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ค าน า 
 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือนผ่าน
ระบบติดตาม/ประเมินผล นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน1

บันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดในระบบติดตาม/ประเมินผล ขั้นตอน 2รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯในระบบการติดตาม/ประเมินผลทุกเดือน ขั้นตอน3รวบรวมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับ
รายงานผลฯในระบบติดตาม/ประเมินผล ทุกเดือน ขั้นตอน4ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของการรายงานและเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกันของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
คณะครุศาสตร์ ให้สามารถน ากระบวนการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือน 
ผ่านระบบติดตาม/ประเมินผลไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) ค า
จ ากัดความ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 6) กระบวนการและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 7) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 8) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือ
ฉบับนี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการ
ประจ าเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล 
 
 

 
 

             คณะผู้จัดท า 
      กันยายน 2561 
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ภาคผนวก ก แบบเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด 
 
คณะผู้จัดท า 

 

  

 
 
 
 
 



 

 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรายงานความก้าวหน้าของการปฏบิตัิราชการประจ าเดือนผา่นระบบตดิตาม/ประเมินผล 

1. วัตถปุระสงค์   
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการงานการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
ราชการประจ าเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลและการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการงานการรายงาน
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล ของคณะให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ 
 คู่มือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือน
ผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน1บันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดใน
ระบบติดตาม/ประเมินผล ขั้นตอน2รายงานผลการปฏิบัติราชการฯในระบบการติดตาม/ประเมินผลทุกเดือน 
ขั้นตอน3รวบรวมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับรายงานผลฯในระบบติดตาม/ประเมินผล ทุกเดือน ขั้นตอน
4ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานและเอกสารหลักฐานที่
สอดคล้องกัน 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 การติดตาม  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ น ามาวิเคราะห์ว่าเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพ่ือน าสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 การประเมินผล  หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของแผนงานหรือโครงการโดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือน าผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 (ระบุว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นๆ และความรับผิดชอบที่ต้องด าเนินการใน
กระบวนการ) 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(1) คณบดี ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในระบบตดิตาม/ประเมินผล 
(2) ผู้ดูแลระบบคณะ 
 

1. เพิ่ม / แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้งาน 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ 

(3) ผู้กรอกข้อมูล 1. สแกนเอกสาร/หลักฐานที่ได้รวบรวมไว้ตามตัวชี้วัด พร้อมใส่รหัส
หลักฐาน 
2. ใส่ข้อมูลพืน้ฐาน และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดลงในระบบ 
3. แนบไฟล์หลักฐานในระบบ 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ 
5. ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพ 

 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรายงานความก้าวหน้าของการปฏบิตัิราชการประจ าเดือนผา่นระบบตดิตาม/ประเมินผล 

5. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 (ระบุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการและที่มาของข้อก าหนด) 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ที่มาของข้อก าหนด 
ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

สอดคล้องกับข้อก าหนด
ด้านกฎหมาย ระเบียบ/

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ค านึงถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ความคุ้มค่า 

และการลดต้นทุน 
ความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้ให้ข้อมูลและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   

 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรายงานความก้าวหน้าของการปฏบิตัิราชการประจ าเดือนผา่นระบบตดิตาม/ประเมินผล 

  6.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ(Quality Work Procedure :QWP)  
  (ระบุขั้นตอนกิจกรรมในการด าเนินงานของกระบวนการ โดยใช้แบบฟอร์มการเขียนผัง
กระบวนการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เริ่มต้น 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ตามท่ีก าหนดในระบบติดตาม/ประเมินผล 

 

บันทึกรายงานความก้าวหน้าและหลักฐานลงในระบบ
ติดตาม/ประเมินผล 

 

น าเอกสารหลักฐานมาจัดท าให้เป็น
รูปแบบของไฟล์ PDF  

ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของการรายงานและเอกสารหลักฐาน 

สิน้สดุ 

คณบดียืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
การรายงานความก้าวหน้าในระบบติดตาม/

ประเมินผล 
 

บันทึกข้อมูลในระบบติดตาม/ประเมินผล 
ตามรูปแบบที่ก าหนด 

 

น าข้อมูลที่ได้จากผู้ดูแลในแต่ละตัวชี้วัดมา
ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมเป็น
รายงานความก้าวหน้าในแต่ละตัวชี้วัด 

 



 

 4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรายงานความก้าวหน้าของการปฏบิตัิราชการประจ าเดือนผา่นระบบตดิตาม/ประเมินผล 

6.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ(Quality Work Instruction : QWI ) 
  (ระบุ รายละเอียดวิธีการท างานเฉพาะ หรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูล
เฉพาะ มีค าแนะน าในการท างาน รวมทั้งวิธีที่องค์การใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด) 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล 

ค าจ ากัดความ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ตามท่ีก าหนดในระบบติดตาม/
ประเมินผล 

2 วัน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - 

บันทึกข้อมูลในระบบติดตาม/
ประเมินผล ตามรูปแบบที่ก าหนด 

1 วัน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - 

น าข้อมูลที่ได้จากผู้ดูแลในแต่ละ
ตัวชี้วัดมาตรวจสอบความถูกต้อง
และรวบรวมเป็นรายงาน
ความก้าวหน้าในแต่ละตัวชี้วัดแล้ว
บันทึกลงในระบบติดตาม/
ประเมินผล 

1 วัน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ แบบเก็บข้อมูล
แต่ละตัวชี้วัด 

น าเอกสารหลักฐานมาจัดท าให้เป็น
รูปแบบของไฟล์ PDF เพ่ืออัพโหลด
ไฟล์หลักฐานลงในระบบติดตาม/
ประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัด 

1 วัน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - 

ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพ
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการ
รายงานและเอกสารหลักฐานที่
สอดคล้องกัน 

1 วัน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - 

 

  
 6.3 เอกสารอ้างอิง 
  - แบบเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด 
    
 
 
 
 



 

 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรายงานความก้าวหน้าของการปฏบิตัิราชการประจ าเดือนผา่นระบบตดิตาม/ประเมินผล 

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 (ระบุมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดที่อยู่ข้างล่างสุดในผังกระบวนการปฏิบัติงาน) 
 
 พัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ ให้การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ 
มีการน าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานกับแผนและ
เป้าหมาย 
 
8. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการ
ประจ าเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล นั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ
ดังนี้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการ 

ทุกวันที่ 25 ของเดือน เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ทุกสิ้นเดือน เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ 

ทุกเดือน เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

5. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ทุกเดือน รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นักปฏบิัติ การสื่อสาร จติสาธารณะ รวม นักปฏบิัติ การสื่อสาร จติสาธารณะ รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

14) วทิยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับมหาวิทยาลัย

8)  วทิยาลยันานาชาติ

9)  วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการ

10) วทิยาลยัพยาบาลและสขุภาพ

11) วทิยาลยัสหเวชศาสตร์

12) วทิยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและสือ่ใหม่

13) วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน 

2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

4) คณะวทิยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศลิปกรรมศาสตร์

7)  บัณฑติวทิยาลยั

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด
รวมท้ังสิน้ คิดเป็นร้อยละ คะแนนตัวชีวั้ด

การบรรลุ

เป้าหมาย

1) คณะครุศาสตร์

ตัวชีวั้ด 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เป้าหมาย : 0.20

หน่วยงาน เป้าหมาย
รางวัลระดับชาติ รางวัลระดับนานาชาติ

รวม
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า รวม

≥ 4.00

≥ 4.00

≥ 4.00

≥ 4.00

≥ 4.00

≥ 4.00

≥ 4.00

≥ 4.00

≥ 4.00

≥ 4.00

≥ 4.00

≥ 4.00

≥ 4.00

≥ 4.00

≥ 4.00

11) วทิยาลัยสหเวชศาสตร์

12) วทิยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสือ่ใหม่

13) วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน

14) วทิยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

การบรรลุ

เป้าหมาย

ระดับมหาวิทยาลัย

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4) คณะวทิยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์

7)  บัณฑติวทิยาลัย

8)  วทิยาลัยนานาชาติ

9)  วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน เป้าหมาย

ตัวชีวั้ด 1.3.1 ระดับความเชือ่ม่ันและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : 4.00

1) คณะครุศาสตร์

ค่าเฉลี่ยความเชือ่ม่ันและไว้วางใจของสังคม ระดับความเชือ่ม่ันและ

ไว้วางใจของสังคม
คะแนนตัวชีวั้ด

FM-ME - 03 1



เปา้หมาย

1) ผลรวมค่าความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสรมิ หรอืพัฒนาให้กับ

นกัศึกษา

2) จ านวนจัดกิจกรรมการ

ส่งเสรมิ หรอืพัฒนาให้กับ

นกัศกึษาท้ังหมด

3) คดิเปน็รอ้ยละ

=(1/2)

≥ 4.25

≥ 4.25

≥ 4.25

≥ 4.25

≥ 4.25

≥ 4.25

≥ 4.25

≥ 4.25

≥ 4.25

≥ 4.25

≥ 4.25

≥ 4.25

≥ 4.25

≥ 4.25

13) วทิยาลัยสถาปัตยกรรม

14) ระดับมหาวิทยาลัย (เฉพาะโครงการท่ีกองพัฒนา

นกัศึกษาจัด)

7)  วทิยาลัยนานาชาติ

8)  วทิยาลัยนวตักรรมและการจัดการ

9) วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วทิยาลัยสหเวชศาสตร์

11) วทิยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสือ่ใหม่

12) วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 

1) คณะครุศาสตร์

2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4) คณะวทิยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตัวชีวั้ด 1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสรมิ หรอืพัฒนาให้กับ

นกัศึกษา

ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เปา้หมาย : ≥ 4.25

หนว่ยงาน
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ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เปา้หมาย

1) จ านวนบคุลากรสาย

วิชาการท่ีไดร้บัการเพิ่มพูน

ศักยภาพฯ

2) จ านวนบคุลากรสาย

วิชาการท่ีปฏบิติังานจรงิ

3) คดิเปน็รอ้ยละ 4) คะแนนตัวชี้วัด 5) การบรรลเุปา้หมาย

≥ 85.00

≥ 85.00

≥ 85.00

≥ 85.00

≥ 85.00

≥ 85.00

≥ 85.00

≥ 85.00

≥ 85.00

≥ 85.00

≥ 85.00

≥ 85.00

≥ 85.00

≥ 85.00

≥ 85.00

11) วทิยาลยัสหเวชศาสตร์

12) วทิยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและสื่อใหม่

13) วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน

รวมระดบัมหาวิทยาลยั

14) วทิยาลยัสถาปตัยกรรม

3) คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

4) คณะวทิยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศลิปกรรมศาสตร์

7)  บณัฑติวทิยาลยั

8)  วทิยาลยันานาชาติ

9)  วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการ

10) วทิยาลยัพยาบาลและสขุภาพ

2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด 1.6.1 รอ้ยละของบคุลากรสายวิชาการท่ีไดร้บัการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

เปา้หมาย : ≥ 85.00

หนว่ยงาน

1) คณะครุศาสตร์
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ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน/รอบ

คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเป้าหมาย

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

≥ 25.00

≥ 25.00

≥ 25.00

≥ 25.00

≥ 25.00

≥ 25.00

≥ 25.00

≥ 25.00

≥ 25.00

≥ 25.00

≥ 25.00

≥ 25.00

≥ 25.00

≥ 25.00

≥ 25.00รวมระดับมหาวิทยาลัย

14) วทิยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์

8) วทิยาลยันานาชาติ

9) วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการ

10) วทิยาลยัพยาบาลและสขุภาพ

12) วทิยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและสื่อใหม่

13) วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศลิปกรรมศาสตร์

รศ.

4) คณะวทิยาการจัดการ

1) คณะครุศาสตร์

7) บัณฑติวทิยาลยั

2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

11) วทิยาลยัสหเวชศาสตร์

ตัวชี้วัด 1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมาย : ≥ 25.00

หน่วยงาน เป้าหมาย

พฤศจกิายน/รอบ 2 เดอืน

จ านวน อ.ท่ีมีต าแหน่ง 

ผศ. รศ. ศ.

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนอาจารย์

ประจ าท้ังหมด

คิดเป็นร้อยละ

อ. ผศ. ศ.
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ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน/รอบ

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

≥ 33.00

≥ 33.00

≥ 33.00

≥ 33.00

≥ 33.00

≥ 33.00

≥ 33.00

≥ 33.00

≥ 33.00

≥ 33.00

≥ 33.00

≥ 33.00

≥ 33.00

≥ 33.00

≥ 33.00

ข้าราชการ พนง.ชัว่คราว พนง.ประจ า รวม ข้าราชการ พนง.ชัว่คราว พนง.ประจ า รวม ข้าราชการ พนง.ชัว่คราว พนง.ประจ า รวม

1. คณะครุศาสตร์

รวมท้ังหมด

รวมระดบัมหาวิทยาลยั

11) วทิยาลัยสหเวชศาสตร์

12) วทิยาลัยการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและสื่อใหม่

1.6.3 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

รวมท้ังหมด

1) คณะครุศาสตร์

2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4) คณะวทิยาการจัดการ

ลาศึกษา
อ.ฏบิัติ

งานจรงิ

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก
สงักัด

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14) วทิยาลัยสถาปตัยกรรม

7) บณัฑติวทิยาลัย

8) วทิยาลัยนานาชาติ

9) วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

6) คณะศลิปกรรมศาสตร์

13) วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน

ตัวชี้วัด

เปา้หมาย : ≥ 33.00

หน่วยงาน เปา้หมาย
วุฒิการศึกษา จ านวนอาจารย์

ประจ าท้ังหมด

คดิเปน็ร้อยละ อ.

ท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก

คะแนนตัวชี้วัด การบรรลเุปา้หมาย
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ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เปา้หมาย

1) พัฒนาตามสมรรถนะ

ประจ าสายงาน

2) จ านวนบคุลากรสาย

สนบัสนนุวิชาการท่ี

ปฏบิติังานจรงิ

3) คดิเปน็รอ้ยละ 4) คะแนนตัวชี้วัด 5) การบรรลเุปา้หมาย

≥ 95.00

≥ 95.00

≥ 95.00

≥ 95.00

≥ 95.00

≥ 95.00

≥ 95.00

≥ 95.00

≥ 95.00

≥ 95.00

≥ 95.00

≥ 95.00

≥ 95.00

≥ 95.00

≥ 95.00ระดบัมหาวิทยาลยั

13) วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน

12) วทิยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและสื่อใหม่

8)  วทิยาลยันานาชาติ

14) วทิยาลยัสถาปตัยกรรม

6) คณะศลิปกรรมศาสตร์

7)  บณัฑติวทิยาลยั

9)  วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการ

10) วทิยาลยัพยาบาลและสขุภาพ

11) วทิยาลยัสหเวชศาสตร์

3) คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

4) คณะวทิยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด 1.6.4 รอ้ยละของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการท่ีไดร้บัการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

เปา้หมาย : ≥ 95.00

หนว่ยงาน

1) คณะครุศาสตร์

2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะผู้จัดท า 
 

คู่มือปฏิบัติงานการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือน

ผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล 

 
 
1. นางรวินันท์  พระยาน้อย     หัวหน้าส านักงาน 

2. นางสาวภัทรพร  หัสดี     นักวิชาการศึกษา 

3. นางสาวเมศินี  อยู่ยั่งยืน     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


