การฝึกอบรมการใช้ระบบรายงานผล
การปฏิิบัติงานตามคํํารัับรองการปฏิิบัติงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หลกสู
ทางอเลกทรอนกส
หลักสตรผ้
ตรผูใชงานองคการมหาชน
ช้งานองค์การมหาชน
วันศุุกร์ที่ 26 ตุุลาคม 2555
ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1

การเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน
ภายใน 30
มิถุนายน 2556

รายงานผลการ
ประเมินตนเอง
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการ
ประเมินตนเอง
รอบ 9 เดือน

ภายใน 31
ตุลาคม 2556
.

ภายใน 30
เมษายน 2556
.

จัดทํา
รายละเอียด
ตัวชี้วัด
ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2556

.

จัดทําคํารับรอง
การปฏิฏบัติงาน
ประจําปี
งบประมาณ
พ ศ 2556
พ.ศ.

ภายในเดือน ธ.ค.
2555
.

.

ต.ค. 2555 –
พ.ย. 2555

รายงานผลการ
ประเมินตนเอง
รอบ 12 เดือน

2

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจําปีงบประมาณ พพ.ศ.
ประจาปงบประมาณ
ศ 2556
Template จะแนบไปกับเอกสารประกอบ
คํารับรองฯ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://po opdc go th/index php
http://po.opdc.go.th/index.php

3

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจําปีงบประมาณ พพ.ศ.
ประจาปงบประมาณ
ศ 2556
เอกสารเพิ่มเติมสําหรับการ
จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด

Template จะแนบไปกับเอกสารประกอบ
คํารับรองฯ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://po.opdc.go.th/index.php
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1. ตัวชี้วัดแบบขั้นตอน (Milestone : M)
ตัวอย่างตัวชี้วัด: ระดับความสําเร็จโครงการร่วมวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม เพื่อสนับสนุน
ห้องปฏิบตั ิการ หรือการดําเนินงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานภายนอก
เกณฑ์การให้คะแนนตาม
คําํ รับั รอง
ระดับคะแนน
1

2

ไม่สามารถรายงานผล
การประเมินตนเองข้าม
การประเมนตนเองขาม
ขัน้ ตอนได้

รายละเอียด
ประเด็็นการประเมิน
มีการตกลงกับหน่วยงานภายนอกที่จะมีการร่วมวิจัยพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนห้องปฏิบัติการหรือ
การดําํ เนินิ งานทางวิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยี
โ โ ขี อง
หน่วยงานภายนอก

องค์การมหาชน ต้องกําหนด
หลักฐฐานอย่างละเอียดทกระดั
ุ บ
คะแนน

ที่ปรึกษาจะหารือความเหมาะสม
กับองค์การมหาชนก่อนนําเข้า
ระบบรายงานผลฯ

หลักฐฐานประกอบการประเมินผล

เอกสารหลักฐานแสดงหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานภายนอก
หลักฐานการประสานงาน ติดต่อเพื่อทําข้อตกลง การสนับสนุน
หน่่วยงานภายนอก
เอกสารข้อตกลง โดยระบุได้ถึงรายละเอียด ขอบเขตการสนับสนุน
ระยะเวลา รวมถึงการประมาณการณ์งบประมาณ
ไ ้ กี ารกาหนดแผนการดาเนิ
ไดมี
ํ
ํ นิ การโครงการการรวมวิ
โ
่ จิ ยั แผนการดาเนิ
ํ นิ การโครงการการรวมวิ
โ
่ จิ ยพฒนา
ั ั
ดานเทคโนโลยี
้
โ โ ี
วิศวกรรม โดยต้องมีความสอดคล้อง กับข้อตกลง
พัฒนาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม เพื่อสนับสนุน
ห้องปฏิบัติการหรือการดําเนินงาน ทางวิทยาศาสตร์และ แผนระบุรายละเอียดกิจกรรมอย่างชัดเจน
เทคโนโลยีของหน่วยงานภายนอก
เทคโนโลยของหนวยงานภายนอก
แผนร บได้
แผนระบุ
ไดถงเปาหมายกจกรรม
ถึงเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา
ร ย เวลา และผู
แล ผ้รบผดชอบทงใน
ับผิดชอบทั้งใน
ส่วนขององค์การมหาชน และ ส่วนของหน่วยงานภายนอก

การให้คะแนน
0.2
0.2
0.6
04
0.4
0.3
03
0.3
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1. ตัวชี้วัดแบบขั้นตอน (Milestone : M) (ต่อ)
ระดับคะแนน
3

4

5

รายละเอียี ด
ประเด็นการประเมิน
ได้ดําเนินการโครงการการร่วมวิจัยพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี
โ โ ีวิศวกรรม เพือื่ สนบสนุ
ั นหองปฏิ
้ ป ิบัติกิ ารหรืือ
การดําเนินงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
หน่วยงานภายนอก โดยความก้าวหน้าอยู่ในระดับที่มี
การออกแบบเชิงวิศวกรรมแล้วเสร็จ
การออกแบบเชงวศวกรรมแลวเสรจ
ได้ดําเนินการโครงการการร่วมวิจัยพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนห้องปฏิบัติการหรือ
การดําเนินงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
การดาเนนงานทางวทยาศาสตรและเทคโนโลยของ
หน่วยงานภายนอก โดยความก้าวหน้าอยู่ในระดับที่มี
การจัดสร้างและจัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ย่อยแล้ว
เสร็จ 90%
เสรจ
ได้ดําเนินการโครงการการร่วมวิจัยพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนห้องปฏิบัติการหรือ
การดําเนินงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
การดาเนนงานทางวทยาศาสตรและเทคโนโลยของ
หน่วยงานภายนอก โดยความก้าวหน้าอยู่ในระดับที่มี
การประกอบระบบแล้วเสร็จ 90%

หลักฐานประกอบการประเมินผล
เอกสารหลักฐานการดําเนินการกิจกรรมในขั้นตอนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม
เชงวศวกรรม
หลักฐานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบหรือการรับรองคุณภาพของ
การออกแบบเชิงวิศวกรรม
เอกสารหลักฐานการรายงานความก้าวหน้าของขั้นตอนการจัดสร้าง
และจัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ย่อย ระบุความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
รอยละ
การดําเนินงานเป็นไปตามกรอบและข้อกําหนดคุณภาพ ใน
แผนงาน
เอกสารหลักฐานการรายงานความก้าวหน้าของขั้นตอนการจัดสร้าง
และจัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ย่อย ระบุความก้าวหน้า ได้ครบถ้วน
ตามแผน
การดําเนินงานเป็นไปตามกรอบและข้อกําหนดคุณภาพในแผนงาน
เอกสารหลักฐานการรายงานความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ประกอบระบบแล้วเสร็จ ระบความก้
ประกอบระบบแลวเสรจ
ระบุความกาวหนาไมนอยกวารอยละ
าวหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
การดําเนินงานเป็นไปตามกรอบและข้อกําหนดคุณภาพ ใน
แผนงาน

การให้คะแนน
0.8
0.2

0.8

0.2

0.1

0.1
0.6
0.2
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2. ตัวชี้วัดแบบระดับ (Level : L)

การดําเนินการในแต่ละระดับ ไม่ต้องทําตามขั้นตอน การรายงานผลแยกอิสระจากกัน
สามารถรายงานในหัวข้อของการดําเนินการระดับใดก่อนหลังก็ได้
ตัวอย่างตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จโครงการความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุุนการพัฒนาเครื่องมือของสถาบันฯ

ระดับ
รายละเอียด
หลักฐานประกอบการประเมินผล
คะแนน
ประเด็นการประเมิน
1 มีการตกลงกับหน่วยงานภายนอกที่จะมีการร่วมพัฒนาห้องปฏิฏบัติการแสง เอกสารข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก 1 โครงการ
สยามโดยมีการจัดสรรหรือให้ยืมทรัพยากร 3 โครงการ
เอกสารข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก 2 โครงการ
2

3

4

5

ไดเรมการดาเนนการโครงการความรวมมอกบหนวยงานภายนอกทมการ
ได้
เริ่มการดําเนินการโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มกี าร
ร่วมการพัฒนาห้องปฏิบัติการโดยมีการจัดสรรหรือให้ยืมทรัพยากร 2
โครงการ
ได้เริ่มการดําเนินการโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ที่มกี ารร่วมการพัฒนาห้องปฏิบัติการโดยมีการจัดสรรหรือให้ยืมทรัพยากร
3 โครงการ
โ
มีการดําเนินการโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มกี ารร่วม
การพัฒนาห้องปฏิบัติการโดยมีการจัดสรรหรือให้ยืมทรัพยากร 3 โครงการ
และ 1 ใน
ใ 3 โครงการที
โ
มี่ ีความก้า้ วหน้้าใในการดําํ เนินิ งาน อยู่ในขัน้ั ตอน
การทดสอบการใช้งาน
มีการดําเนินการโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มกี ารร่วม
การพฒนาหองปฏบตการโดยมการจดสรรหรอใหยมทรพยากร
3 โครงการ
โ
ั
้ ป ิ ัิ โ ี ัส ืใ ้ื ั
และ 2 ใน 3 โครงการทีม่ ีความก้าวหน้าในการดําเนินงาน อยู่ในขั้นตอน
การทดสอบการใช้งาน

การให้
คะแนน
0.2
0.2

เอกสารข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก 3 โครงการ

0.6

เอกสารระบุบรายล
เอกสารร
รายละเอยดกจกรรม
เอียดกิจกรรม รระบุบเป้
เปาหมายโครงการ
าหมายโครงการ
(ผลผลิตกิจกรรม)
เอกสารหลักฐานการดําเนินการกิจรรม 1 โครงการ

03
0.3
0.2

เอกสารหลักั ฐานการดําํ เนินิ การกิิจรรม 2 โครงการ
โ

0.5

เอกสารหลักฐานการดําเนินการกิจกรรม 3 โครงการ

1.0

รายงานความก้าวหน้านําเสนอผู้บริหารองค์การมหาชน

0.2

รายงานความก้าวหน้าแสดงให้เห็นถึงผลสําเร็จของขั้นตอนการ
ทดสอบการใช้งาน 1 โครงการ

0.8

รายงานความก้าวหน้าแสดงให้เห็นถึงผลสําเร็จของขั้นตอนการ
ทดสอบการใชงาน
ส
ใช้ 2 โครงการ
โ

1.0
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3. ตัวชี้วัดแบบช่วง (Range : R)

ถ้าผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ก็จะได้รับคะแนน
ตามค่าคะแนนในแต่ละหัวข้อของเกณฑ์การให้คะแนนนัน้

ตัวอย่างตัวชี้วดั : จํานวนชั่วโมงการให้บริการแสงซินโครตรอน (หน่วยงาน
จะมีการหักคะแนนในเชิงคุณภาพ ถ้าไม่มี
ภาคเอกชน)

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามที่องค์การ
มหาชน ได้กาํ หนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด

ระดับ
รายละเอียด
คะแนน
ประเด็นการประเมิน
1
จํานวนชั่วโมงการให้บริการมากกว่าหรือเท่ากับ 3,000 ชั่วโมง
2

จํานวนชั่วโมงการให้บริการมากกว่าหรือเท่ากับ 3,100
จานวนชวโมงการใหบรการมากกวาหรอเทากบ
3 100 ชวโมง
ชั่วโมง

3

จํานวนชั่วโมงการให้บริการมากกว่าหรือเท่ากับ 3,200 ชั่วโมง

4

จํานวนชั่วโมงการให้บริการมากกว่าหรือเท่ากับ 3,300 ชั่วโมง

5

จํานวนชั่วโมงการให้บริการมากกว่าหรือเท่ากับ 3,400 ชวโมง
จานวนชวโมงการใหบรการมากกวาหรอเทากบ
ชั่วโมง

หลักฐานประกอบการประเมินผล

- เอกสาร/ไฟลขอมู
เอกสาร/ไฟล์ข้อมลสถิ
ลสถตการใชงาน
ติการใช้งาน (Log file)
แสดงการใช้งานระบบแยกตามระบบลําเลียง
- เอกสารแบบฟอร์มการซ่อมบํารุงระบบ
- เอกสารหลักฐานการรายงานคณะกรรมการบริหาร
กรณี มีการหยุดเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน(ถ้ามี)
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4. ตัวชี้วัดแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ (The Rule of Three in
ถ้าผลการดําเนินงานอยูู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับใดระดับ
Arithmetic : A)
หนึ่ง จะมีการคํานวณผลการดําเนินงานโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์
ตัวอย่างตัวชี้วดั : ร้อยละของผูรู้ ับการฝึกอบรมด้านแสงซินโครตรอนและเทคนิคที่
จะมีการหักคะแนนในเชิงคุณภาพ ถ้าไม่มี
เกี่ยวข้องที่สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามที่องค์การ
มหาชน ไดกาหนดไวในรายละเอยดตวชวด
ได้กาํ หนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด

ระดับ
รายละเอียด
คะแนน
ประเด็นการประเมิน
1
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ70
2

ร้อยละของผ้เข้ขารบการฝกอบรมมากกวาหรอเทากบ75
รอยละของผู
ารับการฝึกอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ75

3

ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ80

4

ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ85

5

ร้อยละของผ้เข้ขารบการฝกอบรมมากกวาหรอเทากบ90
รอยละของผู
ารับการฝึกอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ90

หลักฐานประกอบการประเมินผล

- รายงาน/สรุปผลการฝึกอบรม ซึ่งแสดงถึงสถิติตัวเลข
ผู้เข้าฝึกอบรม
- เอกสารหลักฐานการเข้าฝึกอบรม เช่น ลายเซ็นต์ชื่อ
หนังสือนําส่งบคลากรเข้
หนงสอนาสงบุ
คลากรเขารบการอบรม
ารับการอบรม รูรปถ่
ปถาย
าย
เป็นต้น
- แบบสอบถามจากการประเมินผลหลักสููตร
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5. ตัวชี้วัดแบบอันดับ (Rating : RT)

ถ้าผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนอันดับ ก็จะได้รับ
คะแนนตามค่าคะแนนในแต่ละหัวข้อของเกณฑ์การให้คะแนนนัน้

ตัวอย่างตัวชี้วดั : อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doingg
Business ของธนาคารโลก
จะมีการหักคะแนนในเชิงคุณภาพ ถ้าไม่มี
หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามที่องค์การ
มหาชน ได้กาํ หนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด

ระดับคะแนน
1

รายละเอียด
ประเด็นการประเมิน
ได้รับอันดับ 22 หรือดีกว่า

หลักฐฐานประกอบการประเมินผล
หลักฐานที่แสดงว่าได้รับอันดับที่ 22

2

ได้รับอันดับ 20 หรือดีกว่า

หลักฐานที่แสดงว่าได้รับอันดับที่ 20

3

ได้รับอันดับ 19 หรือดีกว่า

หลักฐานที่แสดงว่าได้รับอันดับที่ 19

4

ได้รับอันดับ 16 หรือดีกว่า

หลักฐานที่แสดงว่าได้รับอันดับที่ 16

5

ได้รับอันดับ 13 หรือดีกว่า

หลักฐานที่แสดงว่าได้รับอันดับที่ 13
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6. ตัวชี้วัดแบบ RT-A

เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็นช่วง เช่น ร้อยละ ปริมาณ จํานวน เป็นต้น ซึ่งถ้าผลการ
ดําเนินงานอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับใดระดับหนึ่ง จะมีการคํานวณ ผลการ
ดําํ เนินิ งานโดยวิ
โ ิธีเทีียบบัญ
ั ญัตั ไิ ตรยางค์์

ตัวอย่างตัวชี้วดั : อัตราส่วนของงบดําเนินงานที่จ่ายจริงต่อจํานวนชั่วโมงให้บริการแสง
จะมีการหักคะแนนในเชิงคุณภาพ ถ้าไม่มี
หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามที่องค์การ
มหาชน ไดกาหนดไวในรายละเอยดตวชวด
ไ ้ํ
ไ ้ใ
ี ั ี้ ั
ระดับคะแนน
1
2

รายละเอียด
ประเด็นการประเมิน
อัตราส่วนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60,000
อัตราส่วนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 59,000
อตราสวนนอยกวาหรอเทากบ

3

อัตราส่วนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 58,000

4

อัตราส่วนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 57,000

5

อัตราส่วนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 56,000

หลักฐานประกอบการประเมินผล
- เอกสาร/ไฟล์ข้อมูลสถิติการใช้งาน (Log file) แสดงการ
ใช้งานระบบแยกตามระบบลําเลียง
ใชงานระบบแยกตามระบบลาเลยง
- เอกสารแบบฟอร์มการซ่อมบํารุงระบบ
- เอกสารหลักฐานการรายงานคณะกรรมการบริหาร กรณี
มการหยุ
ี
ดเครองกาเนดแสงซนโครตรอน
ื่ ํ ิ ส ซิ โ
( ้ )ี
(ถาม)
- เอกสารหลักฐานแสดงงบประมาณดําเนินงานจ่ายจริง

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการระบุเงื่อนไขไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานฯ ให้องค์การมหาชนจัดทําหลักฐานประกอบการ
ประเมินผลให้ครอบคลุมตามเงื่อนไขดังกล่าวด้วย
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จบการนําเสนอ
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