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ส่วนที่ 1 
ค าชี้แจงการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 

ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ฉบับแก้ไขปรับปรุง ณ 16 เม.ย. 2563 

1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 ฉบับทบทวน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS  “Transforming you into GREATS” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและ 
 และสังคมโลก “Innovating research for Impact” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
 “Going for great together” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นการเป็น “มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน” ที่ให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพ 
 ที่ได้มาตรฐานสากล “World Class services for The People” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย  
 “Best Sustainable and Smart University” 

 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จ าแนกตัวชี้วัดของ
หน่วยงานภายใน มธ. ตามพันธกิจเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มหน่วยงานศูนย์ความเป็นเลิศและที่มีภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มหน่วยงานบริการ 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานวิสาหกิจ 

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน เป็นกลุ่มหน่วยงานที่มีพันธกิจในด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย ได้แก่ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันที่จัดการเรียนการสอน 27 หน่วยงาน ซึ่งจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

1.1) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 16 หน่วยงาน ได้แก่  
1. คณะนิติศาสตร์ 9. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 10. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
3. คณะรัฐศาสตร์ 11. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
4. คณะเศรษฐศาสตร์ 12. สถาบันภาษา 
5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 13. วิทยาลัยนวัตกรรม 
6. คณะศิลปศาสตร์ 14. วิทยาลัยสหวิทยาการ 
7. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 15. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 
8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 16. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 

1.2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 หน่วยงาน ได้แก ่
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
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1.3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 หน่วยงาน ได้แก่ 
1. คณะแพทยศาสตร์ 5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ 6. คณะเภสัชศาสตร์ 
3. คณะสหเวชศาสตร์ 7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
4. คณะพยาบาลศาสตร์  

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ และหน่วยงานที่มีภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกลุ่มหน่วยงานที่มี
พันธกิจในด้านวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาของสังคม  และการ
ให้บริการวิชาการในด้านต่างๆ 6 หน่วยงาน ได้แก่  สถาบันไทยคดีศึกษา  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  สถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ (ส านักเสริมศึกษาและบริการสังคม และสถาบันทรัพยากรมนุษย์) สถาบันอาณาบริเวณศึกษา  
ส านักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพ่ือประชาธิปไตย  และส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มหน่วยงานบริการ เป็นกลุ่มหน่วยงานที่มีพันธกิจในด้านการให้บริการในด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา  หอสมุดแห่ง มธ.  ส านักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง มธ.  โรงเรียนอนุบาลแห่ง มธ.  และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
 กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นกลุ่มหน่วยงานที่มีพันธกิจในการจัดหารายได้และให้บริการ 5 หน่วยงาน 
ได้แก่ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา  ส านักพิมพ์ มธ.  โรงพิมพ์ มธ.  ศูนย์หนังสือ มธ. และส านักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 

2. วัตถุประสงค ์
การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพ่ือให้หน่วยงานภายใน มธ. มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พันธกิจ และนโยบาย

ที่ผู้บริหารหน่วยงานได้แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับต าแหน่ง 1 
2. เพ่ือน าผลการปฏิบัติงานไปประกอบการประเมินผู้บริหารหน่วยงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย

เมื่อเข้ารับต าแหน่ง และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 
3. เพ่ือน าผลการปฏิบัติงานไปประกอบการรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report : GUR) ต่อ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 ส าหรับผู้บริหารหนว่ยงานที่สภามหาวทิยาลัยแต่งต้ังจะต้องจัดท าเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดในภาคผนวก 2) 
Template แบบเป้าหมายและแผนปฏบิัติงานของผู้บริหาร 
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3. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
ข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน มธ. ถือเป็นข้อตกลงของหน่วยงานภายใน มธ. ฝ่ายเดียว ไม่ใช่สัญญา และใช้

ส าหรับระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ โดยในข้อตกลงฯ จะประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 
ค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมาย โครงการ และเอกสารประกอบอ่ืนๆ  โดยมีรูปแบบการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

        ชื่อหน่วยงาน           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

1. ข้อตกลงระหว่าง 
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ผู้รับข้อตกลง 

 และ 
      ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน                  คณบดี/ผู้อ านวยการ   ชื่อหน่วยงาน                ผู้ท าข้อตกลง 

  

2. ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2564 

3. รายละเอียดของข้อตกลง ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติงาน โครงการ และ
เอกสารประกอบอื่นๆ ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ 

4. ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ        ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ท าข้อตกลง ได้
พิจารณาและเห็นชอบกับ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติงาน โครงการ และเอกสารประกอบ
อ่ืนๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของ        ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน         ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดท าข้ึน  

5. ข้าพเจ้า      ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน         ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ          รอง
ศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดรายตัวในระดับ
สูงสุดและผลักดันโครงการตามแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและ
ประชาชน 

6. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลง ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติงานและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

 (รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ) (            ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน            ) 
 อธิการบดี คณบดี/ผู้อ านวยการ   ชื่อหน่วยงาน 
. ..............................   .............................. 
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4. รายละเอียดในข้อตกลงการปฏิบัติงาน  
4.1 คู่ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน  เป็นการลงนามระหว่างคณบดี ผู้อ านวยการ/ส านัก/สถาบัน/หน่วยงานที่มี

ฐานะเทียบเท่า ในฐานะผู้ท าข้อตกลง กับผู้บังคับบัญชาคือ อธิการบดี ในฐานะผู้รับข้อตกลง 
4.2 ระยะเวลาของข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
4.3 รายละเอียดในข้อตกลงการปฏิบัติงาน ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติงาน โครงการ 

และเอกสารประกอบอ่ืนๆ 
 
 

5. ปฏิทินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ล าดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี

1 จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 ฉบับทบทวน 9 ส.ค. 61 
2 จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจดัท าข้อตกลงการปฏบิัติงาน  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบบัที่ 12 ฉบับทบทวน 
9,12 ต.ค. 61 

3 จัดท าข้อตกลงการปฏบิัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ต.ค. 61 
4 ลงนามข้อตกลงการปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 พ.ย. 61 
5 จัดประชุมชี้แจงการรายงานผลการด าเนินงาน ตามข้อตกลงฯ ในระบบประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์มธ. 
พ.ย. 61 

6 หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามข้อตกลงฯ ทุกวันที่ 10 
ของทุกเดือน 

7 รายงานผลฯ รอบ 9 เดือน / 12 เดือน ให้ผู้บริหารทราบ  

9 น าเสนอผลประเมนิฯ ต่อคณะอนุกรรมการสภาฯด้านวางแผน/ กบม. / สภามหาวิทยาลยั 
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6. การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน มธ.  
 ในการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน มธ. ของทั้ง 4 กลุ่มหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2564 มหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัดทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด ใช้ค่าน้ าหนักรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ
โครงการ ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าน้ าหนักรวมตัวชี้วัด (%)  กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3-4 
กลุ่มที่ 

1 
กลุ่มที่ 

2 
กลุ่มที่ 
3-4 

ตัวชีว้ัด 
(%) 

โครงการ 
(%) 

ตัวชีว้ัด 
(%) 

โครงการ 
(%) 

ตัวชีว้ัด 
(%) 

โครงการ 
(%) 

ประเด็ นยุทธศาสตร์ที่  1  สร้ างบัณฑิ ตที่ มี
คุณลักษณะ GREATS  (7 ตัวชี้วัด) 

30 - - 

80 20 

- - - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก (5 ตัวชี้วัด) 

30 40 - 

80 20 

- - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (6 ตัวชี้วัด) 

15 20 - - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 มุ่ งเน้นคุณภาพการ
ให้ บริ การวิ ชาการและบริการสุ ขภาพที่ ได้
มาตรฐานสากล (2 ตัวชี้วัด) 

15 30 30 

50 50 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความมั่นคง และย่ังยืน 
ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย (7 ตัวชี้วัด) 

10 10 70 

รวม 100 100 100 80 20   50 50 

6.1 หลักเกณฑ์การจัดท าข้อตกลงฯ 
1) การจัดท าข้อตกลงฯ ก าหนดให้แต่ละตัวชี้วัด/โครงการ มีค่าน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากัน โดยมีค่าน้ าหนักรวมตามที่

ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้น 
2) การก าหนดโครงการเชิงพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จะต้องเป็นโครงการที่มีส่วนในการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12 ฉบับทบทวน โดยมีปีละ
ไมน่้อยกว่า 1 โครงการ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกรอกรายละเอียดของโครงการตามแบบฟอร์ม PPR 01 

3) หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมกลยุทธ์/โครงการจากที่ก าหนดให้ได้ แต่กลยุทธ์/โครงการนั้นต้องสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

4) กลุ่มหน่วยงานบริการ และกลุ่มหน่วยงานวิสาหกิจ ให้ก าหนดตัวชี้วัดตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ิมเติมจาก
ตัวชี้วัดเป้าประสงคท์ี่ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  

5) ในกรณีหน่วยงานที่มีพันธกิจไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/โครงการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ใด หน่วยงานสามารถตัดตัวชี้วัด /
โครงการออกได้ 

6.2 Template ที่ใช้ในการจัดท าข้อตกลงฯ 

1) Template แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  Download ได้ที ่http://planning.tu.ac.th/pland 
  ให้หน่วยงานกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.1) แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการเชิงพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ตามแบบฟอร์มกองแผนงาน PPR 01 
2) Template ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  Download ได้ที ่

http://planning.tu.ac.th/pland 
ให้หน่วยงานกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแต่ละตัวชี้วัด  ดังนี้  
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2.1)  Template รายการตวัชี้วัดการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 เลือกตัวชี้วัด   
 ก าหนดค่าเป้าหมายปี 2562-2564 ของหน่วยงาน ใน Column (2) ยกเว้น ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดค่าเป้าหมายไว้แล้ว  
- รายละเอียดใน Template รายการตัวชี้วัด   กลุ่มหน่วยงานจัดการเรียนการสอน 
- รายละเอียดใน Template รายการตัวชี้วัด  กลุ่มหน่วยงานศูนย์ความเป็นเลิศและ 
                                                    ที่มีภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ 
- รายละเอียดใน Template รายการตัวชี้วัด   กลุ่มหน่วยงานบริการ (ส านักงาน/ศูนย์/โรงเรียน/โรงพยาบาลฯ) 
- รายละเอียดใน Template รายการตัวชี้วัด   กลุ่มหน่วยงานวิสาหกิจ (ส านักงาน/ส านัก/ศูนย์/โรงพิมพ์) 

2.2) ตารางข้อมูลตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 ใส่ค่า Baseline ของตัวชี้วัด ให้ครบทั้ง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าเป้าหมาย 

- รายละเอียดในตารางข้อมูลตัวชี้วัด กลุ่มหน่วยงานจัดการเรียนการสอน 
- รายละเอียดในตารางข้อมูลตัวชี้วัด กลุ่มหน่วยงานศูนย์ความเป็นเลิศและ 

 ที่มีภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ 
- รายละเอียดในตารางข้อมูลตัวชี้วัด กลุ่มหน่วยงานบริการ (ส านักงาน/ศูนย์/โรงเรียน/โรงพยาบาลฯ) 
- รายละเอียดในตารางข้อมูลตัวชี้วัด กลุ่มหน่วยงานวิสาหกิจ (ส านักงาน/ส านัก/ศูนย์/โรงพิมพ์) 

 

6.3 การก าหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  มีดังนี้ 
1) ตัวชี้วัดที่ใช้ค่าเป้าหมายที่ มธ. ก าหนด จ านวน 9 ตัวชี้วัด  
2) ตัวชี้วัดที่ก าหนดค่าเป้าหมายตามหลักเกณฑท์ี่ มธ. ก าหนด จ านวน 6 ตัวชี้วัด  
3) ตัวชี้วัดที่ก าหนดค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก Baseline ย้อนหลัง 3 ปี ในแตล่ะปีงบประมาณ จ านวน 12 ตัวชี้วัด แบ่ง

การก าหนดค่าเป้าหมายเป็น 3 กรณี คือ  
กรณี ผลงานในปีก่อนหน้าปีที่ท าข้อตกลง การก าหนดค่าเป้าหมายในปีที่ท าข้อตกลง 

1 น้อยกว่าหรือเท่ากับปีท่ีผ่านมา  เท่ากับหรือมากกว่าปีท่ีผ่านมา 
2 
 

ใน 3 ปีมีทั้งมากกว่า และน้อยกว่า 
ใหห้าค่าเฉลีย่ผลงานย้อนหลัง 3 ปี 

เท่ากับหรือมากกว่าปีท่ีผ่านมา  
หากค่าเฉลีย่ผลงานย้อนหลัง 3 ปีน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 

3 มากกว่า  
และผลงานมีแนวโนม้สูงขึ้นในทุกปี 

เท่ากับหรือมากกว่าปีท่ีผ่านมา  

                           

.... ทั้งนี้ หน่วยงานต้องด าเนินการจัดท าตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ และรายละเอียดให้แล้วเสร็จก่อน
การลงนามข้อตกลงฯ หากขอปรับเปลี่ยนภายหลังการลงนามข้อตกลงฯ แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา ... 
6.4 การนับรอบผลงาน  นับได้ 2 แบบ คือ  

1. นับตามปีงบประมาณ  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

2. นับตามปกีารศึกษา  
- ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 30 กรกฎาคม 2562)   
- ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 30 กรกฎาคม 2563)   
- ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 – 30 กรกฎาคม 2564)   
- ปีการศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 – 30 กรกฎาคม 2565)   

6.5 ค าอธิบายตัวชี้วัดและนิยาม  ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2  
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7. การรายงานผลผ่านระบบรายงานผลตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
ก าหนดให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด/โครงการผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล

การด าเนินการตามโครงการผ่านระบบงบประมาณ online พร้อมแนบรายละเอียดประกอบตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยเป็นผลงาน 
ณ วันที่ 30 ของทุกเดือน และให้รายงานผลงานดังกล่าวไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  

8. การคิดคะแนนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1) รายตัวชี้วัด /โครงการ มีคะแนนเต็มเท่ากับร้อยละ 100 โดยคิดจากผลงานที่ท าได้เทียบกับเป้าหมาย ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถท าผลงานได้เลย  ค่าคะแนนตัวชี้วัด = 0 
 กรณีท าผลงานได้มากกว่าเป้าหมาย  ค่าคะแนนตัวชี้วัด = 100 

2) ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีคะแนนเต็มเท่ากับร้อยละ 100 โดยคิดคะแนนตามสูตรค านวณ ดังนี้ 
ผลการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงาน 
=  ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตัวชี้วัด /โครงการ   
    ทั้งหมด ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-5 
 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 

ตัวชี้วัดทั้งหมด 

=         คะแนนแตล่ะตัวชี้วัด  x  ค่าน้ าหนกัตัวชี้วัด  
                  คา่น้ าหนกัรวมของตัวชี้วดัทั้งหมด 
 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก โครงการงหมด 

=         คะแนนแตล่ะโครงการ  x  ค่าน้ าหนักโครงการ  
                 ค่าน้ าหนักรวมของโครงการทัง้หมด. 

 

คะแนนรายตัวชี้วัด =   ผลงานที่ท าได้    x 100 
                ค่าเป้าหมาย 

คะแนนราย โครงการ =   ผลงานที่ท าได้    x 100 
                  ค่าเป้าหมาย 
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