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 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
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ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนในการปฏิบัติงาน 
 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคู่มือการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เล่มนี้ จะเป็น
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ก าหนดว่า  
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชนท้ังน้ี โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานท้ั งน้ีตาม
ความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 119 ตอนท่ี 99 ก ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2545) 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (3) 
ก าหนดว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. ก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. ก าหนด (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 120 ตอนท่ี 100 ก ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2546) 

นอกจากน้ี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการของคณะ และ
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ และได้มีการก าหนด
ตัวช้ีวัดเพ่ือก ากับติดตามและประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยได้ก าหนดให้แต่ละฝ่าย
จัดท าแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของคณะ และคาดหวังให้เป็นเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของผู้บริหารท่ีก ากับดูแลในฝ่ายน้ัน ๆ ใช้ในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานระดับบุคคลตามความรับผิดชอบของต าแหน่งงานในแต่ละระดับ รวมถึงการน าผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 ดังน้ัน ผู้เขียนจึงเล็งเห็นความส าคัญและความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น จึงเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เพ่ือนผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และเพ่ือให้ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือให้เพ่ือนผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
3. เพ่ือให้ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

1. ได้คู่มือในการปฏิบัติงาน 
2. ได้คู่มือให้เพ่ือนผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
3. ได้คู่มือให้ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขตของคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 คู่มือปฏิบัติงานเล่มน้ี จัดท าขึ้นเฉพาะเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ เป็นการประเมินผลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ด้าน ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ตัวชี้วัด หมายถึง เครื่องมือท่ีใช้วัดผลการด าเนินงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของ
องค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณเพ่ือสะท้อน ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร 

ยุทธศำสตร์ หมายถึง แผนและนโยบายในการปฏิบัติงานให้เ ป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
แผนยุทธศาสตร์จะใช้ในระดับผู้บริหารหรือระดับนโยบาย 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร หมายถึง การแสดงความจ านงของผู้จัดท าค ารับรองเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการและผลการด าเนินการของส่วนราชการ ท่ีส่วนราชการต้องการบรรลุผล โดยมีตัวช้ีวัด เป้าหมายและ
เกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน ระหว่างผู้ท าค ารับรอง (หัวหน้าส่วนงานราชการ) กับผู้รับค ารับรอง (ผู้บังคับบัญชา
ของหัวหน้าส่วนงานราชการ) 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร หมายถึง การให้รายละเอียดของผลการ
ด าเนินงานแต่ละตัวช้ีวัดเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของผลการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 2  
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

 
2.1 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 งำนพัฒนำระบบ/ประเมินผลปฏิบัติรำชกำร  มีท้ังหมด 6 กิจกรรมหลัก 
  1. งานประชุมช้ีแจง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
  2. การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล 
  3. การจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  4. การติดตาม ทบทวน  ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัด 
  5. การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล 
  6. การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน 
 
2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร  
 2.2.1 โครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart) 
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2.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำร (Administration Chart) 
 

 
  

2.2.3 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity Chart) 
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 งานการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นส่วนหน่ึงในงานด้านพัฒนา
ระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ภาระงานตามโครงสร้างของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มีท้ังหมด 3 ต าแหน่ง ดังน้ี 
 1. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 2. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 2 ต าแหน่ง 

 

      ฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ มีท้ังหมด 3 งาน ประกอบด้วย 
(ภำระงำนนำงสำวเมศินี อยู่ยั่งยืน) 
 1. งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ มีท้ังหมด 18 กิจกรรมหลัก  
 1.1 การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณประจ าปี (งบประมาณแผ่นดิน) 
 1.2 การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณประจ าปี (งบประมาณนอก – งบประมาณรายได้) 
 1.3 การจัดท าประมาณการรายรับ งบประมาณประจ าปี 
 1.4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ไตรมาส/ปี 
 1.5 การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 1.6 การควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
 1.7 การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ (งบด าเนินการ) 
 1.8 การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) 
 1.9 การจัดท าแผน/บริหารความเส่ียง 
 1.10 การจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 1.11 การรายงานควบคุมภายใน 
 1.12 การรายงานตามโครงการ Agenda ประจ าเดือน 
 1.13 การจัดท ารายงานการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 
 1.14 การจัดท ารายงานความคุ้มค่า 
 1.15 การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
 1.16 การจัดท าแผนและรายงานผลเอกลักษณ์ 
 1.17 การจัดการความรู้ (KM) 
 1.18 งานจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ 
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(ภำระงำนนำงสำวภัทรพร หัสดี) 
 2. งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ  มีท้ังหมด 6 กิจกรรมหลัก  
  2.1 งานประชุมช้ีแจง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
  2.2 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล 
  2.3 การจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  2.4 การติดตาม ทบทวน  ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัด 
  2.5 การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือนผ่านระบบติดตาม 
    /ประเมินผล 
  2.6 การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน 
 
(ภำระงำนนำยจีรัษติธร มุกดำเพชร) 
  3. งานประกันคุณภาพ  มีท้ังหมด 9 กิจกรรมหลัก 
  3.1 การประชุมช้ีแจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ 
  3.2 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement) 
  3.3 การจัดท าแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 
  3.4 การจัดท าคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ 
  3.5 การจัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR 
  3.6 การบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online 
  3.7 การรับตรวจการประเมินประจ าปี/ระดับสาขา/ระดับคณะ 
  3.8 การรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
  3.9 การรับการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. 

 
 
 
 
 



7 
 

บทที่ 3  
หลักเกณฑ์ วิธีกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนและ 

ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต/ควำมเสี่ยงกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

 
หลักเกณฑ์กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนด
มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. ก าหนด  
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 120 ตอนท่ี 100 ก ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2546) 
 
วิธีกำรปฏิบัติงำนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ขั้นตอนกำรใช้ระบบ 

1. ผู้ใช้งานเข้าระบบ http://ssruplan.ssru.ac.th และ login ด้วย User ให้ Password ท่ีกองนโยบาย
และแผนก าหนดให้ จะปรากฏผลดังภาพท่ี 1 

 
ภำพที่ 1 
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2) ผู้ใช้งานคลิกเลือก เมนู   เพ่ือเข้าไปด าเนินงานในระบบ โดยจะ
ปรากฏผลดังภาพท่ี 2 

 
ภำพที่ 2 

เมนูที่ต้องด ำเนินกำรมี 3 รำยกำรหลัก คือ 
1. เมนู จัดกำรข้อมูลหลัก 
2. เมนู จัดกำรข้อมูลพื้นฐำน 
3. เมนู ค ำรับรอง  

 
โดยมีขั้นตอนกำรใช้งำนของแต่ละเมนูดังนี้ 
 

 
 

 เมนูจัดกำรข้อมูลหลัก เป็นเมนูท่ีใช้ส าหรับการเพ่ิมช่ือผู้ใช้งานในระบบติดตามและประเมินผลของ
หน่วยงาน โดยผู้ใช้งานสามารถด าเนินการดังน้ี 

1) ผู้ใช้งานเลือก เมนู จัดกำรข้อมูลหลัก    
2) ผู้ใช้งานเลือกรายการ ข้อมูลผู้ใช้งำน จะปรากฏผลดังภาพท่ี 3

 
ภำพที่ 3 

 
 

เมนูจัดกำรข้อมูลหลัก 
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3) ผู้ใช้งานสามารถค้นหาช่ือ โดยกดปุ่มช่อง ค้นหาจาก ช่ือ นามสกุล หน่วยงาน เพ่ือค้นหาผู้ท่ีใช้

งาน โดยการ พิมพ์ช่ือลงในช่อง    และหากท่านต้องการเพ่ิมผู้ใช้งาน ให้
เลือก  จะปรากฏผลดังภาพท่ี 4  กรณี ท่ีท่านต้องการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานเดิมให้เลือก  

ภำพที่ 4 

  4)  กรอกข้อมูลผู้ใช้งานลงในช่อง ดังต่อไปน้ี 
  - ค าน าหน้าช่ือ 
  - ช่ือ 
  - นามสกุล 
  - รหัสผู้ใช้งาน 
  - รหัสผ่าน 
  - ต าแหน่ง โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา เพื่อหาต าแหน่ง 
  - หน่วยงาน โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา เพื่อหาหน่วยงาน 
  - คลิกเลือกช่อง  เพ่ือก าหนดสิทธ์ิในการใช้งาน  

  5) จากน้ันผู้ใช้งาน กดปุ่ม บันทึกข้อมูลจะปรากฏผลดังภาพท่ี 5 
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ภำพที่ 5 
 
 
 

 

เมนูการจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน เป็นเมนูท่ีใช้ส าหรับการกรอกข้อมูลดังน้ี 
2.1 ประวัติความเป็นมา 
2.2 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ 
2.3 แผนท่ียุทธศาสตร์ 

2.1 เมนู ประวัติควำมเป็นมำ  
1) ผู้ใช้งานคลิกเลือกท่ีเมนู  ประวัติควำมเป็นมำ จะปรากฏผลดังภาพท่ี 6 

 

ภำพที่ 6 

 

เมนูกำรจัดกำรข้อมูลพื้นฐำน 
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2) หลังจากน้ันให้ผู้ใช้งานคลิกเลือก หน่วยงำน  ปีงบประมำณ และ ดึงข้อมูล ตามล าดับ จะปรากฏผล
ภาพท่ี 7 

 
ภำพที่ 7 

 
3) ผู้ใช้งานคลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  แล้วกรอกข้อมูลของหน่วยงานลงไป จะปรากฏผลภาพท่ี 8 

4) เสร็จแล้วผู้ใช้งาน คลิกเลือก  

 
ภำพที่ 8 
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2.2 เมนู ปรัชญำ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศำสตร์   
1) ผู้ใช้งานเลือกท่ีเมนู  ปรัชญำ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศำสตร์ จะปรากฏผลดังภาพท่ี 9 

 
ภำพที่ 9 

 
2) หลังจากน้ันให้ผู้ใช้งาน คลิกเลือก หน่วยงำน  ปีงบประมำณ และ ดึงข้อมูล ตามล าดับ  

จะปรากฏผลดังภาพท่ี 10 

 
ภำพที่ 10 
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3) ผู้ใช้งานคลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล แล้วกรอกข้อมูลของหน่วยงานลงไป เสร็จแล้วผู้ใช้งานคลิกเลือก 

 
 

2.3  เมนู แผนที่ยุทธศำสตร์ 
1)  ผู้ใช้งานคลิกเลือกท่ีเมนู แผนที่ยุทธศำสตร์ จะปรากฏผลดังภาพท่ี 11 

 ภำพที่ 11 

***หมำยเหตุ ไฟล์แผนยุทธศำสตร์ที่แนบเข้ำต้องเป็น PDF 

2) หลังจากน้ันให้ผู้ใช้งานคลิกเลือก ปีงบประมำณ และผู้ใช้งานคลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล จะปรากฏผลดัง
ภาพท่ี 12 และเมื่อด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม บันทึกข้อมูล  

 
ภำพที่ 12 
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 เมนูค ำรับรอง เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับกำรกรอกข้อมูลดังนี้ 
3.1 ยุทธศาสตร์ 
3.2 เป้าประสงค์ 
3.3 ตัวช้ีวัด 
3.4 จัดการผลตัวช้ีวัด 
3.5 จัดการการแจ้งเตือน 
3.6 จัดการการแจ้งเตือนผู้รายงาน 
3.7 จัดการเอกสารอ้างอิง 

 
3.1 เมนู ยุทธศำสตร์ สำมำรถด ำเนินกำรได้ดังนี้ 

1) ผู้ใช้งานคลิกเลือกท่ีเมนู ยุทธศำสตร์ จะปรากฏผลดังภาพท่ี 13  

 
ภำพที่ 13 

2) ผู้ใช้งานคลิกเลือกท่ี  
 -ช่ือหน่วยงาน  
 -ปีงบประมาณ 
3) ผู้ใช้งานคลิกเลือก  หรือ หากต้องการแก้ไขข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่ให้เลือกหน้าช่อง

ยุทธศาสตร์จากน้ันให้ ให้ผู้ใช้งานเลือก  หรือ  เพ่ือลบข้อมูล จากน้ันเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว
ให้ผู้ใช้งานเลือก     จะปรากฏผลดังภาพท่ี 14 และ ภาพท่ี 15 

3.เมนูค ำรับรอง 
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ภำพที่ 14 

 
ภำพที่ 15 

 
3.2 เมนู เป้ำประสงค์ ด ำเนินกำรได้ดังนี้ 

1) ผู้ใช้งาน คลิกท่ีเมนู จะปรากฏผลดังภาพท่ี 16 

 
ภำพที่ 16 
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2) ผู้ใช้งานคลิกเลือกท่ี  
 -ช่ือหน่วยงาน  
 -ปีงบประมาณ 
 - เลือกยุทธศาสตร์ 

3) ผู้ใช้งานคลิกเลือก  หรือ หากต้องการแก้ไขข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่ให้เลือกหน้าช่อง

ยุทธศาสตร์จากน้ันให้ ให้ผู้ใช้งานเลือก  หรือ  เพ่ือลบข้อมูล จากน้ันเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว
ให้ผู้ใช้งานเลือก     จะปรากฏผลดังภาพท่ี 17 และ ภาพท่ี 18 

 
ภำพที่ 17 

 

 
ภำพที่ 18 
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3.3  เมนู ตัวชี้วัด เพ่ือเข้าไปด าเนินการกรอกตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย จะปรากฏผลดังภาพท่ี 19 

 
ภำพที่ 19 

 
1) ผู้ใช้งานคลิกเลือกท่ีปุ่ม ปีงบประมำณ 
2) ผู้ใช้งานเลือก เพิ่มตัวชี้วัด ท่ีอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ท่ีต้องการเพ่ิมเข้าไป จากน้ัน

จะปรากฏผลดังภาพท่ี 20 

 
ภำพที่ 20 
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***** ส าหรับหน่วยงานเป็นเจ้าภาพประสานข้อมูลตัวช้ีวัดให้คลิกเลือก  เจ้ำภำพ และหากตัวช้ีวัดน้ัน
ท่านต้องด าเนินการด้วยให้คลิก  ด ำเนินกำร 
 3) ผู้ใช้งานก าหนดรอบเดือนแจ้งเตือน ในช่อง  เดือนท่ีต้องการให้ระบบแจ้งเตือน ซึ่งผลจะไปปรากฏ
ในเมนู จัดกำรกำรแจ้งเตือน 

4) ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลในช่อง ตัวชี้วัด /หน่วยนับ/น้ ำหนัก (ใส่เฉพาะตัวเลขเท่าน้ัน)/เป้ำหมำย 
ตามล าดับ 

5) ในช่อง ไฟล์ค ำอธิบำย ผู้ใช้งานคลิกเลือกท่ีปุ่ม Browse เพ่ือแนบไฟล์เอกสาร (PDF เท่าน้ัน) 
6) ผู้ใช้งานกดเลือกในช่อง ประเภทตัวชี้วัด  
7) ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเกณฑ์การให้คะแนน ลงในช่อง เกณฑ์การให้คะแนน และช่อง ค าอธิบายเกณฑ์

หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
8) ผู้ใช้งานกรอกช่ือลงในช่อง ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด ในตัวช้ีวัด และในช่อง ผู้รำยงำนข้อมูล 
9) เมื่อด าเนินการเสร็จส้ินแล้วให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม บันทึกข้อมูล 
 

3.4   เมนู จัดกำรผลตัวชี้วัด เพ่ือเข้าไปด าเนินใส่ผลการด าเนินงานของหน่วยงานในแต่ละเดือน แสดงดัง
ภาพท่ี 21 โดยสามารถด าเนินการดังน้ี  

 
ภำพที่ 21 
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1) ผู้ใช้งานคลิกเลือกท่ีปุ่ม ปีงบประมำณ 
2) ผู้ใช้งานคลิกเลือกเดือนท่ีต้องการรายงาน 
3) ผู้ใช้งานคลิกเลือกท่ีปุ่ม ผล ท้ายตัวช้ีวัดท่ีต้องการกรอกผลการด าเนินงาน จะปรากฏผลดังภาพท่ี 22 

 

 
ภำพที่ 22 

 

4) ผู้ใช้งานใส่ผลการด าเนินงานลงในช่อง ผลกำรด ำเนินงำน/คะแนน และค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
5) เมื่อด าเนินการเสร็จส้ินให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม บันทึกข้อมูล 
6) เมื่อบันทึกผลการด าเนินงานครบทุกตัวช้ีวัดแล้วหน้าเมนู กำรจัดกำรตัวช้ีวัดจะปรากฏผลดังภาพท่ี 23 
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ภำพที่ 23 

 
7) ยืนยันผลการด าเนินงาน โดยต้องด าเนินการดังน้ี 

- ผู้ใช้งานใส่ช่ือผู้บันทึกข้อมูล 
- ผู้ใช้งานใส่ช่ือผู้ตรวจสอบข้อมูล 
- ผู้ใช้งานคลิก  ซึ่งถ้าหากท่านกดยืนยันแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลผลการ

ด าเนินงานได้  
8) หลังการยืนยันข้อมูลแล้วคะแนนผลการด าเนินจะปรากฏในหน้าแรกของระบบติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แสดงดังภาพท่ี 24 ตามข้ันตอนดังน้ี 

 
ภำพที่ 24 
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 - ผู้ใช้งานเลือกท่ี  

 - ผู้ใช้งานเลือกท่ี  
 - ผู้ใช้งานเลือก ปีงบประมาณ /หน่วยงาน/ เดือน ท่ีต้องการดูผลการด าเนินงาน 
 

3.5 เมนูจัดกำรแจ้งเตือน จะปรากฏแจ้งเตือน หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
เมนู ตัวช้ีวัด ก าหนดรอบเดือนแจ้งเตือน จะปรากฏผลดังภาพท่ี 25 

 

 
ภำพที่ 25 
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ผู้ใช้งานคลิกเลือกท่ี ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นจะ
ปรากฏดังภาพท่ี 26 

ภำพที่ 26 
 
3.6 เมนู จัดกำรกำรแจ้งเตือนผู้รำยงำน ในเมนูน้ีเมื่อมีการให้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จะปรากฏใน

หน้าหลักของระบบติดตามและประเมินผล  
3.7 เมนู จัดกำรเอกสำรอ้ำงอิง โดยสามารถด าเนินการดังน้ี  

1) ผู้ใช้งานคลิกเลือกท่ีปุ่ม ปีงบประมำณ 
2) จากน้ันผู้ใช้งานไปท่ีช่อง Manage แล้วคลิกเลือกท่ีปุ่ม เพิ่ม  จะปรากฏผลดังภาพท่ี 27 
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ภำพที่ 27 

3) ในช่อง เอกสำรอ้ำงอิง ให้กรอกช่ือ เอกสำร ลงไป และจากน้ันให้ด าเนินการคลิกเลือกท่ี
ปุ่ม Browse เพ่ือแนบไฟล์เอกสาร (PDF เท่าน้ัน และช่ือไฟล์ต้องเป็น ภาษาอังกฤษ หรือรหัสตัวเลขเท่าน้ัน) 

4) จากน้ันให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม อัพโหลดไฟล์ข้อมูล  
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ขั้นตอน กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Flow Chart) 
 

จนท.ประกันคณุภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณบดี หนว่ยงานที่เก่ียวข้อง นาที ชม. วัน

1. จดัท ารายงานผลการปฏบิตัิราชการรอบ 6

 เดือน
7 ร้อยละ 100 รายงานผล

การปฏบิตัิ

ราชการ

2 น ารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 
เดือน น าเสนอผู้บริหาร เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง

1 ร้อยละ 100 รายงานผล

การปฏบิตัิ

ราชการ

3 ปรับแก้เล่มรายงานผลการปฏบิตัิราชการ

รอบ 6 เดือนให้เรียบร้อย และน าส่งกอง

นโยบายและแผน

1 ร้อยละ 100 รายงานผล

การปฏบิตัิ

ราชการ

4 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 
12 เดือน

7 ร้อยละ 100 รายงานผล

การปฏบิตัิ

ราชการ

5 น ารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 
เดือน น าเสนอผู้บริหาร เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง

1 ร้อยละ 100 รายงานผล

การปฏบิตัิ

ราชการ

6 ปรับแก้เล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือนให้เรียบร้อย และน าส่งกอง
นโยบายและแผน

1 ร้อยละ 100 รายงานผล

การปฏบิตัิ

ราชการ

รวม 18

หมายเหตุ ผู้จัดท า  ............นางสาวภัทรพร  หัสดี..................  ผู้อนุมัติ  ....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน.....

    (ต าแหน่ง ....นักวิชาการศึกษา....)    รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ควบคุม ........นางระวินันท์  พระยาน้อย...........    ....30..../...ตุลาคม.../...2561....

   (ต าแหน่ง ....หัวหน้าส านักงาน....)

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......นโยบาย/แผนงานและประกันคุณภาพ.......      งาน...พัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ....      กิจกรรมหลัก ....การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน . ....        ระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ คร้ัง ......18......วัน............. ช่ัวโมง..............นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์) เวลา

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เป้าหมาย

รายงานผลการปฏบิตัิราชการ

รายงานผลการปฏบิตัิราชการ

ความถูกต้องครบถ้วน

ความถูกต้องครบถ้วน

ความถูกต้องครบถ้วน

ความถูกต้องครบถ้วน

ความถูกต้องครบถ้วน

ผลลัพธ์

ความถูกต้องครบถ้วน รายงานผลการปฏบิตัิราชการ

ตัวช้ีวัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100 รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ

รายงานผลการปฏบิตัิราชการ

รายงานผลการปฏบิตัิราชการ

รายงานผลการปฏบิตัิราชการ

การ  ิ ัตงิานทั่    การตดัสนิ จ   เริ่มต น   ส ิน้ส  ด    ม อ  ิ ัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย อนกล ั สายงาน   ละกล ั

i.j.k
 มายเลขด ันี ัด

FM-xx-yy

    อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

กองนโยบายและแผนส่ง
ไฟล์การรายงานผลมายัง

คณะ

น าไฟล์มาด าเนินการปรับแก้ไข
ให้ตรงกับบริบทของหน่วยงาน

กรอกข้อมูลพ้ืนฐานและ
รายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน

ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเพ่ือการรายงานผล

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผล
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนด

น าข้อมูลที่ได้มาจัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 

เดือน

ตรวจสอบ
ความถูกต้องถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
และลงนามถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
ปรับแก้เล่มตามความเห็นของ
ผู้บริหารให้ถูกต้องและน าส่ง

คณบดีเพ่ือลงนาม

ลงนาม
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ส่งเล่มรายงายผลการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน ไปยัง

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผนส่ง
ไฟล์การรายงานผลมายัง

คณะ

น าไฟล์มาด าเนินการปรับแก้ไข
ให้ตรงกับบริบทของหน่วยงาน

กรอกข้อมูลพ้ืนฐานและ
รายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน

ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเพ่ือการรายงานผล

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผล
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนด

น าข้อมูลที่ได้มาจัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัติราชการรอบ12 

เดือน

ตรวจสอบ
ความถูกต้องถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
และลงนามถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
ปรับแก้เล่มตามความเห็นของ
ผู้บริหารให้ถูกต้องและน าส่ง

คณบดีเพ่ือลงนาม

ลงนาม
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ส่งเล่มรายงายผลการปฏิบัติ
ราชการรอบ 12 เดือน ไป
ยังกองนโยบายและแผน
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วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Instruction : QWI ) 

  (ระบุ รายละเอียดวิธีการท างานเฉพาะ หรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ 
มีค าแนะน าในการท างาน รวมท้ังวิธีท่ีองค์การใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด) 

 
 

 

วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI) 
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร รอบ 6 เดือน/12 เดือน 

ค ำจ ำกัดควำม 
        ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) เป็นดัชนีช้ีวัดหรือหน่วยวัดความส าเร็จของการ ปฏิบัติงานท่ี
ถูกก าหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดท่ีควรมีผลเป็นตัวเลขท่ีนับได้จริง และต้องส่ือถึงเป้าหมายในการ ปฏิบัติงาน
ส าคัญ ท้ังน้ี เพ่ือสร้างความชัดเจนในการก าหนด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ (จาก
ส านักงาน ก.พ.) 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

น าไฟล์แบบฟอร์มรูปแบบการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน/12 เดือน จากกอง
นโยบายและแผนมาจัดท าให้เป็นไปตามบริบท
ของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆตามท่ี
รูปแบบการรายงานผลฯก าหนดไว้ 

2 วัน เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ แบบฟอร์ม
รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

ตรวจสอบรายละเอียดให้ตรงตามท่ีหน่วยงานมี
การด าเนินการ 

2 วัน เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ - 

จัดท ารายละเอียดในแต่ละตัวช้ีวัดให้เป็นไปตาม
บริบทของแต่ละหน่วยงาน เช่น ช่ือหน่วยงาน  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด เป็นต้น 

2 วัน เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ - 

ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดในเรื่องการ
รายงานผลในแต่ละตัว ช้ี วัด พร้อมเอกสาร
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ 

4 วัน เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ 
+ ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 

- 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการในแต่ละตัวช้ีวัด
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเขียนรายละเอียดเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

4 วัน เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ - 
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วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI) 
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร รอบ 6 เดือน/12 เดือน 

ค ำจ ำกัดควำม 
        ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) เป็นดัชนีช้ีวัดหรือหน่วยวัดความส าเร็จของการ ปฏิบัติงานท่ี
ถูกก าหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดท่ีควรมีผลเป็นตัวเลขท่ีนับได้จริง และต้องส่ือถึงเป้าหมายในการ ปฏิบัติงาน
ส าคัญ ท้ังน้ี เพ่ือสร้างความชัดเจนในการก าหนด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ (จาก
ส านักงาน ก.พ.) 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

น าเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการเสนอต่อ
ผู้บริหาร เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานให้
ถูกต้องและครบถ้วน 

2 วัน เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ 
+ ผู้บริหาร 

- 

น าเล่มรายงานท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้บริหาร
มาปรับแก้ให้ถูกต้อง และน าส่งผลการปฏิบัติ
ราชการไปยังกองนโยบายและแผนต่อไป 

2 วัน เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ 
+ กองนโยบายและแผน 

เล่มรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
    1. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 

1.1 น าไฟล์แบบฟอร์มรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน จากกองนโยบายและแผน
มาจัดท าให้เป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆตามท่ีรูปแบบการรายงานผลฯก าหนดไว้ 

1.2 ตรวจสอบรายละเอียดตัวช้ีวัดให้ตรงตามท่ีหน่วยงานมีการด าเนินการ 
1.3 จัดท ารายละเอียดในแต่ละตัวช้ีวัดให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน เช่น ช่ือหน่วยงาน ผู้ก ากับ

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด เป็นต้น 
1.4 ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดในเรื่องการรายงานผลในแต่ละตัวช้ีวัด พร้อมเอกสารหลักฐานท่ี

เกี่ยวข้องต่างๆ 
1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการในแต่ละตัวช้ีวัดให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเขียนรายละเอียดเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด     
    2. น ารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน น าเสนอผู้บริหาร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
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2.1 น าเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือนน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
    3. ปรับแก้เล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือนให้เรียบร้อย และน าส่งกองนโยบายและแผน 

3.1 น าเล่มรายงานท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้บริหารมาปรับแก้ให้ถูกต้อง และน าส่งผลการปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน ไปยังกองนโยบายและแผนต่อไป 
    4. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน 
 4.1 น าไฟล์แบบฟอร์มรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน มาปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ต่างๆให้เป็นการรายงานผลรอบ 12 เดือน โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆตามท่ีรูปแบบการรายงานผลฯก าหนดไว้ 

4.2 ตรวจสอบรายละเอียดตัวช้ีวัดให้ตรงตามท่ีหน่วยงานมีการด าเนินการ 
4.3 จัดท ารายละเอียดในแต่ละตัวช้ีวัดให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน เช่น ช่ือหน่วยงาน ผู้ก ากับ

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด เป็นต้น 
4.4 ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดในเรื่องการรายงานผลในแต่ละตัวช้ีวัด พร้อมเอกสารหลักฐานท่ี

เกี่ยวข้องต่างๆ 
4.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการในแต่ละตัวช้ีวัดให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเขียนรายละเอียดเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    5. น ารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน น าเสนอผู้บริหาร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
 5.1 น าเล่มรายงานท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้บริหารมาปรับแก้ให้ถูกต้อง และน าส่งผลการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน ไปยังกองนโยบายและแผนต่อไป 
    6. ปรับแก้เล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนให้เรียบร้อย และน าส่งกองนโยบายและแผน 
 6.1 น าเล่มรายงานท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้บริหารมาปรับแก้ให้ถูกต้อง และน าส่งผลการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน ไปยังกองนโยบายและแผนต่อไป  
 
ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต/ควำมเสี่ยงกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 1. ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด จะต้องมีการวางแผนการรายงานล่วงหน้า 
 2. หากไม่ส่งรายงานผลตามระยะเวลาก าหนด จะไม่บรรลุตัวช้ีวัดตามค ารับรอง และจะต้องน าผลการ
ด าเนินงานไปรายงานในรอบเดือนถัดไป 
 3. ผู้รับผิดชอบ จะต้องมีการประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลการด าเนินงานก่อนล่วงหน้า 
 4. จัดท าหนังสือเวียน 
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บทที่ 4  
เทคนิคกำรปฏิบัติงำนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

 
เป้ำหมำยของกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

1. การรายงานผลการด าเนินงานต้องทันเวลาท่ีก าหนด 
2. การรายงานผลการด าเนินงานถูกต้องร้อยละ 90-100 

 
เทคนิคกำรวำงแผนกลยุทธ์/แผนเชิงรุก 
 ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวช้ีวัดต้องรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน (รอบ 
3, 6, และ 9 เดือน ให้รายงานภายในวันท่ี 15 ของเดือน) 
 
เทคนิคกำรปฏิบัติงำนแต่ละขั้นตอน 

1.1 น าไฟล์แบบฟอร์มรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน จากกองนโยบายและแผน
มาจัดท าให้เป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆตามท่ีรูปแบบการรายงานผลฯก าหนดไว้ 

1.2 ตรวจสอบรายละเอียดตัวช้ีวัดให้ตรงตามท่ีหน่วยงานมีการด าเนินการ 
1.3 จัดท ารายละเอียดในแต่ละตัวช้ีวัดให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน เช่น ช่ือหน่วยงาน ผู้ก ากับ

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด เป็นต้น 
1.4 ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดในเรื่องการรายงานผลในแต่ละตัวช้ีวัด พร้อมเอกสารหลักฐานท่ี

เกี่ยวข้องต่างๆ 
1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการในแต่ละตัวช้ีวัดให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเขียนรายละเอียดเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด     
     1.6 น าเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือนน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมน าส่งกองนโยบายและแผน 
 1.7 น าไฟล์แบบฟอร์มรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน มาปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ต่างๆให้เป็นการรายงานผลรอบ 12 เดือน  

1.8 ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดในเรื่องการรายงานผลในแต่ละตัวช้ีวัด พร้อมเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องต่างๆ 

1.9 จัดท ารายงานผลการด าเนินการในแต่ละตัวช้ีวัดให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเขียนรายละเอียดเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 1.10 น าเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมน าส่งกองนโยบายและแผน 
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เทคนิคกำรท ำให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 
 1. ต้องแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวช้ีวัดทราบทุกไตรมาส 
 2. สามารถตรวจสอบเอกสารผ่านทาง website 
 3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารท่ีเกี่ยวข้องได้ ทาง website 
 
ควำมยุ่งยำกซับซ้อนของงำน 
 1. มีความรูความสามารถท ี่จ าเปนส าหร ับการปฏิบัติงานในต าแหนง 
 2. มีทักษะท ี่จ าเปนส าหร ับการปฏิบัติงานในต าแหนง 
 3. มีสมรรถนะท่ีจ าเปนส าหร ับการปฏิบัติงานในต าแหนง 
 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณของผู้ปฏิบัติงำน 
 1. มีความถูกต้องเป็นมาตรฐานตรงกันในการบริการ (Reliability) 
 2. มีความสะดวกรวดเร็วในการบริการ (Responsiveness) 
 3. มีความสุภาพให้ความไว้วางใจในการบริการ (Assurance) 
 4. มีความเอาใจใส่เข้าใจต่อผู้ใช้บริการ (Empathy) 
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บทที่ 5  
ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข กำรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 

 
ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำแต่ละขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
1. การประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
ปัญหำและอุปสรรค : การประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดในเรื่องการรายงานผลในแต่ละตัวช้ีวัด ยังไม่มี
ระบบกลไกท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการรายงานผล และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ 
แนวทำงแก้ไข : จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดทุกไตรมาส เพ่ือแจ้งความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานในแต่ละ
ตัวช้ีวัด 
2. การกรอกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูล 
ปัญหำและอุปสรรค : ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดกรอกรายละเอียดไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน ซึ่งบางครั้งแบบฟอร์มการ
เก็บข้อมูลท่ีมาจากหน่วยงานเจ้าภาพ และจากกองนโยบายและแผนไม่ตรงกัน ท้ังท่ีเป็นตัวช้ีวัดเดียวกัน 
แนวทำงแก้ไข : จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการกรอกข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 
ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำด้ำนท ำให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจกำรปฏิบัติงำน 
 
การจัดส่งข้อมูลพร้อมหลักฐาน 
ปัญหำและอุปสรรค : ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดต้องส่งเอกสารพร้อมหลักฐานให้กับฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพทุก
รอบเดือน อาจท าให้ไฟล์ข้อมูลกระจัดกระจายหรือสูญหาย 
แนวทำงแก้ไข : จัดท าฐานข้อมูลกลางท่ีผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดสามารถตรวจสอบข้อมูล และดาวน์โหลดเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องได้ทาง website 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการอบรม ประชุม สัมมนา เกี่ยวกับการรายงานผล 

2. ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานผลระบบอิเล็คทรอนิกซ์ 
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พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

S
S
R

U
 

126 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 0 

S
S
R

U
 

145 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Soj;p 

Suan Sunandha Rajabhat University 

คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์     คณบด ี
2. ผู้ข่วยศาสตราจารย์ภาวิณี  โฆมานะสิน          รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพงศ์  บุญผดุง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
4. อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. อาจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
6. อาจารย์สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
7. นางรวินันท์  พระยาน้อย    หัวหน้าส านักงาน 

คณะท างาน 
1. นางสาวภัทรพร  หัสดี     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงาน 

     และประกันคุณภาพ 
2. นางสาวเมศินี  อยู่ยั่งยืน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. นายจีรัษติธร มุกดาเพชร     นักวิชาการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวภัทรพร หัสดี 
ประวัติการศึกษา 
2550   ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   (สาขาวิชาสถิติประยุกต์) 
ต าแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการศึกษา 
หน่วยงาน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต 
   กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-2160-1061-2 ต่อ 114 โทรศัพท์มือถือ 091-882-2863 
e-mail :  pattaraporn.hu@ssru.ac.th 
 
 


