกาวหนาตามลักษณะงาน ตามสาขาวิชาชีพ และตามสมรรถนะ 
(Competencies) อยางเหมาะสม 
 
คําอธิบาย : 

• แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง  แนวทาง กลยุทธ หรือวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดไว
เพ่ือใชในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนา
บุคลากรภายในสถาบันใหเปนไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ตองการ ไดแก มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงม่ัน
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละ
บุคคล มีความพึงพอใจในการทํางาน กอใหเกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมี
ความกาวหนาในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติหนาที่ (Career path) 

• บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสายสนับสนุน 

• อาจารยประจํา หมายถึง  อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)        

• บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการสาย ข และ ค  พนักงานมหาวิทยาลัยดาน
สนับสนุนวิชาการ และการบริหารจัดการ และธุรการ ซ่ึงมีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) 

• การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัด
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือใหทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานได 
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  

• กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม                  
การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพ่ือสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบันอุดมศึกษา               
การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดียิ่งขึ้น 
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โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังน้ี 
 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ และสมรรถนะ (Competencies) ที่
ตองการของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาแตละตําแหนงที่สอดคลองกับภารกิจ ลักษณะงาน 
ความจําเปนของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงาน
เพ่ือการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใชกระบวนการจัดการความรู
เปนเครื่องมือ ในการประเมินความตองการจําเปน (Needs assessment) เพ่ือการพัฒนา
ของบุคลากรฯที่จะชวยใหบุคลากรฯ สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
และมีความกาวหนาในวิชาชีพ  

ประเด็นที ่2 สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลตามประเด็นที่ 1 คือความตองการจําเปนของบุคลากรฯ  
มาวิเคราะหชองวางระหวางสมรรถนะปจจุบัน เปรียบเทียบกับสมรรถนะเปาหมายที่
สถาบันอุดมศึกษาตองการ และนํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พรอมทั้ง ทบทวน
กระบวนการจัดการความรูที่ไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาปรับปรุงใหมี  
ความเหมาะสมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเชื่อมโยงการจัดการความรูกับ  
การพัฒนาบุคลากรฯ ใหสอดคลองกับสมรรถนะหลัก คานิยม และวัฒนธรรมการทํางาน
ของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจหรือจาก  
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือใชชองทางการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ การทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
โดยตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารตาง ๆ 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป และแผนรายป รวมทั้ง
ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรไดอยางครบถวน โดยใชกระบวนการจัดการความรู 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรอยางสมํ่าเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ รวมทั้ง นําผลการติดตาม
ไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน
ที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงาน 
ที่กําหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและระบบการใหสิ่งจูงใจอ่ืนของสถาบัน 
อุดมศึกษา 
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ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนดังกลาว โดยพิจารณาถึงผลที่
เกิดขึ้นตอตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบเปนสําคัญ และจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานและรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไข
และขอเสนอแนะ เสนอตอผูมีอํานาจหรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือพิจารณา และ
นําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

6 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

7 ประเด็น 
 
แนวทางการประเมินผล : 
 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนด
หนาที่ รับผิดชอบ และสมรรถนะ 
( Competencies) ที่ ต อ งการของ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาแตละ
ตํ าแหน งที่ สอดคล องกับภารกิ จ 
ลั กษณะงาน  ความจํ า เป นของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทํา
เสนทางความกาวหนาในสายงาน
เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโดยใชกระบวนการ
จัดการความรู เปนเครื่องมือในการ
ประเมินความตองการ จําเปน (Needs 
assessment) เพ่ือการพัฒนาของ
บุคลากรฯ ที่จะชวยใหบุคลากรฯ 
ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด บ ร ร ลุ  
ตามเป าหมายที่ กํ าหนด  และมี
ความกาวหนาในวิชาชีพ  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร/หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 เอกสาร /หลักฐานที่ระบุหนาที่ รับผิดชอบ และ

สม ร รถน ะ  ( Competencies) ที่ ต องการ  เ ส น ท า ง
ความกาวหนาในสายงานเพื่อการสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแตละตําแหนงในสถาบัน/คณะ/
สํานัก ซ่ึงแสดงความสอดคลองกับภารกิจ ลักษณะงาน 
และความจําเปนของสถาบันอุดมศึกษา 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนํากระบวนการ
จัดการความรูมาใชเพ่ือประเมินความตองการจําเปน 
(Needs assessment) ในการพัฒนาของบุคลากรฯ หรือ
เอกสาร /หลักฐานที่อธิบายถึงวิธีการที่ สถาบันใช
ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาว  

 เ อ กส า รห รื อ ร า ย ง านส รุ ป ผ ลก า รป ร ะ เ มิ น  
ความตองการจําเปนที่ไดจากกระบวนการจัดการความรู
ที่มีขอมูลที่เปนประโยชนใหนําไปใชได 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

2 สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลตาม
ประเด็นที่  1  คือความตองการ
จําเปนของบุคลากรฯ มาวิเคราะห
ชองวางระหวางสมรรถนะปจจุบัน 
เปรียบเทียบกับสมรรถนะเปาหมาย
ที่สถาบันอุดมศึกษาตองการ และ
นํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
พรอมทั้ ง  ทบทวนกระบวนการ
จัดการความรูที่ ไดกําหนดไว ใน
ป งบประมาณ  พ .ศ .  2551  มา
ปรับปรุงใหมีความเหมาะสมสําหรับ
ปงบประมาณ  พ .ศ .  2552 โดย
เชื่ อมโยงการจัดการความรู กับ  
การพัฒนาบุคลากรฯ ใหสอดคลอง
กับสมรรถนะหลัก  คานิยม และ
วัฒนธรรมการทํางานของสถาบัน 
อุดมศึกษา ซ่ึงแผนดังกลาวไดรับ
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจหรือ
จากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร/หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 ฐานขอมูลหรือเอกสาร/หลักฐานที่รวบรวมขอมูล

บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ครอบคลุมขอมูลดาน
ความรูความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
สมรรถนะหลักของบุคลากรแตละตําแหนงในปจจุบัน ที่จะ
ทําใหสถาบัน/คณะ/สํานัก มีขอมูลเพียงพอที่จะนําไป
วิเคราะหตามประเด็นของตัวชี้วัดนี้ได 

 เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันวาไดมีการดําเนินงาน
วิเคราะหชองวางระหวางความรูความสามารถ สมรรถนะ
หลักในปจจุบันเปรียบเทียบกับสมรรถนะเปาหมายที่
สถาบันอุดมศึกษาตองการ เพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร และนํามาทบทวนกระบวนการจัดการความรูที่
กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได
ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้นจากผลการวิ เคราะหขอมูล
ดังกลาว ซ่ึงแสดงไดวามีความเชื่อมโยงเรื่องการจัดการ
ความรูกับการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะหลกั 
คานิยม และวัฒนธรรมการทํางานของสถาบันอุดมศึกษา 
และเหมาะสมที่จะนํามาใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 แผนพัฒนาบุคลากรควรมีสาระสําคัญที่ระบุถึง
เปาหมาย แนวทาง กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม กระบวนการ
จัดการความรูหรือวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ตามลักษณะงานและสาขา
วิชาชีพ ระยะเวลา ประเด็นการติดตามและประเมินผล 
รวมทั้ง ผูรับผิดชอบใหชัดเจน  

 หลักฐานยืนยันวาแผนพัฒนาบุคลากรดังกลาว
ไ ด รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อบจ า กผู มี อํ า น า จห รื อ จ า ก  
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

3 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสาร
เผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ 
ห รื อ ใ ช ช อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร ที่
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหบุคลากร
ข อ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ด มี  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร/หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 เอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือ 

ชองทางการสื่อสารอื่นที่สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือ  
จัดใหมีขึ้นที่ทําใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณการทํางาน และขอมูลที่
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 
การทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดย
ตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ
ของชองทางการสื่อสารตาง ๆ 

เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงานระหวางกันได 
 หลักฐานยืนยันที่ แสดงถึ งประสิทธิภาพของ  

ชองทางการสื่อสารดังกลาว ไดแก ความสมบูรณในการ
สื่อสารหรือการถายทอดขอมูล การเขาถึงกลุมเปาหมาย 
ความสะดวก และความรวดเร็ว 

4 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป และ
แผนรายป รวมทั้งดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรไดอยางครบถวน 
โดยใชกระบวนการจัดการความรู 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร/หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ระยะ 4 ป 

และแผนรายป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพ่ือจะ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันใหเปนไปตามคุณลักษณะ
บุคลากรที่ตองการ 

 แผนพัฒนาบุคลากรควรมีสาระสําคัญที่ระบุถึง
เปาหมาย แนวทาง กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม กระบวนการ
จัดการความรูหรือวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ตามลักษณะงานและสาขา
วิชาชีพ ระยะเวลา ประเด็นการติดตามและประเมินผล 
รวมทั้ง ผูรับผิดชอบใหชัดเจน  

 เอกสาร /หลักฐานที่ แสดงให เ ห็นว าสถาบัน 
อุดมศึกษาสามารถดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ไดอยางครบถวนและตอเน่ือง  

5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 
และ จัดทํ า รายงานเสนอตอ ผู มี
อํานาจ รวมทั้ง นําผลการติดตามไป
ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
โดยใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพ
และ เ อ้ือต อการปฏิบั ติ ง านของ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร/หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 เอกสาร /หลักฐานที่ แสดงให เ ห็นว าสถาบัน 

อุดมศึกษามีระบบติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร และสามารถดําเนินการไดตาม
ระบบน้ัน ๆ 

 รายงานผลการติ ดตามความก า วหน าการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่เสนอตอผูมีอํานาจ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงไดวาสถาบันอุดมศึกษา 
นําผลการติดตามความกาวหนาฯ  มาใชปรับปรุง  
การดําเนินงานตามแผน  และทําใหบุคลากรได รับ  
การพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 บันทึกหรือหนังสือเวียนหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่
แสดงวาไดมีการแจงไปยังบุคลากรที่รับผิดชอบและ
บุคลากรที่ เ กี่ ย วข อง ใหทราบว า มี ร ะบบติดตาม
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ความกาวหนาฯ เพ่ือใหดําเนินการตามระบบได 

 ประกาศหรือคําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน หรือเอกสารมอบหมายผูรับผิดชอบใหมีการ
ดําเนินการติดตามความกาวหนาฯ และการประเมิน
สัมฤทธิผลของแผน 

 หลักฐานยืนยันวาไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของบุคลากร
ที่ทําใหบุคลากรได รับความสะดวก  มีความสุขกับ  
การปฏิบัติงาน และทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6 สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือ
กําหนดให มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปของบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผล
การปฏิบัติงานตามลักษณะงานและ
ภาระงาน ที่กําหนด รวมทั้ง ผลการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดย
เชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
และระบบการใหสิ่ ง จูงใจอื่นของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร/หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 เ อ กส า ร /หลั ก ฐ านที่ แ สด ง ให เ ห็ น แนวทา ง  

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากรของ
สถาบันในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปตอง
มีสาระสําคัญที่แสดงใหเห็นวาเปนการประเมินผล  
การปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานของ
บุคลากรตามที่กําหนดหรือตกลงไวรวมกัน และใชขอมูล
ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามที่ไดรับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรเปนสวนหน่ึงของการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรฯ เพ่ือความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานแตละตําแหนง 

 เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยง
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ระบบ  
การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบการใหสิ่งจูงใจ
อ่ืนของสถาบัน 

7 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมิน
สัมฤทธิผลของแผนดังกลาว โดย
พิจารณาถึ งผลที่ เ กิ ดขึ้ นต อตั ว
บุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางาน
ที่รับผิดชอบเปนสําคัญ และจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานสรุปประสบการณ ปญหา 
ข อ จํ า กั ด  แน วท า ง แก ไ ข แ ล ะ

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร/หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 เอกสาร /หลักฐานที่ แสดงให เ ห็นว าสถาบัน 

อุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผน
ดังกลาว และไดดําเนินการตามระบบจริง  

 ระบบการประเมินสัมฤทธิผลดังกลาว ควรระบุ
กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบใหชัดเจน ทั้งน้ี การประเมิน
สัมฤทธิผลของแผนตองแสดงผลไดอยางชัดเจนวาผลที่
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ขอเสนอแนะ เสนอตอผูมีอํานาจหรือ
สภามหาวิทยาลัย /สถาบัน เ พ่ือ
พิจารณาภายในวันที่ 30 ตุลาคม 
2552 และนําไปเปนขอมูลในการ
พัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
และกระบวนการจัดการความรู
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เกิ ดขึ้ นจากการดํ า เนินงานตามแผนนั้ น มีผลต อ  
บุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบอยางไร 

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรู  และรายงานสรุป
ประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและ
ขอเสนอแนะ จากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 หรือเอกสารอื่นที่มีสาระสําคัญเหลานี้ครบถวน  
ที่ทําใหสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ผูบริหารสถาบัน/คณะ/
สํานัก มีขอมูลเพียงพอที่จะนําไปใชประโยชนตอ  
การกําหนดนโยบายและการดําเนินงานในปตอไป 

 หลักฐานยืนยันวันหรือชวงเวลาที่สถาบันอุดมศึกษา
ไดเสนอสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาโดยเชื่อมโยงกับกระบวนการ
จัดการความรู และรายงานสรุปประสบการณ ปญหา 
ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะดังกลาวตอ  
ผูมีอํานาจหรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือพิจารณา 

หมายเหตุ : 
         การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/
หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf  
สวนเอกสาร /หลักฐานที่ เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ไมได จัดสงใหสํานักงาน ก.พ .ร. ขอให จัดเตรียมไว ณ 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 

 ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ 

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ัด 
 ความถูกตอง เชน เอกสารแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลัง  
การจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตาง  ๆจากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมี  
การจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลง  
ในระบบฐานขอมูล 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
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ประเด็นการประเมินผล : การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 16  ระดับความสําเร็จของของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย 

ของสถาบันอุดมศึกษา   
นํ้าหนัก : รอยละ 3 
 
วัตถุประสงค : 
 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาสรางความตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและ
กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คําอธิบาย : 

• ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ก .พ .อ . )  เ ม่ือวันที่                 
8 พฤษภาคม 2550 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแนวทาง วิธีการ ใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย โดยใหกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และใหมีกระบวนการสงเสริมผูเกี่ยวของ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได 

 

โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังน้ี 
 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบัน ในปที่
ผานๆ มา และนําผลสรุปมาทบทวนองคประกอบและบทบาทหนาที่ของ 
คณะกรรมการฯ ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน โดยมีคําสั่ง
แต งตั้ งคณะกรรมการฯ  ชุดใหม  หรือปรับปรุงบทบาทหนาที่ ของ  
คณะกรรมการฯ ชุดเดิม ใหปฏิบัติหนาที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารย
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ตามประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 
ในรอบปที่ผานมา และนํามาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยให
เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น พรอมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีเปาหมายที่เปนรูปธรรมในการสงเสริมและ
กํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช   

ประเด็นที่ 3 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดขึ้น  
ตามประเด็นที่ 2 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบหรือผูมี
อํานาจ ทั้งน้ี ตองมีการจัดทําคูมือและมีการประกาศใชอยางเปนทางการ
เพ่ือใหคณาจารยและผูเกี่ยวของรับทราบอยางกวางขวางและปฏิบัติได 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 184 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาสรางชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือรับขอมูล
ปอนกลับและความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอ่ืน  
ที่ มีตอคณาจารยของสถาบันในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
จากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชน และสถาบันนําขอมูลน้ีไปใช
อยางเปนระบบในการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลและการสงเสริม  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหดียิ่งขึ้น มีการวางแผน
ปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ มีการกําหนดหรือปรับปรุงมาตรการ
กํากับดูแลและดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อยางจริงจัง 
รวมทั้ง มีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เปน
แบบอยางได 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามความกาวหนาและมีการประเมินประสิทธิผล 
การดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และจัดทําเปนรายงาน 
เสนอตอผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  
1 - 2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

6 ประเด็น 
 
แนวทางการประเมินผล : 
 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 สถาบันอุดมศึกษาสรุปรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อ ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยประจําของสถาบันในปที่
ผานๆ มา และนําผลสรุปมาทบทวน
องคประกอบ และบทบาทหนาที่ของ

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

  เอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยประจําของสถาบันในปที่ผานๆ มา 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษา
ไดนําขอมูลจากสรุปรายงานดังกลาวมาใชเพ่ือ
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
คณะกรรมการฯ ใหเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาวการณปจจุบัน  โดยมีคําสั่ ง
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม หรือ
ปรับปรุงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ 
ชุดเดิม ใหปฏิบัติหนาที่ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552   

ทบทวนองคประกอบและบทบาทหน าที่ ของ  
คณะกรรมการฯ  ให เหมาะสมสอดคล องกับ
สภาวการณปจจุบัน 

  ผลสรุปการทบทวนองคประกอบและบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการฯ  

  ประกาศ/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม 
หรือการเพิ่ม-ลดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ
ชุดเดิม ใหปฏิบัติหนาที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2 สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินการ
สงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ตาม
ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันที่ 8 
พฤษภาคม 2550 ในรอบปที่ผานมา และ
นํามาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 
พรอมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ  พ .ศ .  2552 โดยมี
เปาหมายที่เปนรูปธรรมในการสงเสริม
และกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช   

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังนี้ 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการสงเสริมและ
กํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย ตามประกาศ ก.พ.อ. วันที่ 8 
พฤษภาคม 2550 ดังน้ี 

 รายงานสรุปที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตาม
ระบบการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารย
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ตามประกาศ ก.พ.อ. วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 

 เอกสาร/หลักฐาน การจัดประชุม หรือกิจกรรมอ่ืน 
ที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดนํา
สรุปผลการดําเนินงานมาทบทวนจรรยาบรรณ 
วิชาชีพคณาจารยใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 
และนํามากําหนดเปนแนวทางการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยแนวทางนี้ 
ตองระบุเปาหมายการสงเสริมและกํากับดูแล
ที่เปนรูปธรรม และกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

3 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและ  
แนวทางการดําเนินงานที่กําหนดขึ้น  
ตามประเด็นที่ 2 ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่รับผิดชอบหรือผูมีอํานาจ 
ทั้งน้ี ตองมีการจัดทําคูมือและประกาศใช
อยางเปนทางการเพื่อใหคณาจารยและ
ผูเกี่ยวของรับทราบอยางกวางขวางและ
ปฏิบัติได 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

  เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันไดวาจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยและแนวทางการดําเนินงานที่
กําหนดขึ้น ตามประเด็นที่ 2 ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจ 

  คู มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย และประกาศ คําสั่ง หรือเอกสารอื่นที่
ยืนยันการประกาศใชจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ที่ไดรับความเห็นชอบนั้นอยางเปนทางการ พรอม
หลักฐานที่แสดงวาสามารถทําใหคณาจารยและ
ผู เกี่ยวของ ในระดับสถาบัน /คณะ /สํานัก และ
หนวยงานระดับอ่ืนไดรับทราบและสามารถนําไป
ปฏิบัติได 

4 สถาบันอุดมศึกษาสรางชองทางการ
ติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือรับขอมูล
ปอนกลับและความคิดเห็น ทั้งในเชิง
บวกและเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอ่ืนที่
มีต อคณาจารยของสถาบันในเรื่ อง
จ ร ร ย า บ ร รณ วิ ช า ชี พ คณ า จ า ร ย  
จากผู รับบริการหรือผู มีส วนได เสีย
ประโยชน และสถาบันนําขอมูลน้ีไปใช
อยางเปนระบบในการกํากับดูแลและการ
สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพคณาจารย 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

  ชองทางการติดตอสื่อสารตางๆ ที่สถาบัน
สรางขึ้น ซ่ึงควรมีมากกวา 2 ชองทาง ที่ทําให
สามารถรับขอมูลปอนกลับ ความคิดเห็น และขอ
รอง เรียนจากผู รับบริการหรือผู มี ส วนได เสี ย
ประโยชน ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนของ
คณาจารยตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  เอกสาร /หลักฐานจริงหรือระบบจัดเก็บ
เอกสารที่รวบรวมขอมูลที่ไดจากชองทางดังกลาว  

  เอกสาร/หลักฐานที่ผูรับผิดชอบไดจัดทําสรุป
ขอมูลดังกลาว  และเสนอตอผู เกี่ ยวของ  หรือ
คณะกรรมการ หรือผูมีอํานาจ                

5 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไก
ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ก า ร ส ง เ ส ริ ม  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยให ดียิ่ งขึ้น มีการวางแผน
ปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ  
มีการกําหนดหรือปรับปรุงมาตรการ
กํากับดูแลและดําเนินการกับผูไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณฯ อยางจริงจัง รวมทั้ง 
มีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

  ระบบและกลไกที่ไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 
ในการกํากับดูแลและสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

  รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นวา
สถาบันอุดมศึกษาไดนําระบบและกลไกที่พัฒนาขึ้น
น้ี มาใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ 
หรือนํามาปรับปรุงมาตรการการกํากับดูแลผูไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

  เอกสาร รายงานที่สรุปวิธีการ/แนวทาง ซ่ึง
ไดรับอนุมัติจากสภาคณาจารย/ที่ประชุมคณบดี 
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และใหรางวัล  
ผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

6 ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า มี ก า ร ติ ด ต า ม
ความก า วหน า แล ะมี ก า รปร ะ เมิ น
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และ
จัดทําเปนรายงาน เสนอตอผูมีอํานาจ
และ/หรือผูบริหารสถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

  รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นวา
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม
ค ว า ม ก า ว ห น า แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  
การดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

  รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนา 
และสรุปการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานที่ได
เสนอตอผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน ซ่ึงมี
ขอมูลเพียงพอตอการนําผลการประเมินไปใช
ประ โยชน ในการกํ าหนดกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานหรือทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได 

  หลั ก ฐ า น ยื น ยั น วั น ห รื อ ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
ผู รับผิดชอบเสนอรายงานสรุปผลดังกลาวตอผูมี
อํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน 

หมายเหตุ : 
         การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือ สรุปเอกสาร/
หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf  
สวนเอกสาร /หลักฐานที่ เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ ไมได จัดสงใหสํานักงาน ก.พ .ร . ขอให จัดเตรียมไว ณ 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 

 ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาในการรับรูเรื่องคู มือและการประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
ผูประสบความสําเร็จหรือไดรับรางวัลจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบัน (ถามี) 

3. การตรวจสอบความถกูตองของขอมูล 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชีว้ดัควรมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการ
จัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สวนราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตวัชีว้ัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศกึษา 
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ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ 17  ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
นํ้าหนัก : รอยละ 5 
 
วัตถุประสงค : 
 เพ่ือติดตามความกาวหนาและความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไววา "การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด" 
 
คําอธิบาย : 

• ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดใหอาจารยประจําของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิต
นักศึกษา และจัดใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนได
คนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลาย
วิชาทั้งในและนอกคณะ โดยสถาบันเปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ การจัดประสบการณที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการกําหนดจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและ
การฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการใช
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและผูเรียน  มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร 
(Internet) มีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม
ไดดวยตนเอง  

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งน้ี ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียน       
เปนสําคัญ โดยใชการเก็บขอมูลจริงจากอาจารยประจําของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการจัด
ประสบการณหรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียน
ภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน การสํารวจขอมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารยประจําของสถาบัน หรือ
การวิจัยหรือการประเมินผลหรือการจัดเก็บรองรอยหลักฐานจากการศึกษาขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ ที่นาเชื่อถือ
เชน การสังเกตการเรียนการสอน การสังเกตวิธีการตั้งปญหาหรือตั้งโจทยของผูสอน และพิจารณาจากงานที่
ผูสอนมอบหมาย เปนตน แลวจัดทําสรุปผลดังกลาวในระดับสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงอาจจัดทําเปนรายงานวิจัย
ประเมินผลก็ได 
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โดยกําหนดประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ ดังน้ี 
 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหอาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 75 ของ
อาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด 

ประเด็นที ่2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการใหอาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
อาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและ
แตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของอาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการสอนของอาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 75  ของอาจารย
ประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได  โดยการลดสัดสวนการ
ถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเรียนใหมากขึ้น 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลผลการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
การสอนตามประเด็นที่ 3 มาดําเนินการสนับสนุนใหอาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอย
รอยละ 75  ของอาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนา  
การเรียนรูของตนเองและผูเรียน 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลผลการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนตามประเด็นที่ 3 หรือการจัดใหมีการประเมินผลการจัดการสอนของอาจารยประจํา
ของสถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
โดยเปนการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู  
ที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถนําผลที่ ไดมาปรับเปลี่ยน  
การจัดการสอนของอาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 75  ของอาจารยประจํา) 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหอาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
อาจารยประจํา) ทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัย
ไปใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการวิเคราะหและประเมินผลกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ในระดับหลักสูตร และ/หรือระดับสาขาวิชา และ/หรือระดับคณะ เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินงานโดยรวมของสถาบัน โดยพิจารณาถึงกระบวนการที่ใหความสําคัญกับผูเรียน
และประโยชนที่ผูเรียนไดรับ รวมถึงความคุมคาของการใชงบประมาณ ในการจัด
การศึกษาของสถาบัน 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
 1-3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ทั้ง 7 ประเด็น 

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 สถาบันอุดมศึกษามีการส ง เสริมให
อาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 
75  ของอาจารยประ จํา )  มีความรู  
ความเขาใจ  รู เปาหมายของการจัด
การศึ กษาและหลั กสู ตรการศึ กษา
อุดมศึกษา  และ ดํา เนินการไดตาม
แนวทางที่กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

  แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้นในการ
ส ง เสริม ใหอาจารยประ จําส วนใหญ มีความรู  
ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 

  การจัดโครงการ/กิจกรรมหรือเอกสาร/หลักฐาน
อ่ืนที่ยืนยันวาสถาบันอุดมศึกษาไดมีการเผยแพร
สรางความรูความเขาใจตามแนวทางที่กําหนดไว  

  สรุปรายงานผลการดําเนินงานซึ่งแสดงขอมูลที่
ชั ด เ จนว าอาจารย ประ จํ าส วน ใหญ มีความรู  
ความเขาใจที่จะดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด 

2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการใหอาจารย
ประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75  
ของอาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียน
เปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะห
ศักยภาพผู เ รี ยนนี้ มาปรับปรุ งแผน  
การสอนในแตละรายวิชาและแตละภาค
การศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง  ๆดังน้ี 

  มาตรการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น
เพ่ือใหอาจารยประจําสวนใหญดําเนินการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 

  คูมือหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่สถาบันจัดทํา 
เ พ่ือเปนแนวทางใหคณาจารยและผู เกี่ยวของ  
ในระดับสถาบัน/คณะ/สํานัก สามารถนําไปปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กําหนดไดอยางถูกตอง โดยได
ประกาศหรือเผยแพรอยางกวางขวาง 

  สรุปรายงานผลการดําเนินงานหรือเอกสาร/
หลักฐานอื่น ซ่ึงแสดงขอมูลที่ชัดเจนวาอาจารย
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ประจําสวนใหญไดดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของ
ผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลมา
ปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละ
ภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 หลักฐานที่ อธิบายรายละเอียดและแสดง
กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ
ตามประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการ
เก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/
แบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือ
การวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญของ
อาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูล
ที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของ
อาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 
75  ของอาจารยประจํา) ใหเปนการจัด
ประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได  
โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรู
ของอาจารย และเพ่ิมสัดสวนการปฏิบัติ
จริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียนใหมากขึ้น 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง  ๆดังน้ี 

  เอกสาร /หลักฐานที่แสดงวิธีการที่สถาบัน 
อุดมศึกษาไดดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
อาจารยประจําของสถาบัน ซ่ึงอาจใชวิธีการสํารวจ 
หรือการวิจัย หรือการประเมินประสิทธิภาพ ที่ควร
ออกแบบการเก็บขอมูลจากผูสอนและนิสิตนักศึกษา
หรือบุคคลอื่น  เ พ่ือเปนการสอบทานขอมูลให
นาเชื่อถือยิ่งขึ้น 

  รายงานผลการสํารวจหรือผลการวิจัยหรือผล
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาไดจัดทําขึ้น พรอมทั้ง
เอกสาร/หลักฐานวาไดมีการนําผลมาใชปรับปรุง
พัฒนาการจัดการสอนของอาจารยประจําสวนใหญได 

  เอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ เชน แผนการจัด
ประสบการณหรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียน
การสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
เรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน  จํานวน
ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการฝก
ประสบการณภาคสนาม โครงงานของนิสิตนักศึกษา 
ตัวอยางสื่อการสอน เทคโนโลยีที่นํามาใชสนับสนุน
การสอนและการคนควา เปนตน 

  หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดง
กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ตามประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการ
เก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/
แบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

4 สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลผลการสํารวจ
หรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนตามประเด็นที่ 3 มาดําเนินการ
สนับสนุนใหอาจารยประจําสวนใหญ  
(อยางนอยรอยละ 75  ของอาจารยประจํา) 
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ
ผูเรียน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง  ๆดังน้ี 

  เอกสาร/หลักฐานเชนเดียวกับประเด็นที่ 3 
แต มีสาระสํ าคัญเรื่ องประสิทธิภาพในการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและ
ผูเรียน 

  เ อ ก ส า ร /หลั ก ฐ านที่ แ ส ด ง ว า ส ถ าบั น 
อุดมศึกษาไดนําผลการสํารวจหรือการวิจัยหรือ  
การประเมินประสิทธิภาพมาใชปรับปรุงพัฒนา  
ใหอาจารยประจําสวนใหญมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ
ผูเรียนได 

  หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดง
กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ
ตามประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการ
เก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/
แบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

5 สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลผลการสํารวจ
หรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนตามประเด็นที่ 3 หรือการจัดให
มีการประเมินผลการจัดการสอนของ
อาจารยประจําของสถาบันที่สอดคลอง
กับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ 
อิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการ
ประ เ มิน เ พ่ือ พัฒนาการ เรี ยนรู และ  
การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู  
ที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
และสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยน  
การจัดการสอนของอาจารยประจําสวนใหญ 
(อยางนอยรอยละ 75 ของอาจารยประจํา) 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง  ๆดังน้ี 

  เอกสาร/หลักฐานเชนเดียวกับประเด็นที่ 3 และ
ประเด็นที่ 4 แตมีสาระสําคัญเรื่องผลการจัดการสอน
ของอาจารยประจําของสถาบันที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียน ซ่ึงแสดงรายละเอียดของการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพ่ือตัดสินผล
การเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียน 

  เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันไดวาอาจารยประจํา
สวนใหญของสถาบันใชผลจากการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวไปปรับเปลี่ยนการจัดการสอน
ใหเหมาะสมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได 

  หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดง
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ
ตามประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการ
เก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/
แบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

6 สถาบันอุดมศึกษามีการส ง เสริมให
อาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอย  
รอยละ 75  ของอาจารยประจํา) ทําวิจัย
เพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน 
และนําผลการวิ จัยไปใช เ พ่ือพัฒนา
ผูเรียน  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง  ๆดังน้ี 

  รายงานผลการวิ จัย เ พ่ือ พัฒนาสื่ อและ
พัฒนาการเรียนรูของผู เรียนที่อาจารยประจํา  
ไดจัดทําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาอาจารยประจํา 
นําผลงานวิ จัยดังกลาวไปใช พัฒนาผู เ รียนใน
สถาบันอุดมศึกษาได 

  หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดง
กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ
ตามประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการ
เก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/
แบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

7 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการวิเคราะห
และประเมินผลกระบวนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับหลักสูตร และ/
หรือระดับสาขาวิชา และ/หรือระดับคณะ 
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานโดยรวมของ
สถาบัน โดยพิจารณาถึงกระบวนการที่
ใหความสําคัญกับผูเรียนและประโยชนที่
ผูเรียนไดรับ รวมถึงความคุมคาของการ
ใชงบประมาณในการจัดการศึกษาของ
สถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง  ๆดังน้ี 

  รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็น
ความเชื่อมโยงวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการ
วิเคราะหและประเมินผลกระบวนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับหลักสูตร และ/หรือระดับ
สาขาวิชา และ/หรือระดับคณะที่นํามาจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโดยรวมของสถาบัน 

  รายงานสรุปผลการดําเนินงานโดยรวมของ
สถาบันจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  รายงานสรุปผลดังกลาวตองแสดงขอมูลหรือ
มีรายละเอียดที่อธิบายไดวาสถาบันอุดมศึกษามี
กระบวนการที่ใหความสําคัญกับผูเรียนอยางไร มี
วิธีการดําเนินการอยางไร และผลที่เกิดขึ้นเปน
อยางไร ซ่ึงตองสะทอนผลในดานประโยชนที่ผูเรียน
ไดรับ และความคุมคาของการใชงบประมาณในการ
จัดการศึกษาของสถาบันได 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

หมายเหตุ : 
         การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/
หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf  
สวนเอกสาร /หลักฐานที่ เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ ไมได จัดสงใหสํานักงาน ก.พ .ร . ขอให จัดเตรียมไว ณ 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 

 ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 อาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา 
 นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

3. การตรวจสอบความถกูตองของขอมูล 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชีว้ดัควรมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่ รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลัง  
การจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จาก
เจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวน
ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตวัชีว้ัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศกึษา 
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ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ 18  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทีส่รางคุณคา   
นํ้าหนัก : รอยละ 2 
 
วัตถุประสงค :  
 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญที่จะสามารถสรางประโยชนใหแก
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้ง จะนําไปสูการบรรลุพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 
คําอธิบาย : 

• กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการที่
เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซ่ึงมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบันฯ 
เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน 

• ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จ ของกระบวนการที่สรางคุณคาตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น โดยตองสอดคลองกับความ
คาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งน้ี ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่
สรางคุณคา อาจมีมากกวา 1 ขอก็ได เชน นิสิตนักศึกษาคาดหวังวาจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
ขอกําหนด ที่สําคัญในเรื่องน้ีคือ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารยผูสอน 
แหลงคนควา เปนตน ซ่ึงหลังจากไดขอกําหนดแลว สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทํา
เปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับขั้นความสาํเร็จ (milestones) 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา
และความสําเรจ็ของขัน้ตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

 ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเรจ็ (Milestone) 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
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 โดยที่ : 
 

ระดับ
ความสําเร็จ  

เกณฑการใหคะแนน 

1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดกระบวนการที่ สร างคุณคา ซ่ึง เปน
กระบวนการที่สงผลโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลัก
ของสถาบัน สอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย ที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น ชวยลด
คาใชจายในการดําเนินงานของสถาบัน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวางกระบวนการที่สรางคุณคาเพื่อทําใหการดําเนินงานของสถาบัน  
มีความสอดคลองกัน 

2 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สราง
คุณคาจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1 

3 สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ  
ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทําคู มือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกําหนด
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยรวมกันทําหนาที่ศึกษาความเปนไปได พิจารณา
ความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ 

4 สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ทําใหงานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมตนทุน ลดระยะเวลาการดําเนินงาน) 
และมีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เชน มีแผน
หรือมาตรการลดคาใชจายของหนวยงาน เปนตน 

5 สถาบันอุดมศึกษามีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตาม
ขั้นตอนที่ 4 และจัดทํารายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอตอ  
ผูมีอํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการ
กําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอไป 
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แนวทางการประเมินผล : 
 

ระดับ
ความสําเร็จ 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 สถาบัน อุดมศึกษามีการกํ าหนด
กระบวนการที่สรางคุณคาซ่ึงเปน
กระบวนการที่ ส งผลโดยตรงต อ
เปาประสงค เชิงยุทธศาสตร  และ  
พันธกิจหลักของสถาบัน สอดคลอง
กับความคาดหวังและความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่ จ ะ ทํ า ใ ห เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
การทํางานที่ดีขึ้น ชวยลดคาใชจาย 
ในการดําเนินงานของสถาบัน โดยมี
การวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวาง
กระบวนการที่สรางคุณคาเพื่อทําให
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ส ถ า บั น มี  
ความสอดคลองกัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

  เอกสารแสดงแผนภาพและรายชื่ อของ
กระบวนการที่สรางคุณคาที่สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  รายงานการวิ เคราะหห รือแผนภาพหรือ
เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยง
ของกระบวนการที่สรางคุณคากับผลกระทบโดยตรง
ตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของ
สถาบัน แสดงความสอดคลองกับความคาดหวังและ
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

  กรณีที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดกระบวนการที่
สรางคุณคาไวมากกวา 1 กระบวนการ ตองแสดง
รายงานการวิเคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/
หลักฐานอื่นที่เสนอผลการวิเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวางกระบวนการที่สรางคุณคาทุกกระบวนการ
ตามที่สถาบันกําหนด เพ่ือทําใหการดําเนินงานของ
สถาบันมีความสอดคลองกัน 

  รายงานการวิ เคราะหห รือแผนภาพหรือ
เอกสาร/หลักฐานดังกลาว ตองแสดงใหเห็นไดวา
ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ ส ร า ง คุ ณ ค า ที่ ไ ด วิ เ ค ร า ะ ห  
ความเชื่ อมโยงสอดคลองนั้น  จะสงผลให เกิด
ประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้นและชวยลดคาใชจาย 
ในการดําเนินงานของสถาบันไดอยางไร 

2 สถ าบั น อุ ด มศึ กษ า มี ก า ร จั ดทํ า
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ  
ที่สรางคุณคาจากความคาดหวังและ 
คว ามต อ ง ก า ร ข อ งผู รั บ บ ริ ก า ร  
ตามขั้นตอนที่ 1 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

  เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1 รวมทั้ง
เอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 2 

  ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สราง
คุณคาจากความคาดหวังและความตองการของ
ผูรับบริการ ซ่ึงสถาบันจัดทําขึ้นอยางสอดคลองกับ
ผลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 
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3 สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบ
กระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ  
ตามขั้ นตอนที่  2 และ จัดทํ าคู มื อ  
การปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกําหนด
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยรวมกันทํา
หนาที่ศึกษาความเปนไปได พิจารณา
ความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบ
ระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังนี้ 

  เอกสาร /หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 
รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 3  

  กระบวนการดําเนินงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
ไดออกแบบไวจากขอกําหนดที่สําคัญ โดยตอเน่ือง
จากการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2  

  คูมือการการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหมีการปฏิบัติตาม
กระบวนการที่สรางคุณคาและขอกําหนดที่สําคัญได 

  ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดง
วาสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
และมอบหมายใหทําหนาที่ศึกษาความเปนไปได 
พิจารณาความคุ มค า  ความเสี่ ยง  และกรอบ
ระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ ครบถวนตาม
กระบวนการที่สรางคุณคาที่สถาบันกําหนดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

4 สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุง
กระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือทําใหงานมีประสิทธิภาพ (การ
ควบคุมตนทุน  ลดระยะเวลาการ
ดํ า เนิ น ง าน )  และมี ก า รติ ดต าม
ความกาวหนาการดําเนินงานอยาง
สมํ่าเสมอ เชน มีแผนหรือมาตรการ
ลดคาใชจายของหนวยงาน เปนตน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

  เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 
รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 4 

  ระบบและกลไกในการติดตามความกาวหนา
การดําเนินงาน ซ่ึงกําหนดระยะเวลาการติดตามไว
ชัดเจน ที่ทําใหมีการติดตามอยางสมํ่าเสมอ คือ
อยางนอยทุกไตรมาสหรือทุก 6 เดือน  

  ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสาร/หลักฐานการ
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามความกาวหนา หรือ
การมอบหมายใหมีบุคคลหรือคณะบุคคลทําหนาที่
ดังกลาว 

  รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนา
ตามระยะเวลาที่กําหนด และหลักฐานที่ยืนยันไดวา 
สถาบันอุดมศึกษาไดนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
กระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหงาน
มีประสิทธิภาพ 
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  ตั ว อ ย า ง ข อ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า นที่ ไ ด รั บ  
การพัฒนาประสิทธิภาพจากการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1 - 4  

5 สถาบันอุดมศึกษามีการกํากับติดตาม 
และประเมินผลการปรับปรุงตาม
ขั้นตอนที่ 4 และจัดทํารายงานผล 
การปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมี
อํ านาจ  เ พ่ื อ ให พิ จ า รณาและ ให
ขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการ
กําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอไป 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังนี้ 

  เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1, 2, 3 และ 4 
รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 5 

  เ อกสาร /หลักฐานที่ แสดงวั นที่ ห รื อช ว ง
ระยะเวลาที่ผู รับผิดชอบได จัดทํารายงานผล  
การปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจ  

  บันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุมหรือ
เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงขอมูลผลการพิจารณา
ของผู มี อํานาจ  รวมทั้ งขอเสนอแนะที่สถาบัน 
อุดมศึกษาจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
กําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ไดตอไป 

หมายเหตุ : 
         การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/
หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf  
สวนเอกสาร /หลักฐาน ที่ เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ไมได จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให จัดเตรียมไว ณ 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบเพิ่มเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 

 ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 คณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

3. การตรวจสอบความถกูตองของขอมูล 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชีว้ดัควรมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่ รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลัง  
การจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จาก
เจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
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 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวน
ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตวัชีว้ัด 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศกึษา 
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มิติที ่ 4  มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
 

กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการ PMQA ตอเน่ือง   
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคการ 
ตัวชี้วัดที ่  12   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
นํ้าหนัก :   รอยละ 30 
 

วัตถุประสงค :  
เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเองเปรียบเทียบกับการบริหาร

จัดการของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพ่ือนําไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน        
การทํางานของหนวยงานภาครัฐใหมุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูงและมีความพรอมในการดําเนินงาน 
 

คําอธิบาย : 

• สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวชี้วัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยไดมีการประเมินองคกรตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ “ADLI” เพ่ือ
ตรวจสอบวาสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการบริหารจัดการในแตละขอคําถามตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐอยางมีระบบแบบแผน (Approach) นําไปใชอยางทั่วถึง (Deployment) เกิดการเรียนรู 
(Learning) และบูรณาการเชื่อมโยงสอดคลองกัน (Integration) ซ่ึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาไดทราบจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุง พรอมทั้งดําเนินการปรับปรุงองคกรในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดวย  

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
สํานักงาน ก.พ.ร. จะมุงเนนใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงองคกร โดยการวัดความสําเร็จของการดําเนินการ
และผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ3 (Improvement Plan) เปนสําคัญ ซ่ึงจะสงเสริมใหแตละสถาบันอุดมศึกษา
มีความเขาใจและนําเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใชเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง 
รวมถึงสามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการไดอยางเปนระบบ 

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน เพ่ือเปนกรอบการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาองคการ ซ่ึงถือวาเปนกรอบ
แนวทางในการประเมินองคกรเบื้องตน และเปนแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น” หากสถาบันอุดมศึกษา
สามารถดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานแลว  และมีการพัฒนา             
อยางตอเน่ืองเขาสูระดับกาวหนา และสามารถที่จะมีการยกระดับเพ่ือมุงสูความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐไดตอไป 

                                                           
3 เปล่ียนชื่อจาก แผนปรับปรุงองคกร เปน แผนพัฒนาองคการ เพ่ือใหสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 
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• เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานเปนกรอบการประเมินที่สามารถ
บงชี้ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเปนแนวทางปฏิบัติ 
ที่สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสะทอนใหเห็นถึงระดับการพัฒนาของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับที่กระบวนการหรือระบบเริ่มใชไดผล ดังน้ี 

o มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทําอยางเปนระบบเพื่อรองรับกิจกรรม          
ในหัวขอที่ประเมิน  (Approach) 

o กระบวนการ/ระบบ เปนที่เขาใจยอมรับ และเริ่มมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/
กิจกรรมในกิจกรรมดานนี้ (Deployment)  

o องคกรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบ ของกิจกรรมดานนี้ อาจมี
การปรบัปรุงใหกระบวนการ/ระบบ ใหดีขึ้นบาง (Learning) 

o กระบวนการ/ระบบ เกี่ยวกบักิจกรรมดานนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสําคญัของ
องคกรที่ระบุไวในภารกิจ/ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ (Integration) 

• วิธีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบงออกเปน 2 แนวทาง ดังน้ี  

                           แนวทางที่ 1  การดําเนินการตามแนวทางของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงถือวาเปนแนวทางดําเนินการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอยางตอเน่ืองตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ.  2549 เปนตนมา ซ่ึงการดําเนินการตามแนวทางนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ของสถาบันอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน 

                       แนวทางที่ 2  การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงถือวาเปน
ภาคสมัครใจ เน่ืองจากมีหลักเกณฑและกลไกที่แตกตางจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดเผยแพรแนวทางการบริหารรางวัลใหสถาบันอุดมศึกษา
ตาง ๆ ทราบตอไป 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จ
ที่สถาบันอุดมศึกษานําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ไปใชเปนกรอบแนวทางในการ
ประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐานของการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา
ตอไป  

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ให
สถาบันอุดมศึกษาเสนอเปนภาพรวมของสถาบันฯ โดยมีเน้ือหาสาระที่ครอบคลุมงานของทุกหนวยงานที่อยู
ภายใตการกํากับดูแลของสถาบันอุดมศึกษา โดยไมรวมถึงวิทยาเขต ยกเวนกรณีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคล ใหครอบคลุมถึงวิทยาเขตตาง ๆ ภายใตสังกัดดวย  
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• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําเปนคูมือที่มีรายละเอียด
ใหสถาบันอุดมศึกษาใชในการดําเนินการ  
  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดกําหนดตัวชี้วัดยอยเปน 3 ตัวชี้วัด ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก (รอยละ) 
12.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

12.1.1  รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ระดับพ้ืนฐาน 
12.1.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
  ความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

18 
12 
 
6 

12.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7)  

6 

12.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

6 

รวม 30 
 
ตัวชี้วัดที่ 12.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
นํ้าหนัก : รอยละ 18 
คําอธิบาย : 

• การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการ จํานวน 3 แผน ซ่ึงแตละแผนแบงการดําเนินงาน
ออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก (รอยละ) 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 
12.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐาน  
(วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการ) 

4 4 4 

12.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาองคการ 
(วัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการ) 

2 2 2 

รวม 6 6 6 
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ตัวชี้วัดที่ 12.1.1  รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
                            (วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการ) 
นํ้าหนัก :  รอยละ 12   (แผนที่ 1 นํ้าหนักรอยละ 4   แผนที่ 2 นํ้าหนักรอยละ 4  และแผนที่ 3  นํ้าหนักรอยละ 4) 
 
คําอธิบาย :  

• สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนแผน
รายหมวด โดยการนําโอกาสในการปรับปรุงจากการประเมินตนเองในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานมาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ จํานวน 3 แผน 
ไดแก แผนภาคบังคับ 1 แผน และแผนภาคสมัครใจ 2 แผน โดยมีเง่ือนไขการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ดังน้ี 

1. แผนภาคบังคับ หมายถึง แผนพัฒนาองคการที่กําหนดขึ้นตามลักษณะภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดใหจัดทําแผนพัฒนาองคการหมวด 1 การนําองคกร เน่ืองจากการกําหนด
ทิศทางที่ชัดเจนจะสงผลตอการดําเนินงานในดานอ่ืน ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. แผนภาคสมัครใจ หมายถึง แผนพัฒนาองคการที่ไดมาจากการจัดลําดับความสําคัญ
ของโอกาสในการปรับปรุงของทุกหมวด และคัดเลือก 2 หมวดที่มีความสําคัญมากที่สุดมาดําเนินการ  

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ สถาบันอุดมศึกษาจัดทําลงในแบบฟอรมที่กําหนด ซ่ึงจะมี
รายละเอียดตามคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี หากสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถ
จัดสงไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดจะปรับลดคะแนนจากผลคะแนนรวมของตัวชี้วัดน้ี 0.5000 คะแนน 
 

สํานักงาน ก.พ.ร. มีขอแนะนําสําหรับการคัดเลือกหมวดเพื่อจัดทําแผนภาคสมัครใจ 
ตามหลักการของการพัฒนาองคการ คือ นอกเหนือจากหมวด 1 ที่สถาบันอุดมศึกษาตอง
กําหนดทิศทางที่ชัดเจนแลว สถาบันอุดมศึกษาควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงหมวด 5  
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หรือหมวด 6 การจัดการกระบวนการ เปนลําดับตน ๆ เน่ืองจาก    
ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สถาบันอุดมศึกษาควรมุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ รวมทั้ง ควรมีการออกแบบกระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
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เกณฑการใหคะแนน : 

 วัดรอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานในหมวดที่ดําเนินการ 
โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังน้ี    

การประเมินผล 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

แผนภาคบังคบั  (แผนที่ 1) 4 60 70 80 90 100 

แผนภาคสมัครใจ (แผนที่ 2) 4 60 70 80 90 100 

แผนภาคสมัครใจ (แผนที่ 3) 4 60 70 80 90 100 
  

 สถาบันอุดมศึกษาจะประเมินองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
ในแตละหมวด โดยสถาบันอุดมศึกษาจะนําเฉพาะขอที่มีผลการประเมินยังไมผานเกณฑฯ มาจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตาม ในการวัดความสําเร็จของการดําเนินงานจะตรวจประเมินทุกขอ
ในหมวดนั้น ๆ ทั้ง น้ี เกณฑการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานดังกลาว                 
จะมีรายละเอียดในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
 แผนพัฒนาองคการที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 ภาพถาย 
 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

หมายเหตุ : 
         การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/
หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf  
สวนเอกสาร /หลักฐาน ที่ เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ ไมได จัดสงใหสํานักงาน ก .พ .ร . ขอให จัดเตรียมไว  ณ 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
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แนวทางการประเมินผล 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  

ผูกํากับดูแลตวัชีว้ัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ัด 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ  
ทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
ตัวชี้วัดที่ 12.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ 
                            ผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
                            (วัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการ) 
นํ้าหนัก : รอยละ 6 (แผนที่ 1 นํ้าหนักรอยละ 2 แผนที่ 2 นํ้าหนักรอยละ 2 และแผนที่ 3 นํ้าหนักรอยละ 2) 
 

คําอธิบาย : 

• ผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ หมายถึง ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการ
ของแผนพัฒนาองคการที่สะทอนออกมาในรูปของผลลัพธการดําเนินการ (ตามหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน) โดยสถาบันอุดมศึกษาจัดทําตัวชี้วัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ  
ลงในแบบฟอรมที่กําหนดและสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมแผนพัฒนาองคการ ภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 

• การกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธบางสวน สามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตามมิติตาง ๆ หรือใช
ตัวชี้วัดเดียวกันกับที่ใชวัดผลในคํารับรองการปฏิบัติราชการได แตตองลดทอนน้ําหนักลงใหมีความเหมาะสม 
และสอดคลองกับแผนพัฒนาองคการในหมวดนั้น ๆ ดวย เชน การนําตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตและนิสิตนักศึกษามาเปนตัวชี้วัดของแผนพัฒนาองคการในหมวด 3 หรือการนําตัวชี้วัดการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการมาเปนตัวชี้วัดของแผนพัฒนาองคการในหมวด 6 เปนตน 
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• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนา
องคการ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานผลวาสามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
 

ตารางและสตูรการคํานวณสําหรับแผนที่ 1 แผนที่ 2  และแผนที่ 3  : 

ตัวชี้วัด (i) 
นํ้าหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทยีบกับรอยละ          
ของผลสําเรจ็ตามเปาหมายของตัวชี้วดั 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน      
ถวงน้ําหนัก     
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

แผนที่..... ชื่อแผน................................. 
KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 
KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก Σ (Wi x SMi) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

  Σ (Wi x SMi)        หรือ          (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 
 

โดยที่ : 
W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ใหกบัตัวชี้วัดที่กําหนดใหเทากันทุกตวัชีว้ัด และ

ผลรวมของน้าํหนักของทุกตัวชี้วัด เทากบั 1 
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกบัรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตวัชีว้ัดที่กําหนดขึ้นตามแผนพัฒนาองคการ i = 1, 2,…, n  

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 ภาพถาย  
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ัด 
 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และระบุแหลงที่มาไดชัดเจน 
สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 12.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

นํ้าหนัก : รอยละ 6 
 

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (หมวด 7) 
ของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน นอกเหนือจากการวัด
ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 3 หมวด 

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
รายงานผลวาสามารถดําเนินการตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่กําหนดไวหรือไม 
 

ตารางและสตูรการคํานวณ : 
 

ตัวชี้วัด (i) 
นํ้าหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทยีบกับรอยละ          
ของผลสําเรจ็ตามเปาหมายของตัวชี้วดั 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน      
ถวงน้ําหนัก     
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 
KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก Σ (Wi x SMi) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

  Σ (Wi x SMi)        หรือ          (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 
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โดยที่ : 

W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ใหกบัตัวชี้วัดที่กําหนดใหเทากันทุกตวัชีว้ัด และผลรวม
ของน้ําหนักของทุกตัวชีว้ัด เทากับ 1  

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกบัรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตวัชีว้ัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน i = 1, 2,…, n  

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 ภาพถาย  
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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แนวทางการประเมินผล 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ัด 
 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และระบุแหลงที่มาได
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
ตัวชี้วัดที่ 12.3  ระดับความสําเร็จเฉลีย่ถวงน้ําหนกัของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 
นํ้าหนัก : รอยละ 6 
 
คําอธิบาย : 

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 น้ัน ใหสถาบันอุดมศึกษา
ประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
องคการรายหมวด โดยใชแนวทางการจัดทําเชนเดียวกับปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ
หมวดบังคับ คือ หมวด 6 (หากสถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว ให
ดําเนินการในหมวด 5 หรือหมวด 3 แทน ตามลําดับ) กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดยังไมผานเกณฑฯ บางขอ 
ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ิมเติมมาดวย 

• นอกเหนือจากการดํา เนินงานที่ มุ ง เนนไปที่ แผนพัฒนาองคการ  3 หมวดแลว 
สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาการบริหารจัดการองคการในหมวดอื่น ๆ ควบคูไปดวย เพ่ือใหเกิดผลลัพธ        
ในหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แบงเปน 
 

การประเมินผล 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะ 
สําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน  

2 3 4 5 6 7 

3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 (3 แผน) 

3 0 - 1 2 3 

รวม 6      
 
แนวทางการประเมินผล  :  
 

แนวทางการประเมินผล 

ประเด็นที่พิจารณา ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  พิจารณาจากความครบถวนของการประเมินองคกรเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงจะพิจารณาจาก
ความครบถวนของเนื้อหาและรูปแบบของรายงานการประเมิน
องคกร ดังตอไปน้ี  

- รายงานการจัดทําลักษณะสาํคัญขององคกร 
- รายงานการประเมินองคกรฯ หมวด 1-7 ตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
- แผนพัฒนาองคการ พรอมผลลัพธของแผนฯ ประจําป

งบประมาณ 2553 จํานวน 3 แผน (กรณีสถาบันอุดมศึกษา
ที่ยังไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
จะตองจัดทําแผนฯ เพ่ิมเติมมาดวย) 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. ใน
การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้นตอไป 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 3  

  สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 
1. นางอารียพันธ เจริญสุข  02-356-9999 ตอ 8848 
2. นางกัลยาณ  ภูวนันท 02-356-9999 ตอ 8841 
3. นางสาวอภิจิตตรา อภิราชจิตร 02-356-9999 ตอ 8806 
4. นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ 02-356-9999 ตอ 8916 

 
 
 


