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การรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน 



 

คํานํา 
 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน น้ี จัดทําขึ้น
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของคู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ี เพ่ือเป็นการบ่งบอกขั้นตอน
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือนของคณะครุศาสตร์ ให้สามารถนํากระบวนการการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับน้ีประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ  
3) คําจํากัดความ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 6) กระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 8) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคู่มือ
ฉบับน้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
/12 เดือน 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน / 12 

เดือน 
1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในการรายงานผลการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน / 12 เดือน 
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ 
 คู่มือปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน  
เริ่มต้ังแต่ขั้นตอน1จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน ขั้นตอน2นํารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน นําเสนอผู้บริหาร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นตอน3ปรับแก้เล่ม
รายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน ให้เรียบร้อย และนําส่งกองนโยบายและแผน  
 
3. คําจํากัดความ 
 ตัวชี้ วัด  (Key Performance Indicators) เป็น ดัชนี ช้ี วัดหรือห น่วยวัดความสํ าเร็จของการ 
ปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่ควรมีผลเป็นตัวเลขที่นับได้จริง และต้องสื่อถึงเป้าหมายในการ 
ปฏิบัติงานสําคัญ ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความชัดเจนในการกําหนด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในด้าน
ต่างๆ (จากสํานักงาน ก.พ.) 
 
4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 (ระบุว่ามีใครบ้างที่เก่ียวข้องกับกระบวนการน้ันๆ และความรับผิดชอบที่ต้องดําเนินการใน
กระบวนการ) 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
(1) คณบดี/รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ 

ตรวจสอบผลการดําเนินงานให้ถูกต้องและครบถ้วน 

(2) เจ้าหน้าทีป่ระกันคุณภาพ 
 

1. นําไฟล์แบบฟอร์มรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
2. ตรวจสอบรายละเอียดให้ตรงตามที่หน่วยงานมีการดําเนินการ 
3. ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดในเรื่องการรายงานผลในแต่
ละตัวช้ีวัด 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการในแต่ละตัวช้ีวัด 
5. ประสานงานกับกองนโยบายและแผน 

(3) ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 1. จัดทําเอกสาร/หลักฐานตามตัวช้ีวัดที่ได้รับ 
 
 
 
 
 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน 

5. ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
 (ระบุข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการและที่มาของข้อกําหนด) 

ข้อกําหนดท่ีสําคัญ 

ท่ีมาของข้อกําหนด 
ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

สอดคล้องกับข้อกําหนด
ด้านกฎหมาย ระเบียบ/

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

คํานึงถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ความคุ้มค่า 

และการลดต้นทุน 
ความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้ใหข้อ้มูลและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   

 
6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน 

  6.1 กระบวนการปฏบิัตงิานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
  (ระบุขั้นตอนกิจกรรมในการดําเนินงานของกระบวนการ โดยใช้แบบฟอร์มการเขียนผัง
กระบวนการ)  

 

 



 

 4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน 

 



 

 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน 

6.2 วิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ(Quality Work Instruction : QWI ) 
  (ระบุ รายละเอียดวิธีการทํางานเฉพาะ หรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูล
เฉพาะ มีคําแนะนําในการทํางาน รวมทั้งวิธีที่องค์การใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด) 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคณุภาพ (QWI) 
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน 

คําจํากัดความ 
        ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) เป็นดัชนีช้ีวัดหรือหน่วยวัดความสําเร็จของการ ปฏิบัติงาน
ที่ถูกกําหนดขึน้ โดยเป็นหน่วยวัดที่ควรมีผลเป็นตัวเลขที่นับได้จริง และต้องสื่อถึงเป้าหมายในการ ปฏิบัติงาน
สําคัญ ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความชัดเจนในการกําหนด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ (จาก
สํานักงาน ก.พ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวขอ้ง 

นําไฟล์แบบฟอร์มรูปแบบการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน จากกอง
นโยบายและแผนมาจัดทําให้เป็นไปตามบริบท
ของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆตามที่
รูปแบบการรายงานผลฯกําหนดไว้ 

2 วัน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ แบบฟอร์ม
รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

ตรวจสอบรายละเอียดให้ตรงตามที่หน่วยงานมี
การดําเนินการ 

2 วัน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - 

จัดทํารายละเอียดในแต่ละตัวช้ีวัดให้เป็นไปตาม
บริบทของแต่ละหน่วยงาน เช่น ช่ือหน่วยงาน  
ผู้กํากับตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด เป็นต้น 

2 วัน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - 

ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดในเรื่องการ
รายงานผลในแต่ละตัวช้ี วัด  พร้อมเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวข้องต่างๆ 

4 วัน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 
+ ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 

- 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการในแต่ละตัวช้ีวัด
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเขียนรายละเอียดเอกสาร
ที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

4 วัน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - 

นําเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการเสนอต่อ
ผู้บริหาร เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานให้
ถูกต้องและครบถ้วน 

2 วัน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 
+ ผู้บริหาร 

- 

นําเล่มรายงานท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้บริหาร
มาปรับแก้ให้ถูกต้อง และนําส่งผลการปฏิบัติ
ราชการไปยังกองนโยบายและแผนต่อไป 

2 วัน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 
+ กองนโยบายและแผน 

เล่มรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติ
ราชการ 

 



 

 6 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน 

 6.3 เอกสารอ้างอิง 
  - แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 
7. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
 ร้อยละของการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 
8. ระบบตดิตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 
เดือน น้ัน มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการดังน้ี 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. กําหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคณุภาพ 

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการ 

ทุกวันที่ 25 ของเดือน เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
และประกันคณุภาพ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ทุกสิ้นเดือน เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
และประกันคณุภาพ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ 

มีนาคม , กันยายน เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
และประกันคณุภาพ 

5. ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ทุกสิ้นเดือน รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคณุภาพ 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการให้ระบุเดือนที่ดําเนินการ 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 8 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน 

 
 
 
 
 

        
     

ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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รายงานผลการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) หน่วยงาน
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อุดมศึกษำที่ก ำหนด .............................................................................................................................  ... 
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เป็นที่ยอมรับในระดับชำติหรือนำนำชำติ .......................................................................................  ... 

2.9.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
อุดมศึกษำที่ก ำหนด .............................................................................................................................  ... 

 เป้ำประสงค์ 2.10 อำจำรย์และนักวิจัยมีศักยภำพในกำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย นวัตกรรม  
และกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ..................................................................................  ... 

2.10.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัย .............................................................  ... 
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2.11.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำฐำนข้อมูลกำรวิจัยและบริกำรทำงวิชำกำร ..........................  ... 
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กับมหำวิทยำลัย ............................................................................................................................  ... 
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ส่วนที่ 1 บทนํา 
   สถานภาพหน่วยงาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� วิสัยทัศน์ (Vision) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� พันธกจิ (Mission) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� ภารกิจหลัก (Key result area) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� เสาหลัก (Pillar) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� วัฒนธรรม (Culture) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� เอกลักษณ ์(Uniqueness) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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� ค่านิยมหลัก (Core Values) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� นโยบาย และแนวทางการปฏบัิติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

ตัวชี้วัด 
  

หน่วย
นับ 
  

ค่า
เป้าหมายปี 

2562 

นํ้าหนัก 
  
  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลการ

ดําเนินงาน 
  

คะแนน 

  
คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ
อย่างยั่งยืน 37.44 

1.4775 

� ประสิทธิผล  
เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายใน
ประจําปี 

คะแนน
เฉลี่ย 

4.35 
1.60 3.95 4.05 4.15 4.25 4.35 N/A 1.0000 0.0160 

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกยอ่ง
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ(1A) 

ร้อยละ 
0.50 

2.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.08 1.0000 0.0200 

เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21  
� คุณภาพบริการ  
1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต(ิ2A) 

ระดับ
คะแนน 

4.35 
2.00 3.75 3.9 4.05 4.2 4.35 N/A 1.0000 0.0200 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี(3) 

ร้อยละ 
91.00 

2.00 
71.0

0 
76.0

0 
81.0

0 
86.00 

91.0
0 

68.19 1.0000 0.0200 

เป้าประสงค์ 1.3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
� ประสิทธิภาพ  
1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup) 

ร้อยละ 
2.00 

1.44 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.10 5.0000 0.0720 

1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา 

คะแนน
เฉลี่ย 

4.45 
1.44 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 N/A 1.0000 0.0144 

1.3.3 ร้อยละของสาขาวิชาที่ส่งผลงานของ
นักศึกษาเข้าประกวด 

ร้อยละ 
50.00 

1.44 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 0.943 1.0000 0.0144 

1.3.4 ร้อยละของผลงานวิจัยนักศึกษาที่ผ่านการ
นําเสนอจากการจัด Mini-conference(4A) 

ร้อยละ 
60.00 

2.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 N/A 1.0000 0.0200 

1.3.5 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้
นําเสนอในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 
28 

1.44 20 22 24 26 28 N/A 1.0000 0.0144 

1.3.6 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ที่
สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 
500 ข้ึนไป หรือ B2 (CEFR)  

ร้อยละ 
20.00 

1.44 8 11.00 14.00 17.00 20.00 N/A 1.0000 0.0144 

เป้าประสงค์ 1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนน
ประเมินตั้งแต่ 60 คะแนนข้ึนไป(5A) 

สาขาวิชา 
4 

2.00 - 1 2 3 4 N/A 1.0000 0.0200 

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้
คะแนนไม่ต่ํากว่าระดับ 3.01(6) 

ร้อยละ 
80.00 

2.00 60 65.00 70.00 75.00 80.00 N/A 1.0000 0.0200 

1.4.3 จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

รายวิชา 
12 

1.44 4 6 8 10 12 2 1.0000 0.0144 

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตร 2 ภาษา 
 
 
 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

 
 

5 

1.44 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0144 
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ตัวชี้วัด 
  

หน่วย
นับ 
  

ค่า
เป้าหมายปี 

2562 

นํ้าหนัก 
  
  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลการ

ดําเนินงาน 
  

คะแนน 

  
คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก 1 2 3 4 5 

 
เป้าประสงค์  1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
� การพัฒนาองค์การ  
1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ(7A) 

ร้อยละ 
25.00 

2.00 13.00 16.00 19.00 22.00 25.00 23.20 4.3100 0.0862 

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
38.00 

1.44 26.00 29.00 32.00 35.00 38.00 37.38 4.8166 0.0694 

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 98.00 1.44 78.00 83.00 88.00 93.00 98.00 11.98 1.0000 0.0144 
1.5.4 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย(8)  

ร้อยละ 
30.00 

2.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 22.55 1.0000 0.0200 

เป้าประสงค์  1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  
1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา 

ร้อยละ 
80.00 

1.44 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 N/A 1.0000 0.0144 

เป้าประสงค์  1.7 มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 
1.7.1 ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรต่อระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย(9) 

ระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 

4.75 
2.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 N/A 1.0000 0.0200 

เป้าประสงค์  1.8 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 
1.8.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มี
ต่ออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

4.55 
1.44 3.95 4.1 4.25 4.4 4.55 N/A 1.0000 0.0144 

เป้าประสงค์ 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ  
1.9.1  เงินรายได้จากโครงการจัดหารายไดด้้าน
การบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจํา(10) 

บาท/
คน 

650,000 
2.00      

250,000  
     

350,000  
     

450,000  
     550,000 

     
650,000  

    169,210  1.0000 0.0200 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

41.92 
  

              1.7212 

� ประสิทธิผล 
เป้าประสงค์  2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารยป์ระจําและนักวิจัย(11A) 

ร้อยละ 
40.00 

2.00 28.00 31.00 34.00 37.00 40.00 4.76 1.0000 0.0200 

2.1.2 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพมิพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

ร้อยละ 
18.00 

1.44 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 45.24 5.0000 0.0720 

2.1.3 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

ร้อยละ 
75.00 

1.44 67.00 69.00 71.00 73.00 75.00 1.00 0.0000 0.0000 

เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ
การนําไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด(12A) 

ร้อยละ 
62.00 

2.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 N/A 1.0000 0.0200 

2.2.2 จํานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จาก
ผลงานวิจัย 

ชุมชน 
5 

1.44 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0144 

เป้าประสงค์ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ียื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 
2.3.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่น
จดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 

ผลงาน 
14 

1.44 6 8 10 12 14 2 1.0000 0.0144 

เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มี
ความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 
� คุณภาพบริการ 
2.4.1 จํานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้ องค์ 14 2.00 10 11 12 13 14 N/A 1.0000 0.0200 
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บริการวิชาการ(13) 
 

ความรู้ 

2.4.2 จํานวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริการ
วิชาการ(14) 

ศูนย์
การ

เรียนรู้ 

5 2.00 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.0800 

2.4.3 จํานวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ 
รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ(15) 

คน 
16,700 

2.00 4,700 7,700 10,700 13,700 16,700 8,063 2.1210 0.0424 

2.4.4 ร้อยละของรายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน(16A) 

ร้อยละ 
30.00 

2.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 N/A 1.0000 0.0200 

2.4.5 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 
80.00 

1.44 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 N/A 1.0000 0.0144 

2.4.6 จํานวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความ
รักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิ
หน้าที่ตนเองและผู้อื่น 

โรงเรียน 
25 

1.44 17 19 21 23 25 N/A 1.0000 0.0144 

2.4.7 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนร่วมกับประชารัฐ 

ร้อยละ 
80.00 

1.44 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 N/A 1.0000 0.0144 

2.4.8 จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 1 ระดับ  

ผลิต 
ภัณฑ์ 

6 
1.44 2 3 4 5 6 N/A 1.0000 0.0144 

2.4.9 จํานวนโรงเรียนในท้องถ่ินที่มีการนํา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 

โรงเรียน 
10 

1.44 2 4 6 8 10 N/A 1.0000 0.0144 

2.4.10 นักเรียนในท้องถ่ินที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-
net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดีข้ึน) 

ร้อยละ 30.00 1.44 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 N/A 1.0000 0.0144 

2.4.11 นักเรียนได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ร้อยละ 80.00 1.44 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 N/A 1.0000 0.0144 

เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย 

  
5 1.44 

  
          1 1.0000 0.0144 

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
บาท/
คน 

25,000 0.48 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 89,732 5.0000 0.0240 

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บาท/
คน 

60,000 0.48 12,000 24,000 36,000 48,000 60,000 175,320 5.0000 0.0240 

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
บาท/
คน 

50,000 0.48 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 10,980 1.0000 0.0048 

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเท่าใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

ร้อยละ 

4.00 1.44 1.00 1.75 2.50 3.25 4.00 1.19 1.0000 0.0144 

เป้าประสงค์ 2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 
� ประสิทธิภาพ 
2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/
กลไกในการดําเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 1.44 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0144 

2.6.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 1.44 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0144 

เป้าประสงค์ 2.7 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติ(17) 

วารสาร 9 2.00 5 6 7 8 9 9 5.0000 0.1000 
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.............................................................................................. 

ตัวชี้วัด 
  

หน่วย
นับ 
  

ค่า
เป้าหมายปี 

2562 

นํ้าหนัก 
  
  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลการ

ดําเนินงาน 
  

คะแนน 

  
คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก 1 2 3 4 5 

 
 
เป้าประสงค์ 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กําหนด 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 1.44 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0144 

เป้าประสงค์ 2.9 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  
2.9.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กําหนด 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 1.44 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0144 

� การพัฒนาองค์การ  
เป้าประสงค์ 2.10 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัย(18)  

ร้อยละ 80.00 2.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 70.98 3.1960 0.0639 

เป้าประสงค์ 2.11 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลด้านวิจัยและบริการวิชาการสําหรับการบริหารจัดการ 
2.11.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานข้อมูลการวิจัยและบริการทางวิชาการ 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 1.44 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0144 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่าย
และท้องถ่ิน 

10.32               1.1395 

เป้าประสงค์ 3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 
� ประสิทธิผล  
3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย(19) 

ร้อยละ 
100.00 

2.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 N/A 1.0000 0.0200 

3.1.2 จํานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

เครือข่าย 
5 

1.44 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0144 

เป้าประสงค์ 3.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นท่ีหลากหลาย 
� คุณภาพบริการ 
3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือใน
ประเทศที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง(20A) 

ร้อยละ 
75.00 

2.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 N/A 1.0000 0.0200 

เป้าประสงค์ 3.3  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ                     
3.3.1 ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มีการ
จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย(21A) 

ร้อยละ 
65.00 

2.00 53.00 56.00 59.00 62.00 65.00 N/A 1.0000 0.0200 

เป้าประสงค์ 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบการ  
ศิษย์เก่า และต่างประเทศ 
� ประสิทธิภาพ  

3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไก
ในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 
1.44 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0144 

� การพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์  3.5 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายสําหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเครือข่าย 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 
1.44 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.0288 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 10.32                2.5271 

� ประสิทธิผล 
เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(22A) 

ร้อยละ 
100.00 

2.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 N/A 1.0000 0.0200 

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน ร้อยละ 1.00 1.44 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 0.24 1.0000 0.0144 
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ตัวชี้วัด 
  

หน่วย
นับ 
  

ค่า
เป้าหมายปี 

2562 

นํ้าหนัก 
  
  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลการ

ดําเนินงาน 
  

คะแนน 

  
คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก 1 2 3 4 5 

สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
เป้าประสงค์ 4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  
4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
93.00 

1.44 73.00 78.00 83.00 88.00 93.00 N/A 1.0000 0.0144 

� คุณภาพบริการ  
เป้าประสงค์ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 
4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษา
แลกเปลี่ยน(23A) 

คน 
28 

2.00 20 22 24 26 28 120 5.0000 0.1000 

� ประสิทธิภาพ                       
เป้าประสงค์ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ 
4.4.1 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่เป็น
ชาวต่างชาต ิ

คน 
14 

1.44 10 11 12 13 14 23 5.0000 0.0720 

� การพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์
(24) 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 
2.00 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.0400 

  100.00               1.6531 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความย่ังยืน และได้รับการยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ……………………………………… ผู้จัดเก็บข้อมูล : …………………………… 
โทรศัพท์ : …………………………………………………….. โทรศัพท์ : ……………………………………… 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
.......................................................................................................................... .....................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.95 4.05 4.15 4.25 ≥4.35  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพ
ภายในประจ าปี 

1.60    

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥4.35   

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: 

......................................................................................................................................................................... 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 

......................................................................................................................................................... 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ด้านบุคลากร: 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
 ด้านงบประมาณ: 

............................................................................................................………………………................................ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: 

.................................................................................................………………………................................ 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: 

...............................................................................................…………………….................................. 
อ่ืน ๆ: ................................................................................................................................…………………….................................. 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: 
.................................................................................................................………………………............................... 
 ด้านงบประมาณ: 

..........................................................................................................……………………….................................. 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: 

...........................................................................................................………………………...................... 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: 

..........................................................................................................………………………..................... 
 อ่ืน ๆ: ...............................................................................................................................……………………........................……….. 

 หลักฐานอ้างอิง:  
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หน่วยงาน.............................................................................................. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.1 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในประจ าปี (ด้านบริหารจัดการ) (ส าหรับหน่วยงาน
สนับสนุการศึกษา ศูนย์การศึกษา) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ……………………………………… ผู้จัดเก็บข้อมูล : …………………………… 
โทรศัพท์ : …………………………………………………….. โทรศัพท์ : ……………………………………… 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ข้อ ค าอธิบายผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1   
2   
3   
4   
5   
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา 
1 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และ

น าไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เสนอคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ
ขับเคลื่อน ติดตามสรุปผลการด าเนินการของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของส านัก/สถาบันและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 
4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 
  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
  3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)   
  4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
  5) หลักความโปร่งใส (Transparency)  
  6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
  7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
  8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
  9) หลักความเสมอภาค (Equity)  
  10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
5 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร  
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รายงานผลการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) หน่วย

งาน.............................................................................................. 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.1.1 ระดับความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในประจ าปี  (ด้ านบริหาร
จัดการ) 

    

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ   

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: 

......................................................................................................................................................................... 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 

......................................................................................................................................................... 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
 ด้านงบประมาณ: 

............................................................................................................………………………................................ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: 

.................................................................................................………………………................................ 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: 

...............................................................................................…………………….................................. 
อ่ืน ๆ: ................................................................................................................................…………………….................................. 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: 
.................................................................................................................………………………............................... 
 ด้านงบประมาณ: 

..........................................................................................................……………………….................................. 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: 

...........................................................................................................………………………...................... 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: 
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รายงานผลการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 

หน่วยงาน.............................................................................................. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

..........................................................................................................………………………..................... 
 อ่ืน ๆ: ...............................................................................................................................……………………........................……….. 

 หลักฐานอ้างอิง:  
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รายงานผลการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) หน่วย

งาน.............................................................................................. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ……………………………………… ผู้จัดเก็บข้อมูล : ………………… 
โทรศัพท์ : …………………………………………………….. โทรศัพท์ : ……………………… 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
น้ าหนัก    

 1.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 1.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ    
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับ

อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  
คน    

 2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

2.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ    
3. 3. ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์    
4.     ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ 
5.     อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ    

 3.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 3.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ    

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 3.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
28.00 31.00 34.00 37.00 ≥40.00  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  ที่ ตี พิ มพ์  เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

2.00    

 



 
 

 
 0 

S
S
R

U
 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 

หน่วยงาน.............................................................................................. 

 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥40.00   

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: 

......................................................................................................................................................................... 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 

......................................................................................................................................................... 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
 ด้านงบประมาณ: 

............................................................................................................………………………................................ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: 

.................................................................................................………………………................................ 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: 

...............................................................................................…………………….................................. 
อ่ืน ๆ: ................................................................................................................................…………………….................................. 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: 
.................................................................................................................………………………............................... 
 ด้านงบประมาณ: 

..........................................................................................................……………………….................................. 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: 

...........................................................................................................………………………...................... 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: 

..........................................................................................................………………………..................... 
 อ่ืน ๆ: ...............................................................................................................................……………………........................……….. 

 หลักฐานอ้างอิง:  
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รายงานผลการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) หน่วย

งาน.............................................................................................. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

 
เป้าประสงค์ 3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ……………………………………… ผู้จัดเก็บข้อมูล : …………………………… 
โทรศัพท์ : …………………………………………………….. โทรศัพท์ : …………………………………… 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
1. จ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่ เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 
เครือข่าย    

1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า      
1.2 เครือข่ายชุมชน      
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ      
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ      
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ      

2. จ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่ เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

เครือข่าย    

2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า      
2.2 เครือข่ายชุมชน      
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ      
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ      
2.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ      

3. ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ    

3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า      
3.2 เครือข่ายชุมชน      
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ      
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ      
3.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ      
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รายงานผลการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 

หน่วยงาน.............................................................................................. 

 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อเครือข่าย รายละเอีดของผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 

1) เครือข่ายศิษย์เกา่    
  1.1 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  
  1.2 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  
2) เครือข่ายชุมชน    
  2.1 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  
  2.2 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  
3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ    
  3.1 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  
  3.2 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  
4) เครือข่ายผู้ประกอบการ    
  4.1 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  
  4.2 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  
5) เครือข่ายมหาวิทยาลยัต่างประเทศ   
  5.1 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  
  5.2 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...   

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80.00 85.00 90.00 95.00 100.00  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

2.00    

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
100.00   

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: 

......................................................................................................................................................................... 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 

......................................................................................................................................................... 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
 ด้านงบประมาณ: 

............................................................................................................………………………................................ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: 
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รายงานผลการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) หน่วย

งาน.............................................................................................. 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

.................................................................................................………………………................................ 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: 

...............................................................................................…………………….................................. 
อ่ืน ๆ: ................................................................................................................................…………………….................................. 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: 
.................................................................................................................………………………............................... 
 ด้านงบประมาณ: 

..........................................................................................................……………………….................................. 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: 

...........................................................................................................………………………...................... 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: 

..........................................................................................................………………………..................... 
 อ่ืน ๆ: ...............................................................................................................................……………………........................……….. 

 หลักฐานอ้างอิง:  
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รายงานผลการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 

หน่วยงาน.............................................................................................. 

 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ    

 
เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ……………………………………… ผู้จัดเก็บข้อมูล : …………………………… 
โทรศัพท์ : …………………………………………………….. โทรศัพท์ : …………………………………… 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ระดับ ค าอธิบายผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1     
2     
3     
4    
5      

เกณฑ์การให้คะแนน :  
  

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามข้ันตอนดังนี้ 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับ การด าเนินการ 
1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการ 
2 ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานทุกเดือน และจัดประชุม 2 เดือนต่อคร้ัง โดยต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม

เฉลี่ยร้อยละ 80 ของคณะกรรมการ 
3 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการด้านแผนงาน ก ากับติดตาม และประเมินผลภายในระยะเวลาทุก

เดือน 
4 มีการด าเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปา้หมายความส าเร็จของตัวชี้วัด ดังนี ้

 ตามเกณฑ ์Webometrics : มีการด าเนนิงานตามกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 80 และ บรรลุตามเป้าหมาย
น้อยกว่าร้อยละ 80  หรือ 

 ตามเกณฑ์ QS Stars : มีการด าเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 50 และ บรรลุตามเปา้หมาย
น้อยกว่าร้อยละ 50  หรือ 

 ตามเกณฑ ์QS Ranking : มีการด าเนนิงานตามกิจกรรมน้อยกว่ารอ้ยละ 50 และ บรรลุตามเปา้หมาย
น้อยกว่าร้อยละ 50 

5 มีการด าเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปา้หมายความส าเร็จของตัวชี้วัด ดังนี ้
 ตามเกณฑ์ Webometrics : มีการด าเนินงานตามกิจกรรมมากกว่ากว่า 

ร้อยละ 80 และ บรรลุตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80  หรือ 
 ตามเกณฑ์ QS Stars : มีการด าเนินงานตามกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 50 และ บรรลุตามเป้าหมาย

มากกว่าร้อยละ 50  หรือ 
 ตามเกณฑ์ QS Ranking : มีการด าเนินงานตามกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 50 และ บรรลุตาม

เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 50 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ระดับหน่วยงาน 
ระดับ การด าเนินการ 

1 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการด าเนินงานของแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทุกด้านที่
เก่ียวข้อง  

2 ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทุก
เดือน และเข้าร่วมประชุมตามที่ผู้ก ากับในแต่ละด้านก าหนด 

3 รายงานผลการด าเนินงานต่อประธานคณะกรรมการของด้านที่เก่ียวข้องทุกเดือน 
4 มีการด าเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปา้หมายความส าเร็จของตัวชี้วัด ดังนี ้

 ตามเกณฑ์ Webometrics : มีการด าเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 80 และ บรรลุตาม
เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 80  หรือ 

 ตามเกณฑ์ QS Stars : มีการด าเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 50 และ บรรลุตามเปา้หมาย
น้อยกว่าร้อยละ 50  หรือ 

 ตามเกณฑ์ QS Ranking : มีการด าเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 50 และ บรรลุตามเป้าหมาย
น้อยกว่าร้อยละ 50 

5 มีการด าเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปา้หมายความส าเร็จของตัวชี้วัด ดังนี ้
 ตามเกณฑ์ Webometrics : มีการด าเนินงานตามกิจกรรมมากกว่ากว่าร้อยละ 80 และ บรรลุตาม

เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80  หรือ 
 ตามเกณฑ์ QS Stars : มีการด าเนินงานตามกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 50 และ บรรลุตามเป้าหมาย

มากกว่าร้อยละ 50  หรือ 
 ตามเกณฑ์ QS Ranking : มีการด าเนินงานตามกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 50 และ บรรลุตาม

เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 50  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

4.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

2.00    

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
ระดับ 5 มีการด าเนนิงานตามกิจกรรมและบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จของตัวชี้วดั ดังนี ้

 ตามเกณฑ์ Webometrics : มีการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมมากกว่ากว่าร้อย
ละ 80 และ บรรลุตามเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 80  หรือ 

 ตามเกณฑ์ QS Stars : มีการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมมากกว่าร้อย
ละ 50 และ บรรลุตามเปา้หมาย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 

มากกว่าร้อยละ 50  หรือ 
        ตามเกณฑ์ QS Ranking : มีการ 
 ด าเนินงานตามกิจกรรมมากกว่า 
 ร้อยละ 50 และ บรรลุตามเป้าหมาย
 มากกว่าร้อยละ 50 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: 

......................................................................................................................................................................... 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 

......................................................................................................................................................... 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
 ด้านงบประมาณ: 

............................................................................................................………………………................................ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: 

.................................................................................................………………………................................ 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: 

...............................................................................................…………………….................................. 
อ่ืน ๆ: ................................................................................................................................…………………….................................. 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: 
.................................................................................................................………………………............................... 
 ด้านงบประมาณ: 

..........................................................................................................……………………….................................. 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: 

...........................................................................................................………………………...................... 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: 

..........................................................................................................………………………..................... 
 อ่ืน ๆ: ...............................................................................................................................……………………........................……….. 

 หลักฐานอ้างอิง:  
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คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
(ถ้ามี) 
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ภาคผนวก ข 
ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ภาคผนวก ค 
แบบจัดเก็บข้อมลูรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 
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คณะผู้จัดทํา 
  
 



คณะผู้จัดทํา 
 

คู่มือปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดอืน/12 เดอืน 
 

1. นางรวินันท์ พระยาน้อย     หัวหน้าสํานักงาน 

2. นางสาวภทัรพร  หัสดี     นักวิชาการศึกษา 

 



 

 

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 
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