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ภาคผนวก 5 
 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ 

ของแตละตัวชี้วัด 
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การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 
 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

แบบฟอรม
การ

รายงาน 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล                                

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักใน
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง 

ไมตองจัดทํา
รายงาน 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ไมตองจัดทํา
รายงาน 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ จุดเนน 
รวมทั้ง วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา         
  สถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 1  ประกอบดวย 
ตัวชี้วัดยอย 4 ตัวชี้วัด แบงเปน ตัวชี้วัดที่กําหนดให 
2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดอิสระที่สะทอนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย 2 ตัวชี้วัด  โดยตัวชี้วัดที่กําหนดให 
ไดแก  
            3.1 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา 
            3.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
  สถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 2 - 4  ประกอบดวย 
ตัวชี้วัดยอย 4 ตัวชี้วัด ซึ่งเปนตัวชี้วัดอิสระที่สะทอน
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย  

เชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ
หรือขั้นตอน
ดําเนินงาน 

 4. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
ก า รบ ร ร ลุ ม า ต ร ฐ านคุณภ าพ  สมศ .  ขอ ง
สถาบันอุดมศึกษา  
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ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

แบบฟอรม
การ

รายงาน 

  4.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  

  4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  

เชิงปริมาณ 

  4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  

เชิงปริมาณ 

  4.1.3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ 
3 ปที่ผานมา ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

เชิงปริมาณ 

  4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท
หรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
หรือเอก 

เชิงปริมาณ 

  4.2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  

  4.2.1 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
ที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  

เชิงปริมาณ 

  4.2.2 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  

เชิงปริมาณ 

  4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจด
ลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงาน
ที่เชื่อถือได ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา 

เชิงปริมาณ 

 5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล ขั้นตอน
ดําเนินงาน 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ  

• คุณภาพการใหบริการ 6. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ
ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา  

เชิงปริมาณ 

• การประกันคุณภาพ 
 

7. 
 

ระดับความสํ า เ ร็ จของการประกันคุณภาพ  
ที่ ก อ ให เ กิ ดก า รพัฒนาคุณภาพการศึ กษา  
อยางตอเนื่อง 

ขั้นตอน
ดําเนินงาน 
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ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

แบบฟอรม
การ

รายงาน 

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ                   

•  ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  

ขั้นตอน
ดําเนินงาน 

•  การบริหารงบประมาณ 9 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน 

เชิงปริมาณ 

• การรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ 

10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

เชิงปริมาณ 

• การจัดทําตนทุนตอหนวย 11 ระดับคุณภาพของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน  กรณีสถาบันอุดมศึกษา ไมไดดําเนินการ PMQA อยางตอเนื่อง 

• การบริหารการศึกษา 12. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยและการถายทอด
เปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

• การเสริมสรางธรรมาภิบาล 13. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ 
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

เชิงคุณภาพ 

• การจัดการสารสนเทศ 14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ
การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต 

เชิงคุณภาพ 

• การบริหารการศึกษา 15.  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและ  
การจั ดการความรู เพื่ อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา  

เชิงคุณภาพ 

• การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 16. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา  

เชิงคุณภาพ 

• หลักสูตร และการเรียนการสอน 17. ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เชิงคุณภาพ 
 18. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการที่สรางคุณคา 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษา ที่ดําเนินการ PMQA อยางตอเนื่อง 

• การจัดการองคกร 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เชิงคุณภาพ 
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