
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

              

    ภาคผนวก 7-1 

 
 

 

 
ภาคผนวก 7 

 

แบบฟอรมและตัวอยาง 
การเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 
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ภาคผนวก 7-2 

                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)   ( .... )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                  ( .... )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมลู :    

โทรศัพท :  โทรศัพท :    

คําอธิบาย 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

เกณฑการใหคะแนน : 
  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
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    ภาคผนวก 7-3 

                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)   ( .... )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                  ( .... )  รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          

 
 

หลักฐานอางอิง : 
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ภาคผนวก 7-4 

แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ 

ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
หัวขอการรายงาน คําอธิบาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการ
รายงาน 

2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดและลําดับที่ของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา  

3. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ระบุชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด พรอมเบอรติดตอ 
4. ผูจัดเก็บขอมูล ระบุชื่อผูจัดเก็บขอมูล พรอมเบอรติดตอ 
5. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  

 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในคูมือการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 กรอกรายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด การจัดเก็บขอมูล ตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ  

  
  
  

6. ขอมูลผลการดําเนินงาน อธิบายรายละเอียดการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับประเด็น
การประเมินผลที่กําหนดไวของตัวชี้วัดนั้นๆ  

7. เกณฑการใหคะแนน ร ะ บุ เ กณฑ ก า ร ใ ห ค ะ แ น น ข อ ง ตั ว ชี้ วั ด ต า ม คํ า รั บ ร อ ง  
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

8. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา เนื่องจากผูประเมินจะเปนผู
พิจารณาใหคะแนนสําหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

9. คํ าชี้ แจงการปฏิ บั ติ งาน /มาตรการที่ ได
ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

11. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้ 
11. อุปสรรคตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้ 
12. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิงและจํานวนของเอกสาร

ที่ไดจัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูได
จากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หัวขอ
แนวทางการประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียด
ของแผนงาน หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม 
ภาพถาย เปนตน 
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    ภาคผนวก 7-5 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายหรรษา  มีสุข                        ผูจัดเก็บขอมลู :   นายสุขใจ  อยูสบาย 

โทรศัพท :  177-456-397 โทรศัพท :   177-456-399 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ขอมูลผลการดําเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
      

 ประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นที่ 1 คณาจารยมีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา 

 สรางความรูความเขาใจตออาจารยถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร  โดยมีการอบรมใหแกอาจารยผูสอน 

ประเด็นที่ 2 คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
 จัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา  
โดยการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 

ประเด็นที่ 3 คณาจารยมีการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของอาจารย  
และมีการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอดความรู 
เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน 

 จัดใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูใหมากที่สุด  เชน  การ
เปดโอกาสใหนักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลาย  สามารถเลือก
เรียนไดทั้งในและนอกคณะ  เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถคนควาวิจัย
ไดโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล   มีการจัดฝกประสบการณ
ภาคสนาม  มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ   

ประเด็นที่ 4 คณาจารยมีการนําผลประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
อาจารย   มาเพิ่มความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน 

 ใหการสนับสนุนการจัดบทเรียนออนไลนหรือ E- Learning  ,สนับสนุน
สื่อการเรียนดวยเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดที่
สามารถสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย 

 
      



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

              

ภาคผนวก 7-6 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
 1 - 2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

3-4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ทั้ง 7 ประเด็น 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

5 4 ประเด็น 2 0.1000 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  :   
กําหนดใหตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน   
ไดมีการจัดต้ังหนวยงานผูเรยีนเปนสําคัญขึ้น   ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนดานการเรยีนการสอนโดยยึดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เสริมสรางคณุธรรม  จริยธรรมที่ผานกระบวนการเรียนการสอน  การใชเทคโนโลยี
การศึกษาและการสอน  มีการสรางกลไกการใหความรูแกอาจารยผูสอนทุกคนในมหาวิทยาลัย  โดยการจัดอบรม
พัฒนาอาจารยใหมีความเขาใจในการจัดทําบทเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ผูบริหารระดับคณะ/ภาควิชาใหความสําคัญในการกระตุนและติดตามผลตลอดเวลา 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
   ขาดระบบติดตามและรวบรวมขอมูลภายในจากหนวยงาน  ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยหนวยงานกลางตองคอยติดตาม 

หลักฐานอางอิง :  
รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา   
บันทึกการติดตามขอมูลจากหนวยงานภายในเกี่ยวกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 


