
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

              

    ภาคผนวก 1-1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมและตัวอยางการเขยีน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

              

ภาคผนวก 1-2 

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

  
 

เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 

•    เทากับ   1   คะแนน 

•    เทากับ   2   คะแนน 

•    เทากับ   3   คะแนน 

•    เทากับ   4   คะแนน 

•    เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข :  
(-ถามี-) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 

     
     
หมายเหตุ :  สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับขอมูลรายละเอียดแตละตัวชี้วัด 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1.  
2.  

 
ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด : ................................. เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 
ผูจัดเกบ็ขอมลู    : .................................  เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 
 
 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด  
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    ภาคผนวก 1-3 

แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด  
ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

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

2. หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัด เชน รอยละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน 
3. น้ําหนัก ระบุน้ํ าหนักตัวชี้ วัดตามคํ ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการของ  

สถาบันอุดมศึกษา 
4. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  

 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน 
ก.พ.ร. ที่..............ลงวันที่ .............. 2552  

 เรื่อง...............................  
 กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือให  

ผูประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึง
แนวทางการวัดผลตัวชี้วัด 

5. สูตรการคํานวณ ระบุสูตรการคํานวณที่สอดคลองกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 
6. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้ วัด  ตามคํารับรอง  

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
7. เง่ือนไข ระบุเง่ือนไขที่จําเปน  ซึ่งมีสวนสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จของ

ตัวชี้วัด 
8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

 
ระบุขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของตัวชี้ วัด ซึ่งตองมีแนว
ทางการจัดเก็บขอมูลสอดคลองกับคําจํากัดความของตัวชี้วัดที่ใช  
ในการประเมินผลปงบประมาณปจจุบัน 

9. แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบุแหลงของขอมูลที่สวนราชการนํามาใชอางอิงในการประเมินผล 
รวมท้ังวิธีการจัดเก็บขอมูล 

10. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                       
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงาน
ใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมทั้งเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงาน
และโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่
ทํางานเปนประจํา 

11. ผูจัดเก็บขอมูล                             
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ร ะ บุ ชื่ อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ให ทํ า หน า ที่ ร ว บ ร วมข อ มู ล  
การดําเนินงานของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา 
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ภาคผนวก 1-4 

ตัวอยางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1 ป  

หนวยวัด :  รอยละ 

น้ําหนัก    : 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  ต้ังแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) 
ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 1   

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

• ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาคํานวณดวย  

• สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2552 (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน) ใหใส N/A ไวกอน 
เมื่อไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2553 

• สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี          
ที่สํารวจโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ทั้งนี้ตองใชสูตรการ
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    ภาคผนวก 1-5 

คํานวณใหสอดคลองกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมาใน
รายงานการประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผลการสํารวจจากแหลงใด 

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
และสงผลใหการรายงานผลการดําเนินงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. สถาบันอุดมศึกษาตองเปลี่ยน
วิธีการสํารวจ และหากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายในวันที่ 13 ก.พ. 2553 สถาบันจะไดรับผล
การประเมินเปน 1  
สูตรการคํานวณ แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังนี้ 
 
สูตรที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต้ังแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552    
 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ป นบัจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552                      
ไมรวมผูศกึษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว X 100 

 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีทั้งหมดที่สําเรจ็การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   
ไมรวมผูศกึษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว 

 

สูตรที่ 2  บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

    

 

เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•   การไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป เทากับรอยละ  70 เทากับ   1   คะแนน 

•   การไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป เทากับรอยละ  75 เทากับ   2   คะแนน 

•   การไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป เทากับรอยละ  80 เทากับ   3   คะแนน 

•   การไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป เทากับรอยละ  85 เทากับ   4   คะแนน 

•   การไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป เทากับรอยละ  90 เทากับ   5   คะแนน 

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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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผลการดําเนนิงาน  
ปงบประมาณ พ.ศ.  

2549 2550 2551 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน 3,415 3,400 980 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําอยูกอนแลว คน 300 550 200 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ คน 200 150 70 
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 3,915 4,100 1,420 
จํานวนบัณฑิตผูกรอกแบบสํารวจ คน 3,600 3,475 1350 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 94.0322 86.4 65.7407 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

แหลงขอมูล :  
1. รายงานผลการสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตซึ่งแตละคณะไดมีการสํารวจ ประมวลผล 

และจัดทํารายงานไว 
2. รายงานผลการสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตที่สถาบันไดประมวลผลจากขอมูลของแต    

ละคณะและจัดทํารายงานไว 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
1. ศึกษากระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลของมหาวิทยาลัย/สถาบัน  เชน 

 1.1 มหาวิทยาลัยมีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตที่มีผูแทนจากแตละ
คณะ รวมทั้ง ผูเกี่ยวของในการสรางแบบสํารวจ  การพัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ขอมูล  รวมทั้ง การประชาสัมพันธใหบัณฑิตใหความสําคัญในการตอบแบบสํารวจขอมูล 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 1.2 มีบันทึกการประชุมที่แสดงวามีคณะกรรมการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตเพื่อวาง

แผนการจัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ไดมีคําอธิบายไว  ในแผนระบุตัวแปรที่ตองกําหนดใน
แบบสอบถาม และวิธีการบริหารจัดการการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล และการรายงาน โดยใช
แบบสํารวจขอมูลกลาง  โดยมอบความรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูล และประมวลผล 
รวมทั้งรายงานผลใหแตละคณะดําเนินการ 

2. การสรางแบบสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตตามนิยามที่ไดมีคําอธิบายไว  เพื่อจัดเก็บ

ขอมูลหลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลวในระยะเวลา 1 ป 
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3. การพัฒนาโปรแกรมการบันทกึขอมูล และประมวลผลผานระบบเครือขายของแตละคณะ 

4. การประชาสัมพันธใหผูสําเร็จการศึกษาใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจขอมูล 
5. การตรวจสอบขอมูล เพื่อความครบถวนถูกตอง สามารถประมวลผลได 

6. ประมวลผลและสรุปขอมูล  

7. นําเสนอขอมูลบนเว็บไซต 

 
 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด : นายประมง  สุขสบาย เบอรติดตอ : 0-2xxx-xxxx 
ผูจัดเกบ็ขอมลู       : นายเกษตร  ใจรัก  เบอรติดตอ : 0-2xxx-xxxx  

 


