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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 3 ด้าน ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
อยางยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

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 มีทั้งหมด 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 ต าแหน่ง
2. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง

      ฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ มีทั้งหมด 3 งาน ประกอบด้วย 
(ภำระงำนนำงสำวพจนา พัดใย) 

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



6 

(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 

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.
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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 



11 

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. จดัทารายงานผลการปฏบิตัิราชการรอบ 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 ิน้สด  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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คำนำ 

คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาและนำเอาแนวคิดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้เพื่อสนองเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้ง

นโยบายการพัฒนาระบบราชการไทยและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 ในการที่จะยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการไทยสู่การปฏิรูปการบริหารจัดการ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสถาบัน เพิ่มผลผลิตแห่งชาติใช้ใน

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการบริหารจัดการองค์กร

และการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นภายในองค์กร ให้มีคุณภาพ

มาตรฐานสากล 

รายงานเล่มนี้ เป็นผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบป ระมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัย

ให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อ

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น 48 ตัวชี้วัด  

ท้ายนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมผลักดัน 

ให้พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์)  
 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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สารบัญ 

คำนำ             ก 
สารบัญ             ข 
บทสรุปผู้บริหาร            1 
ส่วนที่ 1 บทนำ            3 

สถานภาพหน่วยงาน          3 
ทิศทาง เปา้หมาย และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย      4 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  6 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑติให้เป็นมืออาชีพ   12 
เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง 
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งานตรงความต้องการของประเทศ   12 
 1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบณัฑิต    12 
 1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   15 
 1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน        17 
 1.1.4 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจำนวนผู้เรียนสาขาวชิาที่เป็นความต้องการของประเทศ  19 
เป้าประสงค์ 1.2 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาที่มีพรสวรรค์และพัฒนานักศึกษา 
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะทีจ่ำเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถ 
พิเศษให้เป็นที่ยอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ       21 
 1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ไดร้ับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  21 
 1.2.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รบัการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาตา่งประเทศ 
ที่สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่จำเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล     27 
 1.2.3 การส่งเสริมนักศึกษาที่มพีรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (1)  29 
 1.2.4 จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
ของหน่วยงานไปนำเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ      31 
 1.2.6 จำนวนอาจารย์ทีส่ร้างนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์หรือ 
สิ่งประดษิฐ ์           33 
 1.2.7 จำนวนนักศึกษาที่มผีลงานวิจัย บทความวชิาการ งานสรา้งสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์  35 
 1.2.8 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป  37 
เป้าประสงค์ 1.3 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทลั   39 

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผ์สมผสานต่ออาจารย์ทัง้หมด 39 
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เป้าประสงค์ 1.4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตทัคคะ และหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรบั  
ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต 
(Reskill,Upskill)          41 
 1.4.1 จำนวนสาขาวิชา Top 10 Thailand (3)       41 
 1.4.2 ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธผิลการเรียนรูต้ามมาตรฐานระดบัชาติ 
หรือนานาชาต ิ           43 
 1.4.7 หลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสูตร Non-Degree (4)     46 
 1.4.8 จำนวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ         48 
 1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ  51 
 1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัตงิานในหน่วยงานหรือ 
สถานประกอบการ (5)          54 
เป้าประสงค์ 1.5 บุคลากรมีคุณภาพ ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงานตลอดจน 
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ         57 
 1.5.1  ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (6)        57 
 1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น    59 
 1.5.3  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย   61 
เป้าประสงค์ 1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA         63 
 1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผา่นหนา้เว็บไซต์ของหน่วยงาน   63 
เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทาง 
ที่กำหนดไว้           65 
 1.7.1 ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั (7)   65 
เป้าประสงค์ 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึง 
มีการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล        67 
 1.8.1  ร้อยละความสำเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิง่แวดล้อมและ 
สิ่งอำนวยความสะดวกตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัย       67 
  1.8.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน    70 
 1.8.4 จำนวนของคณะ/วิทยาลยัที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือ 
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บทสรุปผู้บริหาร

คณะครุศาสตร์ ตั้ งอยู่ที่  อาคาร 11 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่  1 

ถนน อู่ทองนอก เขตดุ สิ ต  กรุ งเทพ  10300  โทรศั พท์  0  2160 1061 -2  โท รส าร  0  2160  1057  เว็ บ ไซ ต์  

http://www.edu.ssru.ac.th 

คณะครุศาสตร์มีประวัติความเป็นมาในการบริหารการเรียนการสอน นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2480 จนถึง  
ปีพุทธศักราช 2565 รวมเวลา 85 ปี โดยเร่ิมจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พัฒนามาเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สถาบัน
ราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันคณะครุศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี จำนวน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
มีวิสัยทัศน์ คือ “แม่แบบสถาบันผลิตครู”เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของคณะครุศาสตร์ 
จึงกำหนดยุทธศาสตร์ของคณะไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบณัฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 

อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

ปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์มีนักศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี ทั้งสิ้น จำนวน 2 ,405 คน มีบุคลากร

ทั้งหมด 79 คน จำแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 59 คน คิดเป็นสัดส่วนปริญญาเอก : โท : ตรี เท่ากับ 0.49 : 0.51 : 0.00 

สัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการ ศ : รศ : ผศ : อ เท่ากับ 0.00 : 0.03 : 0.39 : 0.58 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 20 คน 

คิดสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการกับสายสนับสนุนวิชาการ เท่ากับ 0.75 : 0.25 คณะครุศาสตร์มุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยนำ

ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและตามพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์  

โดยสรุปภาพรวมของผลการปฏิบัติราชการสามารถจำแนกตามพันธกิจ ได้แก่ 
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

คณะได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา โดยมุ่งเน้นในการสร้างให้ทุกหลักสูตรมีความเป็น
เอตทัคคะของแต่ละศาสตร์การสอนและพยายามผลักดันให้นักศึกษาเข้าสู่การแข่งขันเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยเห็นได้จากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง นอกจากนี้ ทางคณะได้จัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านภาษาอังกฤษและ ICT 

(2) ด้านการวิจัย 
คณะมีผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 55 เร่ือง งบประมาณสนับสนุน 

จำนวน 552,740 บาท และมีงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่ายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน จำนวน 2 ผลงาน 

http://www.edu.ssru.ac.th/
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(3) ด้านการบริการวิชาการ   
คณะได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน คือ โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่าย

ขนาดเล็ก จำนวน 20 โรงเรียน โดยมีโครงการย่อยดังนี้ 
โครงการย่อย 1: การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 
โครงการย่อย 2: การสร้างชุดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดสื่อส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 
โครงการย่อย 3: การสร้างชุดสื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนและอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดสื่อพัฒนาการ

อ่านและการเขียน  
(4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

คณะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวน 3 โครงการ คือ 
โครงการรณรงค์และส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันศุกร์)  โครงการครุศาสตร์จิตอาสากับศูนย์ศึกษาพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

   สถานภาพหน่วยงาน 

คณะครุศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ อาคาร 11  อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนน 

อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ 0 2160 1061-2 โทรสาร 0 2160 1057 เว็บไซต์ http://www.edu.ssru.ac.th 

ปัจจุบนัคณะครุศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี จำนวน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวชิา

ภาษาไทย สาขาวชิาภาษาอังกฤษ สาขาวชิาคณติศาสตร์ สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย สาขาวชิา

สังคมศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษา  

• วิสัยทัศน์ (Vision)
แม่แบบสถาบันผลิตครู

• พันธกิจ (Mission)
ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

• ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน

2. บริการวิชาการคุณภาพตามความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา 

3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ใน

การจัดการเรียนรู้ 

4. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดให้กับนักศึกษา

• เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)

2. คุณธรรม (Morality)

3. เครือข่าย (Partnership)

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

• วัฒนธรรม (Culture)
เป็นกัลยาณมิตร อุทิศตนเพื่อหน่วยงาน

• อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ

• เอกลักษณ์ (Uniqueness)
สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังความเป็นครู มุ่งเรียนรู้สู่สากล

http://www.edu.ssru.ac.th/
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• ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 

อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

• เป้าหมายการพัฒนาคณะครุศาสตร์ 
1. ด้านการพัฒนาองค์กร  

- จัดวางระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

แบบไตรภาคี ศิษย์เก่า คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน  

- สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

2. ด้านการวิจัย  

- สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์ โดยการหาทุนสนับสนุนเพื่อทำการวิจัยทั้งจากภายใน ภายนอก 

และต่างประเทศ  

- สร้างเครือข่ายภาคีวิจัยระหว่างองค์กร เพื่อพัฒนางานวิจัยเข้าสู่ระดับสากล  

- เน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล จากการทำวิจัย และนำไป

ตีพิมพ์เผยแพร่แก่สาธารณชน  

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน  

- เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างเสริมทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพครู  

- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ การอาชีพ และวัฒนธรรมกับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  

- เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Project-based learning, 

Problem-based learning, Brain-based learning และ Active learning 

- พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และบุคลิกภาพของนักศึกษาด้วยภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

งานวิจัยในชั้นเรียน  

- เสริมสร้างระบบคุณธรรมและค่านิยมโดยใช้กิจกรรมเชิงประจักษ์ ใช้ระบบผู้ชี้แนะ/ผู้แนะนำ 

4. ด้านการพัฒนาคณาจารย์  

- เน้นการประสานงาน ความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และบุคลากรด้วยการดำเนินงานแบบ Team-based 

approach  และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วทั้งคณะ 
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- ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีการทำผลงานทางวิชาการ ศึกษาต่อ ตลอดจนการฝึกอบรมทั้ง

ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย  

- พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- มุ่งพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดให้คณาจารย์สามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านวิชาการ

ตามความถนัด และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานจนเป็นตัวอย่างที่ดีหรือแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศได้ (Good/best practice)  

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อความเป็นครูมืออาชีพแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อน แบบ Coaching และ Mentoring   

5. ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  

- ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในและนอกประชาคมอาเซียน เพื่อยกระดับการพัฒนางานวิจัย  

- สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนให้มีการทำงานวิชาการ งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการ

ร่วมกัน  

- สนันสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม งานวิชาการกับคณาจารย์และนักศึกษาในประชาคม

อาเซียน  

6. ด้านการบริการวิชาการ  

- จัดให้มีการจัดทำแผนบริการวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทั้งแบบให้เปล่าและแบบ

หารายได้เข้าคณะ 

- เน้นการบริการวิชาการที่มาจากงานวิจัยของคณาจารย์ และการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์การสอน  

- เน้นการสร้างรายได้จากการผลิตตำราทางวิชาการและการบริการวิชาการ  

7. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

- สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทาในการผลิตครูให้มีภูมิรู้แบบมืออาชีพ ผสมผสานกับคุณธรรม ค่านิยม

ของสวนสุนันทา  

- สนันสนุนให้มีการใช้ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดเป็นกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร

ให้กับนักศึกษา  

- เน้นการจัดทำข้อมูลฐานความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการสืบค้นของคณาจารย์ นักศึกษา 

บุคลากรและสาธารณชนทั่วไป 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก ช่วงปรับ

เกณฑ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนน คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ำหนัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ
และผลิตบณัฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

52.30 

  เปา้ประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีทกัษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งานตรงความต้องการ
ของประเทศ 

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจ
อย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต 

93.00 1.46 2.00 85.00 87.00 89.00 91.00 93.00 N/A 1.0000 0.0193 

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

96.10 1.46 1.00 92.10 93.10 94.10 95.10 96.10 69.23 1.0000 0.0193 

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน 92.50 1.46 0.25 91.50 91.75 92.00 92.25 92.50 96.64 5.0000 0.0964 

1.1.4 จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่
เป็นความต้องการของประเทศ 

100 1.46 20.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 126.00 5.0000 0.0964 

เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การยกย่องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

0.50 1.45 0.05 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.67 5.0000 0.0958 

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีและภาษาตา่งประเทศที่
สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่
จำเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลยั
ดิจิทัล 

100.00 1.45 2.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 100.00 5.0000 0.0958 

1.2.3 การส่งเสริมนักศึกษาที่มี
พรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถพิเศษ (1) 
 (1) จำนวนนักศึกษาที่มีพรสวรรค์
ที่ได้รับการส่งเสริม 

1 1.00 1 - - - - 1 2 5.0000 0.0661 

 (2) ร้อยละนกัศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ 

20.00 1.00 2.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 38.07 5.0000 0.0661 

1.2.4 จำนวนงานวิจยั บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาของ
หน่วยงานไปนำเสนอ/ประกวดใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

5 1.45 1 1 2 3 4 5 0 0.0000 0.0000 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก ช่วงปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 

 

1.2.6 จำนวนอาจารย์ที่สร้าง
นักศึกษาที่มีผลงานวจิัย บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ ์

5 1.45 1 1 2 3 4 5 0 0.0000 0.0000 

 

1.2.7 จำนวนนักศึกษาที่มี
ผลงานวิจัย บทความวิชาการ  
งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 

5 1.45 1 1 2 3 4 5 0 0.0000 0.0000 

 

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 
ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 

25.00 1.45 4.00 9.00 13.00 17.00 21.00 25.00 49.00 5.0000 0.0958 

เป้าประสงค์ 1.3 มหาวิทยาลัยมหีลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนดว้ยระบบดิจิทัล 

 
1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผสมผสานต่ออาจารย์ทั้งหมด 

100.00 1.45 10.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 5.0000 0.0958 

  เปา้ประสงค์  1.4 มหาวิทยาลยัมีหลักสูตรเอตทัคคะ และหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิด
ทักษะเพื่ออนาคต (Reskill,Upskill) 

 
1.4.1 จำนวนสาขาวิชา Top 10 
Thailand (3) 

1 2.00 1 - - - - 1 N/A 1.0000 0.0264 

1.4.2 ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาต ิ

50.00 1.46 5.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 50.00 5.0000 0.0964 

 
1.4.7 หลักสูตรระยะสั้น หรือ 
หลักสูตร Non-Degree (4) 

1 2.00 1 - - - - 1 1 5.0000 0.1321 

 

1.4.8 จำนวนศิษย์เก่าหรือ
บุคคลภายนอกที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะที่ตรงกับความตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

7 1.45 1 3 4 5 6 7 40 5.0000 0.0958 

 

1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนร่วมกบัหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการ 

1 1.45 1 - - - - 1 7 5.0000 0.0958 

 

1.4.10 จำนวนอาจารย์และ
นักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ (5) 

           

 (1) นักศึกษา 250 1.00 25 150 175 200 225 250 330 5.0000 0.0661 

 (2) อาจารย ์ 2 1.00 1 - - - 1 2 2 5.0000 0.0661 

เป้าประสงค์  1.5 บุคลากรมีคุณภาพสงูทั้งความรู ้ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัตงิาน ตลอดจนมีความกา้วหน้าในสายอาชีพ 
 1.5.1  ร้อยละของผู้สอนที่มี

คุณภาพสูง (6) 

35.00 2.00 3.00 23.00 26.00 29.00 32.00 35.00 43.86 5.0000 0.1321 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก ช่วงปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้น 

1 1.45 1 - - - - 1 1 5.0000 0.0958 

1.5.3  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

72.00 1.45 4.00 56.00 60.00 64.00 68.00 72.00 100.00 5.0000 0.0958 

เป้าประสงค์  1.6 มหาวิทยาลยัผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
 

1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ผ่านหนา้เว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

100.00 1.45 5.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 32.56 1.0000 0.0192 

เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรทุกระดบัรับรู้และมีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนมหาวิทยาลยัตามทิศทางที่กำหนดไว้ 
 1.7.1 ร้อยละความสำเร็จของการ

ถ่ายทอดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย (7) 

100.00 2.00 5.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 50.00 2.5000 0.0661 

เป้าประสงค์ 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานทีแ่ละสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อยา่งครบถ้วนและเกิดความ
ประหยดังบประมาณ รวมถึงมีการบรหิารจัดการด้วยระบบดิจิทัล 
 1.8.1 ร้อยละความสำเร็จของการ

จัดการข้อร้องเรียนเกีย่วกบัอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวย
ความสะดวกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

90.00 1.45 10.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 0.00 0.0000 0.0000 

 

1.8.2 ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินการมาตรการประหยัด
พลังงาน (ระดับหน่วยงาน) 

100.00 1.45 5 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 33.33 1.0000 0.0192 

 

1.8.4 จำนวนของคณะ/วิทยาลัยที่
จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือ
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้
โปรแกรมซอฟแวร์ (Software) 

1 1.45 1 - - - - 1 1 5.0000 0.0958 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวตักรรมระดบัชาติ
และนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน 

33.55          

เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รบัการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ 

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ
นักวิจยั (9) 

55.00 2.00 5.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 15.79 1.0000 0.0264 

เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรา้งสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบตัร หรือสิทธบิัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก ช่วงปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
 2.2.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย

ของจำนวนผลงานวิจัย งาน
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองาน
วิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้
ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชน
และชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

100 1.45 20.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 100.00 5.0000 0.0958 

 2.2.2 ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย
ของจำนวนผลงานทีย่ื่นจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธบิัตร 

100 1.45 20.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 50.00 2.5000 0.0479 

เป้าประสงค์ 2.3 มหาวิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ดา้นศิลปะและวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
 2.3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่

เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของ
ชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือ
ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคม 

2 1.45 1 - - - 1 2 2 5.0000 0.0958 

เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชมุชน โรงเรียน วิสาหกิจชมุชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการรายใหม่ และ
ท้องถิ่นให้มีความเขม้แข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 

 

2.4.1 จำนวนประชาชนในชุมชน
หรือบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมศูนย์
การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ (ระดับ
หน่วยงาน) 

150 1.45 30 30 60 90 120 150 524 5.0000 0.0958 

2.4.4 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมหาวิทยาลัย 

20 1.45 2 12 14 16 18 20 N/A 1.0000 0.0192 

เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมแีหล่งทุนในการสนับสนุนการทำงานวิจยั นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำ
และนักวจิัย 

           

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

25,000 0.49 5,000 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 10,235.93 2.0472 0.0392 

เป้าประสงค์ 2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจดัการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใชใ้นการปฏิบตัิตามภารกิจ 
 2.6.1 เงินรายได้จากการบริการ

วิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์
ประจำ (10) 

25,000 2.00 5,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 24,000 4.8000 0.1268 

 2.6.3 จำนวนเงินบริจาคเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย (11) 

500,000 2.00 100,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 3,300,000 5.0000 0.1321 

เป้าประสงค์ 2.7 วารสารวิชาการที่ไดร้ับการยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
 2.7.1 จำนวนวารสารวิชาการที่

ได้รับการยอมรับในระดับชาต ิ

1 1.45 1 - - - - 1 0 0.0000 0.0000 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก ช่วงปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 

เป้าประสงค์ 2.8 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวชิาการอย่างมีประสิทธภิาพ 
 2.8.1 ร้อยละของการบริการ

วิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนหรือการวิจยั 

95.00 1.45 5.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 5.0000 0.0958 

 2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจำที่
ทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

91.00 1.45 5.00 71.00 76.00 81.00 86.00 91.00 100.00 5.0000 0.0958 

 2.8.3 ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย
ของจำนวนชุมชน/ทอ้งถิ่นที่  
อววน. เขา้ไปช่วยพัฒนา 

100.00 1.45 20.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 0.00 0.0000 0.0000 

  เปา้ประสงค์ 2.9 อาจารยแ์ละนักวิจยัมีศักยภาพในการริเริ่มสรา้งสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมปีระสิทธภิาพ 
 2.9.1 จำนวนชุดโครงการวิจยัที่

เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัและ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SGDs) 

1 1.45 1 - - - - 1 N/A 1.0000 0.0192 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กบัเครือข่ายและ
ขยายการยกย่องระดบันานาชาติ 

14.15          

เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของ
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลยั (12)  

80.00 2.00 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 52.00 2.2000 0.0581 

เป้าประสงค์ 3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวทิยาลยั 
 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มี

ผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลยั 

90.00 1.45 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 71.43 1.29 0.0246 

เป้าประสงค์ 3.3 ความมชีื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลยั 
 3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามา

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผน
รับนักศึกษาประจำป ี

85.00 1.45 5.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 78.10 3.6200 0.0693 

 3.3.2 จำนวนการประชาสัมพันธ์
ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

2 1.45 1 - - - 1 2 2 5.0000 0.0958 

เป้าประสงค์ 3.5 อาจารน์ชาวตา่งชาตทิี่ปฏบิัติงานหรือมีการแลกเปลีย่นในสาขาวชิา 
 3.5.1 จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ

หรืออาจารย์แลกเปลี่ยน/วิทยากร/
บรรยายพิเศษ 

2 1.45 1 - - - 1 2 3 5.0000 0.0958 

  เปา้ประสงค์ 3.6 มหาวทิยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น 

 3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศที่มีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 
 

100.00 1.45 5.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 80.00 1.0000 0.0192 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก ช่วงปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำหนัก 
 3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมอื

ในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

80.00 1.45 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 100.00 5.0000 0.0958 

เป้าประสงค์ 3.7  มหาวิทยาลยัมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายตา่งประเทศ 
 3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมอื

ต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง (13) 

80.00 2.00 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 50.00 1.0000 0.0264 

      100.00 

      
   

3.2236 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งานตรงตามความต้องการของประเทศ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี์ เศรษฐพงศ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกาญจนา  เบา้ศรี 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานจำแนกรายสาขาวิชา ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จำนวนของผู ้ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู ้ใช ้บ ัณฑิตที ่ให้คะแนนสูงสุด 2 
ระดับแรก 

คน - - N/A 

2. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด คน - - - 
3. ร้อยละของผู ้จ ้างงานที ่พอใจอย่างยิ ่งใน
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ร้อยละ - - - 

สาขาวิชา ร้อยละบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่ง
ในคุณลักษณะของบัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตผู้
ที่สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนบัณฑิต
ที่ได้รับการ
ประเมิน 

คิดเป็นร้อยละ จำนวน
ผู้ใช้งาน

บัณฑิตที่ตอบ
แบบความพึง
พอใจอยู่ใน

ระดับ 9 ถึง10 

จำนวนผู้จ้าง
งานที่ตอบแบบ
ประเมินทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย - - - - - - 
ภาษาอังกฤษ - - - - - - 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป - - - - - - 
คณิตศาสตร ์ - - - - - - 
การศึกษาปฐมวัย - - - - - - 
สังคมศึกษา - - - - - - 
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา - - - - - - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

 
ประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู - - - - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-  ร้อยละ  2.00  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
85.00 87.00 89.00 91.00 93.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.1.1 ร้อยละของผู ้จ ้างงานที ่พอใจ
อย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต 

1.46 N/A 1.0000 0.0193 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
93.00 N/A ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร้อยละของผูจ้้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของ

บัณฑิตให้คะแนนสูงสุด 2 ระดบัแรก และคุณภาพบณัฑิตตามกรอบ TQF และถ่ายทอดสู่หลักสูตร/
สาขาวชิา 

2. เพิ่มเติมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในแบบสอบถามโดยมีคำถามครบตาม Curriculum mapping 
ในเลมหลักสูตร (มคอ.2) 

3. จัดสงแบบสอบถามสํารวจรอยละของผูจางงานที่พอใจอยางยิ่งในคุณลักษณะบัณฑิตฯ และคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ TQF ของแตละหลักสูตรใหผูใชบัณฑิตตอบโดยใช้ฐานขอมูลผสูําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2563 

4. กํากับติดตามและรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากผใูชบัณฑติ 
5. บันทึกขอมูลวิเคราะหผลรอยละของผูจางงานที่พอใจอยางยิ่งในคุณลักษณะบัณฑิตฯ และรายงานตอกอง

บริการการศึกษา 
6. ดําเนินการติดตามแบบสอบถามเพิ่มเติม บันทึกผลและวิเคราะหผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย และ

รายงานตอกองบริการการศึกษา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านบุคลากร: ความร่วมมือของผใูชบัณฑิตในการตอบแบบสอบถาม 

• ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: แบบสอบถามสํารวจรอยละของผูจางงานที่พอใจอยางยิ่งในคุณลักษณะบัณฑิตฯ และ
คุณภาพบัณฑติตามกรอบ TQF 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง:  
1.1.1-01 รายงานผลการสำรวจรอยละของผูจางงานที่พอใจอยางยิ่งในคุณลักษณะบัณฑิตฯ และคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบ TQF 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี์ เศรษฐพงศ์ 
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกาญจนา  เบา้ศรี 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด คน 394 535 339 
2. จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสอบถาม

เรื่องการมีงานทำ 
คน 393 526 121 

 
2.1 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 6 เดอืน 
คน - - 81 

 

2.2 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

คน 377 489 81 

 

2.3 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี 

คน 3 5 0 

 2.4 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน 0 0 0 

 2.5 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 0 0 0 

 

2.6 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้า
ศึกษา 

คน 11 28 4 

 

2.7 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 

คน 1 0 0 

 

2.8 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไมม่ีงานทำและ
ไม่ได้ศึกษาต่อ 

คน 1 4 40 

3. จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสอบถาม
เรื่องการมีงานทำ (ไม่นับรวมบณัฑิตที่มีงานทำก่อนเข้า
ศึกษา ผู้ศึกษาต่อ ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร) (ข้อ 
2 ลบด้วย (2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)) 

คน 381 498 117 

4. ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 2.2 / ข้อ 3 x 
100) 

ร้อยละ 98.95 98.19 69.23 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 1.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
92.10 93.10 94.10 95.10 96.10 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได ้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  

1.46 69.23 1.0000 0.0193 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
96.10 69.23 ไม่บรรล ุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการกํากับติดตามภาวะการมีงานทาํของบัณฑิตระดบัปริญญาตรี ในระดับ

หลักสูตร/สาขาวชิา 
2. ถายทอดการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดไปสูผูรับผิดชอบของหนวยงาน 
3. ประชาสัมพนัธแจงใหบัณฑิตตอบแบบสํารวจภาวะการมีงานทําออนไลน/ กรณีปรับปรุงขอมูล 
4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยทุกหลักสูตร กํากับติดตามจํานวนผูตอบแบบสอบถาม และผล

สํารวจภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดับปริญญาตรีภายใน 6 เดือนที่ทํางานในอุตสาหกรรมมูลคาเพิ่ม
สูง และทีไ่ดงานทําภายใน 1 ป ใหบรรลุเปาหมายอยางตอเนื่อง 

5. จัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนนิงานและรายงานใหผบูริหารทราบ 
6. นําผลการสาํรวจฯ มาปรับปรุงการดําเนินงาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านบุคลากร: ความร่วมมือของบัณฑิตในการตอบแบบสอบถาม 

• ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: แบบสาํรวจภาวะการมีงานทําของบณัฑิตระดับปริญญาตรี 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.1.2-01 รายงานผลการสํารวจภาวะการมีงานทาํของบัณฑติระดับปริญญาตรี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี์ เศรษฐพงศ์ 
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกาญจนา  เบา้ศรี 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานจำแนกรายสาขาวิชา ดังนี้  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จำนวนนักศึกษาแรกเข้าที่ลงทะเบียนเรียน
อย่างต่อเนื่อง เมื่อขึ้นทะเบียนในหลักสูตรเป็น
ระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

คน - - 632 

2. จำนวนนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตร คน - - 654 
3. อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ - - 96.64 

สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียนต่อเนื่อง 1 ใน 
4 ของหลักสูตร 

จำนวนนักศึกษาแรกเข้า
ทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 108 109 99.08 
ภาษาอังกฤษ 101 106 95.28 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 80 81 98.77 
คณิตศาสตร ์ 88 90 97.78 
การศึกษาปฐมวัย 92 92 100.00 
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์(เดิม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 

75 80 93.75 

สังคมศึกษา 88 96 91.67 

รวม 632 654 96.64 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-  ร้อยละ  0.25  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
91.50 91.75 92.00 92.25 92.50 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน 1.46 96.64 5.0000 0.0964 
 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
92.50 96.64 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับอัตราการคงอยูของผูเรียน และถายทอดสรูะดับ 

หนวยงาน 
2. หนวยงานรับทราบจํานวนนักนกัศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่ลงทะเบียนในภาคการเรียน 1/2564 

จากกองบริการการศึกษา และนําไปวางแผนการดําเนนิงาน 
3. ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีผลักดันใหมีจํานวนนักศึกษาคงอยตูามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
4. รายงานผลการดําเนนิงานอัตราการคงอยูของผูเรียนตอกองบริการการศึกษาทุกเดือน 
5. นําผลมาใชในการปรับปรุงการดาํเนินงาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.1.3-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.4 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี์ เศรษฐพงศ์ 
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกาญจนา  เบา้ศรี 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานจำแนกรายสาขาวิชา ดังนี้  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ
ของประเทศที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ 

คน - - 315 

2. ค่าเป้าหมายของจำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่
เป็นความต้องการของประเทศที ่คาดว่าจะ
สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ 

คน - - 250 

3. ร ้อยละการบรรลุเป ้าหมายของจำนวน
ผู ้ เร ียนสาขาวิชาที ่ เป ็นความต้องการของ
ประเทศ 

ร้อยละ - - 126.00 

สาขาวิชา 

จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาท่ี
เป็นความต้องการของ

ประเทศท่ีคาดว่าจะสำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา

นั้นๆ 

ค่าเป้าหมายของจำนวน
ผู้เรียนสาขาวิชาท่ีเป็น

ความต้องการของประเทศ
ที่คาดว่าจะสำเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา
นั้นๆ 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 39 51 131.44 
ภาษาอังกฤษ 40 49 121.89 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 32 41 128.93 
คณิตศาสตร ์ 28 38 137.68 
การศึกษาปฐมวัย 48 57 119.50 
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร ์ 23 26 111.11 
สังคมศึกษา 41 53 130.86 
รวม 250 315 126.00 



 

 
20 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-  ร้อยละ  20.00  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.1.4 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของ
จำนวนผู ้เรียนสาขาวิชาที ่เป็นความ
ต้องการของประเทศ 

1.46 126.00 5.0000 0.0964 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
100.00 126.00 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับจาํนวนผูเรียนสาขาที่เปนความตองการของประเทศ

และถายทอดสรูะดับหนวยงาน 
2. หนวยงานรับทราบจํานวนนักระดับปริญญาตรีภาคปกติที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 

จากกองบริการการศึกษาเพื่อนําไปวางแผนการดาํเนินงาน 
3. ผลักดันใหมีจํานวนนักศึกษาสาํเร็จการศึกษาในสาขาที่เปนความตองการของประเทศ ประจําปกีารศึกษา 

2564 ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
4. รายงานผลการดําเนนิงานจํานวนผูเรียนสาขาที่เปนความตองการของประเทศตอกองบริการการศึกษาทุก

เดือน 
5. นําผลมาใชในการปรับปรุงการดาํเนินงาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.1.4-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์  1.2 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีพรสวรรค์และพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จำเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัลมีความสามารถพิเศษ ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาตหิรือนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารยส์งกรานณ์ ขนุทิพย์ทอง  
                          รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอรดี หอมวงศ์ 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

    

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่อง
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

รางวัล 16 15 16 

1.1 ระดับชาติ รางวัล 16 15 16 
 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล 12 8 11 
 (2) การสื่อสาร รางวัล - 1 2 
 (3) จิตสาธารณะ  รางวัล 4 2 1 
 (4) อื่นๆ รางวัล - 4 2 
1.2 ระดับนานาชาติ รางวัล - - - 
 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล - - - 
 (2) การสื่อสาร รางวัล - - - 
 (3) จิตสาธารณะ  รางวัล - - - 
 (4) อื่นๆ รางวัล - - - 
2. จำนวนนักศึกษาทั้งหมด คน 2,212 2,040 2,405 
3. ร้อยละของรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยก
ย ่องหร ือยอมร ับในระด ับชาต ิและ/หรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ 0.72 0.74 0.67 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
 สามารถสรุปผลการดำเนินงานจำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ีให้

รางวัล 

ระบุด้าน 
ของรางวัล 

ว-ด-ป  
ได้รับ
รางวัล 

ผู้ที่ได้รับรางวัล 

1 2 3 4 ชื่อ-สกุลผู้
ได้รับรางวัล 

ชั้นปี 
ประเภท 

การศึกษา 
สาขาวิชาภาษาไทย       

1. รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 โครงการสอบ
ออนไลน์ชิง
ทุนการศึกษา หัวข้อ 
“ศาสตร์แห่งสมาธิ” 
(The Science of 
Meditation ) 
ระดับอุดมศึกษา 

เครือข่ายเยาวชน
พุทธอาสา 

    10-
ต.ค.-
64 

นายเนรมิต 
ไก่แก้ว  

3 ปริญญาตร ี

2. รางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันการพูดอภิปราย
เชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ 
“การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
มีทางออก จริงหรือ
หลอก! คือยุติการ
ตั้งครรภ์”  

สมาคมวางแผน
ครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี  

    12-
ต.ค.-
64 

นายธนวัฒน์ 
เจิมกระโทก  

4 ปริญญาตร ี

3. รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1  การแข่งขัน
การพูดอภิปรายเชิง
สร้างสรรค์ ในหัวข้อ 
“การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
มีทางออก จริงหรือ
หลอก! คือยุติการ
ตั้งครรภ์”  

สมาคมวางแผน
ครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี  

    12-
ต.ค.-
64 

นายเอกรัตน์ 
ธัญญเจริญ  

4 ปริญญาตร ี

4. รางวัลเยาวชนคน
ต้นแบบ ประจำป ี
๒๕๖๔ สาขาดนตรีและ
การแสดง โครงการเชิด
ชูเกียรติเด็กและ
เยาวชนดีเด่น และผู้มี
คุณูปการต่อกิจกรรม
เยาวชน เนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาต ิ

สโมสรโรตารีจตุจักร
ภาค 3350 โรตารี
สากล 

    30-
ต.ค.-
64 

นายเอกรัตน์ 
ธัญญเจริญ  

4 ปริญญาตร ี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
5. รางวัล ❝Children's 

Award of Thailand❞ 

การค้นหา ❛สุดยอดเด็ก

แห่งประเทศไทย❜ 
สาขาศิลปวัฒนธรรม 
(เพลงพื้นบ้าน) เนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาต ิ
ประจำป ี2565 

สภาศิลปิน
สร้างสรรค์สังคม 

    10-
พ.ย.-
64 

นายเอกรัตน์ 
ธัญญเจริญ  

4 ปริญญาตร ี

6. รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวด
กลอนระดับภาค 
ประจำป ี2564 ใน
ระดับอุดมศึกษา ภาค
กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

จัดโดย สมาคมนัก
กลอนแห่งกระเทศ
ไทย  

    15-
พ.ย.-
64 

นายอาทิตย์ 
บุพโต 
นายฉัตรชัย 
สิทธิจรรยากุล 
นายธีรโชต ิ
การส ี
นายสุรเกียรติ 
มะสุใส 

5 
5 
5 
5 

ปริญญาตร ี

7. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจาก
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม 
รางวัล “วัฒนคุณาธร” 
ประจำป ี๒๕๖๔  

รับโล่เชิดชูเกียรติ
จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม 
รางวัล “วัฒนคุณา
ธร” ผู้ทำ
คุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม 
ประจำป ี๒๕๖๔ 
เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนากระทรวง
วัฒนธรรม  

    23-
ธ.ค.-
64 

นางสาวชาคริ
ยา ปานณรงค์  

1 ปริญญาตร ี

8. รางวัลพระราชทาน 
โครงการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน 
ประจำปกีารศึกษา 
๒๕๖๓ 

อาคารหอประชุมคุรุ
สภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

    29-
ธ.ค.-
64 

นางสาวจิตรา
พร จิตจุล  

1 ปริญญาตร ี

9. ได้รับรางวัลชมเชย การ
ประชันสักวากลอนสด 
ระดับอุดมศึกษา 
ประเภททีม ในงาน 
ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรม

งานราชภัฏบุรีรัมย์
มหกรรมวิชาการ
และวัฒนธรรม
นานาชาติ ครั้งที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
บุรีรัมย์ 

    15 
ก.พ.65 

1.นายตะวัน 
ผิวทองงาม  
2. นางสาวกิ่ง
ฟ้า 
ส้มเขียวหวาน  

4 
3 

ปริญญาตร ี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
วิชาการและวัฒนธรรม
นานาชาติ ครั้งที่ 5 

10. ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 
ระดับอุดมศึกษา การ
ประกวดการอ่าน
ทำนองเสนาะ
ระดับประเทศ ชิงโล่
รางวัลเกียรติยศ
องคมนตร ีรอบชิง
ชนะเลิศ "สืบสำเนียง 
เสียงเสนาะ" ครั้งที่ ๔ 
ประจำปกีารศึกษา 
๒๕๖๔  

จัดโดย กลุ่มงาน
พัฒนานักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาลยัเซาธ์อีสท์
บางกอก 

    10-
มี.ค.-
65 

นางสาวเพ็ญ
มณ ีอเนก
ธรรมกุล  

2 ปริญญาตร ี

11. ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 
ประเภทเร่ืองสั้น 
โครงการประกวดงาน
เขียน “เกียรตินิยม
วรรณศิลป์” ประจำปี
การศึกษา 2564 
ภายใต้หวัข้อ “ร่วง
หล่น” ผลงานเร่ือง 
“เมื่อสิ้นสดัม เชือก
ปะกำก็ร้าง สไนก็ไร้
เสียง” โดยใช้
นามปากกา “เนรมิตร 
สิทธิศักดิ์”  

จัดโดย ชมรม
วรรณศิลป์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

    13-
มี.ค.-
65 

นายเนรมิต 
ไก่แก้ว  

3 ปริญญาตร ี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ       
12. รางวัลรองชนะเลิศ อับ

ดับ 1 ประเภท 
FIGHTING 

สมาคมกีฬายูยิตสู
แห่งประเทศไทย 

    6-ธ.ค.-
64 

นางสาวมิล
ตรา จันทร์ทา 

3 ปริญญาตร ี

13. รางวัลรองชนะเลิศ อับ
ดับ 2 ประเภท TACHI 
WAZA 

สมาคมกีฬายูยิตสู
แห่งประเทศไทย 

    6-ธ.ค.-
64 

นางสาวมิล
ตรา จันทร์ทา 

3 ปริญญาตร ี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

14. รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวด 
"#นางสาวอยธุยา2564" 
#MissAyutthaya2021 

งาน "ยอยศยิ่งฟ้า 
อยุธยามรดกโลก ป ี
2564" ณ เวทีกลาง 
งานยอยศยิ่งฟา้ 
อยุธยามรดกโลก 

    18-

ธ.ค.-

64 

 

นางสาวสิริ

นทร์ ทอง

ประภา 

 

2 ปริญญาตร ี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

15. รางวัล "ทูตแห่งความด"ี 
ประจำป ี๒๕๖๔ 
ภายใต้โครงการ ๙ 
เดือน ๙  ๙๙ ทูตแห่ง
ความดี เพื่อ
ความก้าวหนา้อยา่ง
ยั่งยืน 

สภาศิลปิน
สร้างสรรค์สังคม 

    7-
พ.ย.-
64 
 

นายมนัสนันท์  
เวียงสมุทร 

2 ปริญญาตร ี

16. ได้รับรางวัลเยาวชน
ดีเด่นกรุงเทพมหานคร 
(ประกายเพชร) คร้ังที่ 
16 ประจำป ี2564 
ด้านพัฒนาเยาวชน ใน
โครงการเยาวชนดีเด่น
กรุงเทพมหานคร 
(ประกายเพชร) 

จัดโดยศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร 
ไทย ญี่ปุ่น 

    23-
ธ.ค.-
65 

นายมนัสนันท์  
เวียงสมุทร 

2 ปริญญาตร ี

หมายเหตุ 1. นักปฏิบัติ 2. การสื่อสาร 3. จิตสาธารณะ 4. อ่ืนๆ 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-  ร้อยละ  0.05  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
ยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ 

1.45 0.67 5.0000 0.0958 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
 

 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
0.50 0.67 บรรลุ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  

1. จัดประชุมชี้แจงผู้เก่ียวข้องดําเนนิการสนบัสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวด แข่งขันในเวที
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

2. แสวงหาเวทีการประกวดในระดบัชาติและนานาชาติ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการประกวด
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

3. สํารวจรางวลันักศึกษาในระดับสาขา หลักสูตร 
4. จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หรือจัดโครงการส่งนักศึกษาเข้าประกวดในระดับ

หน่วยงาน 
5. รายงานสรุปผลรางวัลทีน่ักศึกษาได้รับ 
6. นําผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงดาํเนนิงานคร้ังต่อไป 
7. ติดตามผลการดําเนนิงานตามรอบการติดตาม 
8. รายงานผลการติดตามการดาํเนนิงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน และกองพัฒนานักศึกษา จาํนวน 3 ครั้ง 
9. จัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนนิงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านงบประมาณ: คณะมีการสง่เสริมและสนบัสนุนงบประมาณให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
     1.2.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
     1.2.1-02 โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนักศึกษาที่ได้รับการ 
ยกย่องหรือยอมรับในระดับชาตแิละ/หรือนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทกัษะทางด้านเทคโนโลยีหรือภาษาต่างประเทศที่
สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่จำเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี์ เศรษฐพงศ์ 
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกาญจนา  เบา้ศรี 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนนักศึกษาทีได้ร ับการพัฒนาให้มี
ท ั กษะทา งด ้ า น เทค โน โ ลย ี ห ร ื อภาษา 
ต่างประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่
จำเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

คน - - 957 

2. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด 

คน - - 957 

3. ร้อยละนักศึกษาที ่ได้ร ับการพัฒนาให้มี
ท ั กษะทา งด ้ า น เทค โน โ ลย ี ห ร ื อภาษา 
ต่างประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่
จำเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ร้อยละ - - 100.00 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.2.2 ร ้อยละนักศึกษาที ่ได ้ร ับการ
พัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี
หรือภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับ
สาขาเฉพาะทางที ่จำเป็นในรูปแบบ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

1.45 100.00 5.0000 0.0958 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
100.00 100.00 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับรอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะทางดา้น

เทคโนโลยีหรือภาษาตางประเทศฯและถายทอดสรูะดับหนวยงาน 
2. หนวยงานรับทราบขอมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติชัน้ปที่ 3 และชัน้ปที่ 4 ประจําภาค 2/2564  

หรือ ภาคเรียนที่ 1/2565 เพือ่นําไปวางแผนการดําเนนิงาน 
3. ผลักดันใหมีรอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีหรือภาษาตางประเทศฯ  

ซึ่งมาจากการลงทะเบยีนเรียนในรายวิชาที่พฒันาทักษะฯ หรือเขารวมโครงการอบรมพัฒนาทักษะฯ  
ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

4. รายงานผลการดําเนนิงานรอยละของนักศึกษาใหไดรับการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีหรือ ภาษาตาง
ประเทศฯ ตอกองบริการการศึกษาทุกเดือน 

5. นําผลมาใชในการปรับปรุงการดาํเนินงาน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : คณะมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยมีการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรม
โครงการอบรม CEFR ร่วมกับ สสสร. 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.2.2-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
1.2.2-02 โครงการอบรมหรือรายวิชาทีจ่ัดการเรียนการสอนดา้นเทคโนโลยีและด้านภาษาต่างประเทศ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดหลัก : 1.2.3 การส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (1) 
ชื่อตัวชี้วัดย่อย  : 1.2.3 (1) จำนวนนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ที่ได้รับการส่งเสริม 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารยส์งกรานณ์ ขนุทิพย์ทอง  
                          รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอรดี หอมวงศ์ 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. 1.2.3 (1) จำนวนนกัศึกษาท่ีมีพรสวรรค์ท่ีได้รับการ
ส่งเสริม 

คน - - 2 

2. 1.2.3 (2) ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถพิเศษ 

ร้อยละ - - 38.07 

2.1 จำนวนนักศึกษาท่ีได้รับการสง่เสริมและพัฒนา
ทักษะความสามารถพิเศษ 

คน - - 881 

2.2 จำนวนนักศึกษาระดับช้ันปรญิญาตรีทั้งหมด  คน - - 2314  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
   1.2.3 (1) จำนวนนกัศึกษาท่ีมพีรสวรรค์ท่ีได้รับการส่งเสริม 
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 

   1.2.3 (2) ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ 

 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 
 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.2.3 การส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์
หรือพัฒนานักศึกษาให้ม ีความสามารถ
พิเศษ (1) 

2.00    

   (1) จำนวนนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ที่ไดร้ับ
การส่งเสริม 

1.00 2 5.0000 0.0661 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

   (2) ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้
มีความสามารถพิเศษ 

1.00 38.07 5.0000 0.0661 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

1.2.3 การส่งเสริมนักศึกษาที่มพีรสวรรค์หรือ
พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (1) 

5 5 บรรลุ 

   (1) จำนวนนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

1 2 บรรลุ 

   (2) ร้อยละนักศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถพิเศษ 

20.00 38.07 บรรลุ 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิงานดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 
2. จัดทําแผนปฏบิัติการด้านการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี และประจําปีการศึกษา 2564  

ของหน่วยงาน และเสนอให้ผู้บรหิารพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งจดัส่งให้กองพัฒนานักศึกษา 
3. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแผนฯ ที่กําหนด 
4. ประเมินผลความสาํเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่กําหนด 
5. จัดทํารายงานสรุปผลโครงการ/กิจรรมพัฒนานักศึกษาฯทุกโครงการที่จัด 
6. นําผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงดาํเนนิงานคร้ังต่อไป 
7. ติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนานักศึกษา 
8. รายงานผลการติดตามการดาํเนนิงานตามแผนพฒันานักศึกษาฯต่อผู้บริหาร หน่วยงาน และกองพัฒนา

นักศึกษา จํานวน 3 คร้ัง 
9. จัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนนิงานตามแผนพฒันานักศึกษาฯและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : คณะผลักดันและสง่เสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามแผนพฒันานักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.2.3-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
1.2.3-02 เอกสารแสดงผลงานรางวัลของนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ซึ่งได้รับการสง่เสริมและพฒันาศักยภาพจนเป็นที่
ยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.4 จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
ของหน่วยงานไปนำเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 
                         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 133 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

 
 รายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนงานว ิจ ัย  บทความว ิชาการ งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐ์ของ
นักศึกษาของหน่วยงานไปนำเสนอ/ประกวดใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน - 8 0 

- ระดับชาต ิ - 8 - 
- ระดับนานาชาต ิ - - - 

ชื่อผลงานที่นกัศึกษา
ได้รับรางวัล 

ชื่อ-สกลุนักศกึษาได้รับรางวัล 
ชื่องานการประชมุ
วิชาการที่นำเสนอ/

ประกวด 

ระดับรางวัล 
ว-ด-ป ได้รับ

รางวัล ชาติ 
นานา
ชาติ 

1..................      
2..................      
3..................      
4..................      
5..................      

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.2 .4  จำนวนงานว ิจ ัย  บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงาน
ไปนำเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1.45 0 0.0000 0.0000 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
5 0 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. หนวยงานเขารวมรับฟงแนวทางทางการดาํเนินงานตัวชีว้ัดการปฏิบัติราชการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
2. หนวยงานดําเนนิการทบทวนแนวทางการดําเนนิ และแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. หนวยงานดําเนนิการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัย 
4. คณะกรรมการประจําคณะคัดเลือกผลงาน / โครงงาน / Project / บทความวจิัย 
5. หนวยงานนาํบทความที่ผานการคัดเลือก Conference ระดับนานาชาติหรือระดับชาติ (5 บทความ) 

รายงานต่อสถาบนัวิจัย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : คณะได้ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสูการวิจัย โดยจัดให้นกัศึกษาส่งผลงาน
เพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมวชิาการระดบัชาติ ซึ่งจัดขึน้ในเดอืนมีนาคม 2565 และ Proceeding จะออกภายใน
เดือนเมษายน 2565 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.2.4-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.6 จำนวนอาจารย์ที่สร้างนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดษิฐ ์
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 
                         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 133 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนอาจารย์ที ่สร้างนักศึกษาที ่ม ีผลงานวิจัย 
บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 

คน - - 0 

 
           รายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้  

ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล 
ชื่อ-นามสกุล 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ชื่อ-นามสกุล  

นักศึกษา 
ว-ด-ป ได้รับรางวัล 

1..................    
2..................    
3..................    
4..................    
5..................    

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 2 3 4 5 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.2.6 จำนวนอาจารย์ที่สร้างนักศึกษา
ที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 

2.00 0 0.0000 0.0000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
5 0 ไม่บรรล ุ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  

1. หนวยงานเขารวมรับฟงแนวทางทางการดาํเนินงานตัวชีว้ัดการปฏิบัติราชการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

2. หนวยงานดําเนนิการทบทวนแนวทางการดําเนนิ และแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. หนวยงานดําเนนิการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัย 
4. คณะกรรมการประจําคณะคัดเลือกผลงาน / โครงงาน / Project / บทความวจิัย 
5. หนวยงานนาํบทความที่ผานการคัดเลือก Conference ระดับนานาชาติหรือระดับชาติ (5 บทความ) 

รายงานต่อสถาบนัวิจัย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : คณะได้ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสูการวิจัย โดยจัดให้นกัศึกษาส่งผลงาน
เพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมวชิาการระดบัชาติ ซึ่งจัดขึน้ในเดอืนมีนาคม 2565 และ Proceeding จะออกภายใน
เดือนเมษายน 2565 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.2.6-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.7 จำนวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดษิฐ์ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 
                         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 133 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวชิาการ 
งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ 

คน - - 0 

 
           รายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้  

ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล 
ชื่อ – นามสกลุ  
เจ้าของผลงาน 

สังกัดสาขาวิชา 

ว-ด-ป ที่นำเสนอ/
กรณี ผลงานได้

ตีพิมพ์ในวารสาร 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ 

1..................    
2..................    
3..................    
4..................    
5..................    

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 2 3 4 5 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.2.7 จำนวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย 
บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์หรือ
สิ่งประดิษฐ์ 

1.45 0 0.0000 0.0000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
5 0 ไม่บรรล ุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. หนวยงานเขารวมรับฟงแนวทางทางการดาํเนินงานตัวชีว้ัดการปฏิบัติราชการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
2. หนวยงานดําเนนิการทบทวนแนวทางการดําเนนิ และแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. หนวยงานดําเนนิการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัย 
4. คณะกรรมการประจําคณะคัดเลือกผลงาน / โครงงาน / Project / บทความวจิัย 
5. หนวยงานนาํบทความที่ผานการคัดเลือก Conference ระดับนานาชาติหรือระดับชาติ (5 บทความ) 

รายงานต่อสถาบนัวิจัย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : คณะได้ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสูการวิจัย โดยจัดให้นกัศึกษาส่งผลงาน
เพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมวชิาการระดบัชาติ ซึ่งจัดขึน้ในเดอืนมีนาคม 2565 และ Proceeding จะออกภายใน
เดือนเมษายน 2565 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.2.7-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 

 
  



 

 
37 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.8 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี์ เศรษฐพงศ์ 
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกาญจนา  เบา้ศรี 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนนักศึกษาที่สอบผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

คน 334 85 270 

2.  จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด คน 172 198 551 

3. ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

ร้อยละ 51.50 42.93 49.00 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 4.00  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
9.00 13.00 17.00 21.00 25.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.2.8 ร ้อยละน ักศ ึกษาที ่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ 
B1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

1.45 49.00 5.0000 0.0958 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
25.00 49.00 บรรลุ  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. กําหนดปฏิทนิการดําเนนิงาน/การจัดกิจกรรม 
2. จัดทําข้อมูลประกอบ ดงันี ้

- ข้อมูลกิจกรรมของนักศึกษา ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย ์
- ข้อมูลการคงสภาพนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือปีสุดทา้ย 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : คณะมีการส่งเสริมและผลกัดันให้นักศึกษาสอบผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว ้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.2.8-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์ 1.3 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทลั 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทั้งหมด 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี์ เศรษฐพงศ์ 
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกาญจนา  เบา้ศรี 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จำนวนอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ผสมผสาน 

คน - 50 53 

2. จำนวนอาจารย์ทั้งหมด คน - 51 53 
3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทั้งหมด 
ร้อยละ - 98.04 100.00 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.3.2 ร ้อยละของอาจารย ์ท ี ่ม ีการ
จัดการเร ียนการสอนแบบออนไลน์
ผสมผสานต่ออาจารย์ทั้งหมด 

1.45 100.00 5.0000 0.0958 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
100.00 100.00 บรรลุ  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. รับทราบแนวทางการดําเนนิการรอยละของอาจารยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผสมผสาน 

ตออาจารยทั้งหมด และถายทอดสูระดับหนวยงาน 
2. รับทราบมติและแนวทางการดําเนินงานและแจงอาจารยในหนวยงานรวมทัง้ผทูี่เก่ียวของทราบ เพื่อนํา

แนวทางไปสกูารปฏิบัต ิ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
3. อาจารยของหนวยงานดําเนินการสอนแบบออนไลนผสมผสาน ตามมติที่ประชุมและแนวทางที่

มหาวิทยาลยักําหนด ของมหาวทิยาลัย ประจาํภาคเรียนที่ 1/2564 ในเดือนกรกฎาคม- พฤศจิกายน 
2564 และประจําภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนธันวาคม 2564 - เมษายน 2565 

4. หนวยงานติดตามการดําเนนิงานการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลนผสมผสาน และ
รายงานผลภาคเรียนที่ 1/2564 ในเดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2564 ประจําภาคเรียนที่ 2/2564 เดือน
มีนาคม - เมษายน 2565 ตอกองบริการการศึกษาทราบ 

5. ประเมินผลการดําเนนิงาน และนําผลไปใชเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในภาคการศึกษาถัดไป 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านบุคลากร: เจ้าหน้าที่ฝา่ย IT คณะครุศาสตร์อำนวยความสะดวกในการจัดทำข้อมูลการสอนบนเว็บไซต์ให้
อาจารย ์

• ด้านงบประมาณ: งบประมาณโครงการจำทำสื่อการสอนออนไลน ์

• ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีการจัดอบรมการใช้เครื่องมือจากส่วนกลาง 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: การเข้าถึงเว็บไซต์ของอาจารย์ คนภายนอกไม่สามารถเข้าดูได้ 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.3.2-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์ 1.4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตทัคคะ และหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต (Reskill,Upskill) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.1 จำนวนสาขาวิชา Top 10 Thailand (3) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี์ เศรษฐพงศ์ 
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกาญจนา  เบา้ศรี 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนสาขาวิชา Top 10 Thailand หลักสตูร - - N/A 

 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อสาขาวิชาที่ได้รับ
การจัดอันดัน Top 

10 Thailand 

อันดับที่ได ้ เกณฑ์การจัดอันดบั วัน/เดือน/ปี ที่
ได้รับการจดั

อันดับ 

ลิงก์การจัด
อันดับ 

ภาษาอังกฤษ - - - -  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 หลักสูตร ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1 .4 .1  จำนวนสาขาว ิ ช า  Top 10 
Thailand 

2.00 N/A 1.0000 0.0264 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
1 N/A ไม่บรรล ุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับจาํนวนหลกัสูตร Top 10 Thailand 
2. ถายทอดการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดสูผูรับผิดชอบของหนวยงานและหลักสูตร 
3. ดําเนินการตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อใหเปนหลักสูตร Top 10 Thailand 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
4. จัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหหลักสูตรมีมาตรฐานและคุณภาพท่ีไดรับการรับการรับรองจากหนวย

งานหรือองคกรที่เปนที่ยอมรับในประเทศ เปนหลักสูตร Top 10 Thailand    
5. กํากับติดตามการดําเนนิงานของหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
6. รายงานผลการดําเนนิงานตอกองบริการการศึกษาอยางตอเนื่องทุกเดือน 
7. จัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนนิงานและรายงานใหผบูริหารทราบ 
8. นําผลมาใชในการปรับปรุงการดาํเนินงาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านงบประมาณ: มีงบประมาณโครงการเอตทัคคะ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านบุคลากร: สถานการณ์โควดิฯ ไม่มีผลงานของอาจารย์และนักศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.4.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ด้รับรองประสิทธผิลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี์ เศรษฐพงศ์ 
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกาญจนา  เบา้ศรี 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. ผลรวมถ่วงนำ้หนักของหลักสูตรที่ผ่านการตรวจ
รับรองมาตรฐาน 

คะแนน - - 4.0 

1.1 ระดับชาติ (0.50) คะแนน - - 4.0 
1.2 ระดับนานาชาติ (1.00) คะแนน - - - 

2. จำนวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร - - 8 
3. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับรองประสิทธผิลการ

เรียนรู้ตามมาตรฐานระดบัชาตหิรือนานาชาติ 
ร้อยละ - - 50.00 

 
 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานจำแนกรายสาขาวิชา ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร 
ประเภทการรับรองจากหน่วยงาน 

สถาบันมาตรฐาน
หลักสูตร 

ระดับชาติ 
(0.50) 

ระดับนานาชาติ 
(1.00) 

ครุศาสตรบณัฑติ สังคมศึกษา หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562  

  ได้รับการรับทราบ
หลักสตูรจาก อว. 

ครุศาสตรบณัฑติ ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562  

  ได้รับการรับทราบ
หลักสตูรจาก อว. 

ครุศาสตรบณัฑติ ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562  

  ได้รับการรับทราบ
หลักสตูรจาก อว. 

ครุศาสตรบณัฑติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562  

  ได้รับการรับทราบ
หลักสตูรจาก อว. 

ครุศาสตรบณัฑติ คณิตศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562  

  ได้รับการรับทราบ
หลักสตูรจาก อว. 

ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562  

  ได้รับการรับทราบ
หลักสตูรจาก อว. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

 

ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

  ได้รับการรับทราบ
หลักสตูรจาก อว. 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ วิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 

  ได้รับการรับทราบ
หลักสตูรจาก อว. 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับรอง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.46 50.00 5.0000 0.0964 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
50.00 50.00 บรรลุ  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานรอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู 

ตามมาตรฐานระดบัชาติหรือนานาชาติ และถายทอดสรูะดับหนวยงาน 
2. ดําเนินการใหผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม เปนไปตามที่กระทรวง อว. กําหนด และไดระดับ

คะแนน ตามเกณฑประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยไดคะแนนไมต่ํากวาระดับ 3.01   
3. ดําเนินปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐาน และรายงานในระบบ CHE CHO Online 
4. หนวยงานติดตามการดําเนินงานรอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู  

ตามมาตรฐานระดบัชาติหรือนานาชาติ และรายงานผลตอกองบริการการศึกษาทุกเดือน 
5. ประเมินผลการดําเนนิงานรอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรูตามมาตรฐาน 

ระดับชาติหรือนานาชาติ   
6. นําผลมาใชในการปรับปรุงการดาํเนินงาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านบุคลากร: การดำเนนิการตามกรอบมาตรฐานในทุกด้าน 

• ด้านงบประมาณ: งบประมาณโครงการปรับปรุงหลักสูตร (4ปี) 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.4.2-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.7 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสูตร Non–Degree (4) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี์ เศรษฐพงศ์ 
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกาญจนา  เบา้ศรี 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 2564 2565 

1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสูตร Non–
Degree 

หลักสตูร - 1 1 

1.1 หลักสูตรระยะสั้น  - 1 1 

1.2 หลักสูตร Non–Degree  - - - 

 
โดยมีรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(เริ่ม - สิ้นสดุ
หลักสูตร) 

ระบุจำนวน
ชั่วโมงการ

อบรม 

จำนวนผู้
เข้าอบรม
ทั้งหมด 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
(non degree) : การพัฒนา 
บุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ 

 เพื่อพัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ที่
ต้องการเพิ่มพูนความรู้เรื่องหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น 

14-26 ก.พ.65 45 ชม. 20 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1  หลักสูตร  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.4.7 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น หรือ 
หลักสูตร Non–Degree (4) 

2.00 1 5.0000 0.1321 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
1 1 บรรลุ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  

1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับ จาํนวนหลกัสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตร Non-
Degree 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินจัดทําหลักสูตรระยะสั้นหรือ หลักสูตร Non-Degree ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

3. ดําเนินการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตร Non- Degree)  และนําเสนอตออธิการบดีเพื่ออนุมัติ 
4. ประชาสัมพนัธหลักหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 ให

กับผสูนใจเขารวมอบรมในหลักสูตร 
5. ดําเนินการจัดหลักสูตรระยะสัน้ หรือหลักสูตร Non-Degree ตามกําหนดการของแตละหลักสูตร 
6. ประเมินผลการศึกษา/อบรมของผูเขารวมหลักสูตร เพื่อมอบใบประกาศ/วฒุิบัตรสาํหรับผูผานการอบรม 
7. รายงานผลการดําเนนิงานเก่ียวกับจํานวนหลักสูตรระยะสั้น หรอืหลักสูตร Non-Degree ตอกองบริการ

การศึกษาอยางตอเนื่องทุกเดือน 
8. สรุปผลการดําเนนิงานและรายงานใหผบูริหารหนวยงานและมหาวิทยาลัยทราบ 
9. นําผลการประเมินการจัดหลักสตูรระยะสั้น หรือหลักสูตร Non-Degree มาปรับปรุงการดําเนนิงานคร้ัง

ต่อไป 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านงบประมาณ: ได้รบังบประมาณสนบัสนุนจาก สพฐ. และ มศว. 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านบุคลากร: ผู้เข้าอบรมหลักสูตรต้องเดินทางมามหาวิทยาลยัเพื่อฝึกปฏิบัติ ในช่วงสถานการณ์โควิด 

• ด้านกระบวนการ/วิธีการ: การติดตามชิน้งานทีผู่้เข้าอบรมใช้ระยะเวลานาน 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.4.7-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.8 จำนวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงศ ์
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู : นางสาวไสวรินทร์ มูลจันทร์หอม 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 2564 2565 

1. จำนวนศ ิษย ์ เก ่ าหร ือบ ุคคลภายนอกท ี ่ ได ้รับ 
การพ ัฒนาท ักษะที ่ตรงก ับความต ้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

คน - - 40 

 
โดยมีรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ศิษย์เก่า/บุคลากร

ภายนอก 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ที่ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการ 

ว/ด/ป 
ที่จัดโครงการ 

1 นายจตุรงค์ ชัยพัฒน ์ ศิษย์เก่า  โครงการบริการวิชาการ ศูนย์
พัฒนาวิชาชพีทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 
กิจกรรมย่อย แนวทางการจัดทำ
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ที่เชื่อมโยงสู่การขอมแีละเล่ือน
วิทยฐานะ ตำแหน่ง ครู ตาม ว 
๙/๒๕๖๔ 

4/12/2564 

2 นางสาววณิชชา รอดเสน ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

3 วัฒนา เถาโคตศรี ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

4 กวิสรา เพรฤทธิ ์ ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

5 นางสาวจิรัชยาพร  เด่นจารุกูล ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

6 ปนิตา วารีรักษ ์ ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

7 กมลวันท์ คันธกิ ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

8 นางสาวชไมพร แสนโท ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

9 นางสาวสุชาดา  ใจซ่ือ ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

10 นายวีรวัฒน์ อรุณจิตร ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
11 นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์ ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

12 สุพัตรา อยู่ทองอ่อน ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

13 นางสาววัชราภรณ์  จิตยาภาต ุ ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

14 นางสาวขวญัจิรา  สินจริยานนท ์ ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

15 นางสาวพรธารา แสงศรี ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

16 นางนวรัตน์  พวงนาค ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

17 นางสาวนิภาภรณ์ พกุบางจาก ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

18 มณีรัตน ์ เถื่อนแกว้ ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

19 นางสาวนิภาภรณ์ พกุบางจาก ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

20 ณัฐรดา  ดำเนินผล ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

21 นายเฉลิมยศ  ญาด ี ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

22 ธีระพล แก้วคำจันทร ์ ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

23 นางสาวหัทยา เบีย้บังเกิด ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

24 นางสาวฉันทนา จตุปาริสุทธิ ์ ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

25 นายธวัชชัย เบ็ญมาตย ์ ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

26 นายวชิรวิชญ์ เปล่งปลั่ง ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

27 อิศราชัย คุณประทุม ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

28 นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์ ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

29 วุฒิภัทธ ์ประทับกอง ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

30 ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร คงลำพันธุ ์ ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

31 เพ็ญวิสาข์ พวงวธันชัย ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

32 นายนฤพล  แสงวิเชยีร ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

33 นายสงครามชับ กลิ่นถอืศีล ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

34 นางสาวสุธาทิพย ์     ภุมรินทร์ ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

35 จิราภรณ์ วงศาเอยีด ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

36 นางสาวอุดมลักษณ ์คงมั่น ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

37 เอมอร  หนูแจ่ม ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

38 นางสาวธิดาวรรณ พุทธจันทร ์ ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

39 นายณัฐพล เพ็งโสภา ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 

40 พัชรพร ขวัญกลาง ศิษย์เก่า ,, 4/12/2564 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3 คน 4 คน 5 คน 6 คน 7 คน 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1. 4. 8  จ ำ น ว น ศ ิ ษ ย ์ เ ก ่ า ห รื อ
บ ุคคลภายนอกที ่ ได ้ร ับการพัฒนา
ทักษะที ่ตรงก ับความต้องการของ
ประเทศ 

1.45 40 คน 5.0000 0.0958 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
7 คน 40 คน บรรลุ  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานจาํนวนศิษยเกาหรือบุคคลภายนอกที่ไดรับการพัฒนาทักษะ 

ที่ตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และถายทอดสรูะดับหนวยงาน 
2. หนวยงานมีการดําเนนิการโครงการอบรมหรือหลักสูตรระยะสัน้หรือหลักสูตร Non-Degree เพื่อพัฒนา

ทักษะใหกับศิษยเกาหรือบุคคลภายนอก ใหสอดคลองตามบริบทของแตละหนวยงานหรือสาขาวิชา   
3. หนวยงานประเมินผลและสรุปผลการดําเนนิโครงการและรายงานผลการดาํเนินงานตอผูบริหารหนวยงาน 

และกองบริการการศึกษาทราบอยางตอเนื่องทุกเดือน 
4. นําผลมาใชในการปรับปรุงการดาํเนินงาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านบุคลากร: หัวข้อการอบรมเป็นที่ต้องการของวิชาชพีครู 

• ด้านกระบวนการ/วิธีการ: อบรมออนไลน์ ทำให้สะดวกต่อการจัดโครงการ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.4.8-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงศ ์
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู : นางสาวไสวรินทร์ มูลจันทร์หอม 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 2564 2565 

1. จำนวนหลักสูตรที ่จ ัดการเรียนการสอนร่วมกับ
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

หลักสตูร - - 7 

 
โดยมีรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวชิา 
ที่จัดการเรยีนการสอนร่วมกับ

หน่วยงานและสถานประกอบการ 

วันที่ได้รับการอนุมัติ
จาก 

สภามหาวิทยาลัย 

ชื่อสถานประกอบการ 

1 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

24 เมย. 2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน ์(วัดน้อยใน) 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
โรงเรียนหอวัง 
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 

2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

24 เมย. 2562 โรงเรียนโยธินบูรณะ 
โรงเรียนกันตะบุตร 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป 
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค 
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

3 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

24 เมย. 2562 
 

โรงเรียนวัดราชาธวิาส 
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) 

4 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

24 เมย. 2562 
 

โรงเรียนศรีบุญยานนท์ 
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 
โรงเรียนศึกษานาร ี
โรงเรียนวัดราชบพิธ 
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 

5 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

24 เมย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 

 
6 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
24 เมย. 2562 

 
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ 
โรงเรียนพญาไท 
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 
โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
โรงเรียนโกวิทธำรง 
โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 
โรงเรียนวัดสร้อยทอง 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ 
โรงเรียนประชานิเวศน์ 

7 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

24 เมย. 2562 
 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ 

1.45 7 หลักสูตร 5.0000 0.0958 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
1 หลักสูตร 7 หลักสูตร บรรลุ  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏบิัติตามคาํรับรองปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2565 
2. คณะทําการคัดเลือกหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน ประจาํปการศึกษา 2564 หรือ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ 
3. คณะ/วิทยาลัย ทาํการตรวจสอบเครือขายความรวมมือทางวิชาการที่หนวยงานมีอย ูทั้งนี้ หมายถึง หนวย

งานหรือสถานประกอบการที่มขีอตกลง ความมือทางวชิาการ (MOU) หรือเปนหนวยงานสนับสนุนที่มี
เครือขายตาม ภารกิจของหนวยงานนั้นๆ   

4. คณะติดตอประสานงานและจัดทําหนังสือเชิญหนวยงานหรือ สถานประกอบการทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนฯ ในการจัดการเรียนการสอนรวมกันใหตรงตามหลักสูตรของคณะ เพื่อการเรียนรูผานการ 
ปฏิบัติงานจริงใหกับนักศึกษา   

5. คณะไดรับหนังสือตอบรับจากหนวยงานหรือสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนฯ ในการ
จัดการเรียนการสอนรวมกันใหตรงตามหลักสูตรของคณะ 

6. คณะดําเนนิการปรับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผลรวม
กับหนวยงานหรือสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนฯ 

7. คณะ/วิทยาลัย ตองจัดทํารายงานผลการดําเนนิงาน (ตามแบบฟอรมรายงานฯ) เพื่อสงขอมูล/หลักฐาน 
ผลการดําเนนิงานใหกับกองการศึกษา สํานักงานวิทยาเขตนครปฐมทุกสิ้นเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านงบประมาณ: งบประมาณของศูนย์ฝึกประสบการร์วิชาชีพครู 

• ด้านกระบวนการ/วิธีการ: เปน็ส่วนหนึ่งของหลักสูตรผลิตครู 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.4.9-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ (5) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงศ ์
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู : นางสาวไสวรินทร์ มูลจันทร์หอม 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 2564 2565 

1. จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

หลักสตูร    

1.1 อาจารย์ คน - - 2 

1.2 นักศึกษา คน - - 330 

 
   โดยมีรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ลำดับ ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา  
ช่ือสถานประกอบการท่ีนักศึกษาและ
อาจารย์เข้าเรียนรู้และปฏิบัติงาน  

ข้อมูลอาจารย์ท่ีจัดการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการ 

ข้อมูลนักศึกษาที่
จัดการเรียนรู้และ

ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการ 
จำนวน 
(คน) 

รายวิชาที่จัดการเรียนรู้
และปฏิบัติงานจริง 

จำนวน 
(คน) 

รายวิชาที่
จัดการ

เรียนรู้และ
ปฏิบัติงาน

จริง 
1  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

 โรงเรียนโยธินบูรณะ / โรงเรียนกันตะบุตร / 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง / โรงเรียน
สุวรรณพลับพลาพิทยาคม / โรงเรียนทวีธา
ภิเศก / โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ / โรงเรียน
วิทยาลัยนาฏศิลป / โรงเรียนโยนออฟอาร์ค 

1 คน EDC1201 การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน 1 / 
EDC2202  การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน 2 / 
EDC3203 การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน 3 / 
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  2 

54 คน การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 
1- 2 

2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (4ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสาร
สงเคราะห์/โรงเรียนพญาไท /  โรงเรียนวัด
เบญจมบพิตร / โรงเรียนอนุบาลสามเสน  
(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) / 
โรงเรียนโกวิทธำรง / โรงเรียนวัดจันทรสโม
สร  / โรงเรียนวัดสร้อยทอง / โรงเรียน
สมาคมสตรีไทย/ โรงเรียนอนุบาลเธียร
ประสิทธิ์ศาสตร์ / โรงเรียนประชานิเวศน์ 

1 คน EDC1201 การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน 1 / 
EDC2202  การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน 2 / 
EDC3203 การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน 3 / 
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  2 

53 คน การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 
1- 2 



 

 
55 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ (4ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒  

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร / โรงเรียนราช
วินิต มัธยม / โรงเรียนวัดนวลนรดิศ / 
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ / โรงเรียนสาย
ปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ / โรงเรียนม
หรรณพาราม 

  38 คน การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 
1- 2 

4 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒  

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ / โรงเรียนวัดน้อยนพ
คุณ / โรงเรียนศึกษานารี / โรงเรียนวัดราช
บพิธ / โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม / 
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 

  45 คน การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 
1- 2 

5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (4ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

โรงเรียนวัดราชาธิวาส / โรงเรียนสตรีวัด
ระฆัง / โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ / โรงเรียนทุ่ง
มหาเมฆ / โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม / 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม / โรงเรียนสาม
เสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) 

  53 คน การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 
1- 2 

6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๒  

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ/ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี / 
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม / โรงเรียนหอวัง 
/ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม / โรงเรียนสตรี
วิทยา 2 / โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) / 
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 

  54 คน การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 
1- 2 

7 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒  

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  / โรงเรียนมัธยมวัด
เบญจมบพิตร / โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
บดินทรเดชา / โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 
(สุวรรณสุทธาราม) / โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี / โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี / โรงเรียน
พิบูลประชาสรรค ์

  33 คน การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 
1- 2 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

• คณะครุศาสตร์ 
กลุ่มเป้าหมาย ช่วงปรับเกณฑ ์ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

อาจารย ์ 1 คน - - - 1 คน 2 คน 

นักศึกษา 25 คน 150 คน 175 คน 200 คน 225 คน 250 คน 
 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่
จ ัดการเร ียนร ู ้ และปฏ ิบ ัต ิ ง านใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

1.45 อาจารย์ 2 คน 
นักศึกษา 330 คน 

5.0000 0.1321 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
การบรรลุเป้าหมาย: 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
1. 4. 1 0  จ ำ น ว นอ าจ า ร ย ์ แ ล ะ
น ักศ ึกษาท ี ่จ ัดการเร ียนร ู ้ และ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ 

5 5 บรรลุ 

   1) อาจารย ์ 2 คน 2 คน  
   2) นักศึกษา 250 คน 330 คน   

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏบิัติตามคาํรับรองปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2565 
2. คณะมอบหมายใหสาขาวชิาดาํเนินการติดตอประสานงานและจดัทําหนังสือถึงหนวยงานหรือสถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนฯที่มีการจัดการเรียนการสอนรวมกัน เพือ่การเรียนรูผานการ
ปฏิบัติงานจริงใหกับอาจารยและนักศึกษา 

3. คณะไดรับหนังสือตอบรับจากหนวยงานหรือสถานประกอบการฯ เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาเขารับการ
เรียนรผูานการปฏิบัติงานจริง 

4. คณะจัดทําหนงัสือเพื่อสงตัวนักศึกษาและอาจารยเขาเรียนรูและปฏิบัตงิานจริง ณ หนวยงานหรือสถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหตรงตามหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนภายในหนวยงาน 

5. คณะตองจัดทํารายงานผลการดาํเนินงาน (ตามแบบฟอรมรายงานฯ) เพื่อสงขอมูล/หลักฐาน ผลการ
ดําเนินงานใหกับกองการศึกษา สํานักงานวทิยาเขตนครปฐมทุกสิ้นเดือน    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านกระบวนการ/วิธีการ: เปน็การดำเนินงานตามหลักสูตรผลติครู (4ปี) 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.4.10-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์ 1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.1 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (6) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยว์ีรพจน์ รัตนวาร 
                           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกฤตติกา ไกรแก้ว 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คน 23 25 25 
1.1 อาจารย์ 38 33 32 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 23 23 
1.3 รองศาสตราจารย์ 2 2 2 

2. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจำ
ที่ลาศึกษาต่อ)  

คน 61 58 57 

3. ร้อยละของผูส้อนที่มีคณุภาพสูง ร้อยละ 32.79 39.66 43.86  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 3.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
23.00 26.00 29.00 32.00 35.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง 2.00 43.86 5.0000 0.1321 
 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
35.00 43.86 บรรลุ 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ งบประมาณ พ.ศ. 

2565 
2. ตรวจสอบ ยืนยนัความถูกต้องขอ้มูลผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ตําแหน่งทางวชิาการ)   
3. ส่งเสริม ผลักดันให้สายสนับสนนุวิชาการที่เข้าร่วมโครงการตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งทางวิชาการ) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
4. บันทึกข้อมูลผู้สอนที่มีคุณภาพสงู (ตําแหน่งทางวชิาการ) ในระบบการรายงานผลพร้อมแนบหลักฐาน

ประกอบการรายงาน   
5. ยืนยันข้อมูลผูส้อนที่มีคุณภาพสงู (ตําแหน่งทางวชิาการ) 
6. รายงานผลการดําเนนิงานตามตวัชี้วัดปฏิทนิที่หน่วยงานเจ้าภาพกําหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.5.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยว์ีรพจน์ รัตนวาร 
                           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกฤตติกา ไกรแก้ว 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่ง 
ที่สูงข้ึน 

คน - - 1 

1.1.ตำแหน่งทางบริหาร - - - 
1.1.1 ผู้อำนวยการกอง - - - 
1.1.2 หัวหน้าสำนักงาน - - - 
1.1.3 หัวหน้าฝ่าย - - - 

1.2 ตำแหน่งวิชาการ - - - 
      1.2.1 ชำนาญการ - - 1 
      1.2.2 ชำนาญการพิเศษ - - - 
      1.2.3 เชี่ยวชาญ - - - 
      1.2.4 เชี่ยวชาญพิเศษ - - -  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.5.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

1.45 1 คน 5.0000 0.0958 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
1 คน 1 คน บรรลุ 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
1. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาํปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
2. ตรวจสอบ ยืนยนัความถูกต้องบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการที่เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึน้ 
3. ส่งเสริม ผลักดันให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการสนบัสนุนวชิาการที่เข้าสู่ตาํแหน่งที่สงูขึ้น 
4. บันทึกข้อมูลจํานวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการที่เข้าสูต่ําแหน่งที่สงูขึ้น ในระบบการรายงานผลพร้อม

แนบหลักฐานประกอบการรายงาน   
5. ยืนยันข้อมูลจาํนวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการที่เข้าสูต่ําแหน่งที่สงูขึ้น 
6. รายงานผลการดําเนนิงานตามตวัชี้วัดปฏิทนิที่หน่วยงานเจ้าภาพกําหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.5.2-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยว์ีรพจน์ รัตนวาร 
                           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกฤตติกา ไกรแก้ว 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1.  จำนวนบ ุ คลากรท ี ่ สอบผ ่ านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

คน 62 68 55 

    1.1  บุคลากรสายวิชาการ 44 50 37 
    1.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 18 18 18 
2. จำนวนบุคลากรที่เข้าสอบทั้งหมด คน 76 72 55 
    2.1  บุคลากรสายวิชาการ 58 54 37 
    2.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 18 18 18 
3. ร้อยละของบุคลากรที ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 81.58 94.44 100.00 

    3.1  บุคลากรสายวิชาการ 75.86 92.59 100.00 
    3.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 100.00 100.00 100.00 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 4.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
56.00 60.00 64.00 68.00 72.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

1.45 100.00 5.0000 0.0958 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
72.00 100.00 บรรลุ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  

1. ประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรลงทะเบียนสอบฯ 
2. บุคลากรลงทะเบียนสอบฯ ในระบบของมหาวิทยาลยั 
3. ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ SSRU-TEP  

- สายวชิาการ :ไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 คะแนน/B2  
- สายสนับสนนุวิชาการ :ไมน่้อยกว่ากว่าร้อยละ 60 คะแนน /B1 

4. ประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรที่สอบไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังฤษ SSRU-TEP เข้ารับการอบรม 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.5.3-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์  1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA  

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยว์ีรพจน์ รัตนวาร 
                           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศรารัตน์ เพิ่มญาติ 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 111 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 111 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนรายการข้อมูลสาธารณะที ่ เป ิดเผย 
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

จำนวน - - 14 

2. จำนวนรายการข้อมูลสาธารณะที่ต้องเปิดเผย
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานทั้งหมด 

จำนวน - - 43 
 

3. ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่าน
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ร้อยละ - - 32.56 

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

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.6 .1 ร ้อยละการเป ิด เผยข ้อมูล
สาธารณะ (OIT) ผ ่านหน้าเว ็บไซต์
หน่วยงาน 

1.45 32.56 1.0000 0.0192 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
100.00 32.56 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
2. ดําเนินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) และรายงานผลการดาํเนินงานตวัชี้วัดตอสํานักงานอธิการบดี

ทุกวันสุดทายของเดือน 
3. ผรูับบริการและผมูีสวนไดสวนเสียตอบแบบวัดการรับร ู(IIT , EIT) 
4. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดพรอมรวบรวมหลักฐานในตัวชี้วัด และเสนอใหผบูริหารหนวย

งานพิจารณาเห็นชอบเพื่อสงสาํนักงานอธิการบด ี
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.6.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กำหนดไว้ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.7.1 ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (7) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยว์ีรพจน์ รัตนวาร 
                           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสมฤด ี แสงสุรีย์กุลกิจ 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 0 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 0 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 
โดยมีรายละเอียดผลการดำเนนิงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

ลำดับ คำอธิบายผลการดำเนินงาน รายการหลักฐานอ้างอิง 

1 จัดทำวิธีการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

- 

2 ถ่ายทอดนโยบายหรือแนวปฏิบัติทั้งของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย 

- 

3 ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแนว
ปฏิบัติและรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานทุกเดือน 

- 

4 ประเมินความสำเร็จของการนำนโยบายหรือแนว
ปฏิบัติสู่การปฏิบัติและรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจำหน่วยงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะในปีถัดไป 

- 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนขั้นตอนที่ดำเนินการได้สำเร็จ จำนวน - - 2 
2. จำนวนขั้นตอนการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จำนวน - - 4 

3 .  ร ้ อยละความสำ เร ็ จของการถ ่ ายทอด 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - - 50.00 

ประเด็นการพิจารณา  
ขั้นตอนการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากหน่วยงานลงสู่บุคคล (ระดับหน่วยงาน) 

1. จัดทำวิธีการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
2. ถ่ายทอดนโยบายหรือแนวปฏิบัติทั้งของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
3. ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติและรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานทุกเดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
4. ประเมินความสำเร็จของการนำนโยบายหรือแนวปฏิบัติสู่การปฏิบัติและรายงานต่อคณะกรรมการประจำ

หน่วยงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะในปีถัดไป 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 20.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.7.1 ร ้อยละความสำเร ็จของการ
ถ ่ า ย ท อ ด ท ิ ศ ท า ง ก า ร พ ั ฒ น า
มหาวิทยาลัย 

2.00 50.00 2.5000 0.0661 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
100.00 50.00 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ดําเนินงานและรายงานผลการดาํเนินงานตวัชี้วัดต่อสาํนักงานอธิการบดีทุกวันสุดทา้ยของเดือน 
3. รับทราบและดําเนินการตามแผนการผลักดนัตัวชี้วดัให้บรรลุเป้าหมาย 
4. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดพร้อมรวบรวมหลักฐานในตัวชี้วัด และเสนอให้ผู้บริหาร

หน่วยงานพิจารณาเห็นชอบรายงานผ่านระบบ e-monitering และส่งให้สํานักงานอธิการบด ี
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.7.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์ 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการ
ดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมีการบริหารจัดการด้วยระบบ
ดิจิทัล  

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.1  ร้อยละความสำเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ  
สิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยว์ีรพจน์ รัตนวาร 
                           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอำไพร เพชร์ว่าว 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 111 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 111 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

  
   โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

ลำดับ คำอธิบายผลการดำเนินงาน รายการหลักฐานอ้างอิง 

1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียน - 

2 กำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน - 

3 กำหนดระบบในการจัดการข้อร้องเรียน - 

4 มีการเผยแพร่ระบบในการจัดการข้อร้องเรียน ผ่าน
หน้าเว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืน 

- 

5 ดำเนินการตามขั้นตอนในการจัดการข้อร้องเรียน - 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1.  จำนวนขั้นตอนข้อร้องเรียนเกี ่ยวกับอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ดำเนินการ 

จำนวน - - 0 

2.  จำนวนขั ้นตอนของการจัดการข้อร้องเรียน
เก ี ่ยวก ับอาคารสถานที ่  ส ิ ่ งแวดล ้อมและ 
สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด 

จำนวน - - 8 

3.  ร้อยละความสำเร็จของการจัดการข้อร้องเรียน
เก ี ่ยวก ับอาคารสถานที ่  ส ิ ่ งแวดล ้อมและ 
ส ิ ่ งอำนวยความสะดวกตามพ ันธก ิจของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - - 0.00 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

6 แจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนให้กับผู้ร้องเรียน
รับทราบ ตามข้ันตอนที่กำหนด 

- 

7 ติดตามและรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนต่อ
ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน 

- 

8 สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนประจำปี - 
 
ประเด็นการพิจารณา : 

1 กำหนดผู้รับผดิชอบในการจัดการข้อร้องเรียน 
2 กำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน 
3 กำหนดระบบในการจัดการข้อร้องเรียน 
4 มีการเผยแพร่ในการระบบในการจัดการข้อร้องเรียน ผ่านหนา้เว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆ 
5 ดำเนินการตามระบบในการจัดการข้อร้องเรียน 
6 ติดตามและรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนให้กับผู้ร้องเรียนรับทราบ ตามระบบที่กำหนด 
7 ติดตามและรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารรับทราบทุกเดือน 
8 สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนประจำปี 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1. 8. 1 ร ้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ข อ ง 
การจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคาร
สถานที ่ ส ิ ่งแวดล้อมและสิ ่งอำนวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ต า ม พ ั น ธ ก ิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

1.45 0 0.0000 0.0000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
90.00 0.00 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
2. ทบทวนแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนฯ 
3. สื่อสารแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนฯ 
4. รับและรวบรวมข้อร้องเรียนเก่ียวที่กับอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
5. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
6. ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบกับ 

บุคลากรนักศึกษาและผู้รบับริการ 
7. สรุปและและรวบรวมผลการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิง่อํานวยความสะดวก 
8. รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่และสิง่อํานวยความสะดวก 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.8.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน (หนว่ยงานที่ไม่มีมิเตอร์) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยว์ีรพจน์ รัตนวาร 
                           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอำไพร เพชร์ว่าว 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 111 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 111 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 
โดยมีรายละเอียดผลการดำเนนิงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

ลำดับ คำอธิบายผลการดำเนินงาน รายการหลักฐานอ้างอิง 

1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

- 

2 จัดทำมาตรการประหยัดพลังงาน ระดับหน่วยงาน - 

3 ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานที่
หน่วยงานกำหนด 

- 

4 ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานเสนอผู้บริหารรับทราบทุกเดือน 

- 

5 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานประจำปี 

- 

6 มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา มีค่าการ
ประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ำเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10.00 

- 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนมาตรการประหยัดพลังงานที่ดำเนินการ
ได้สำเร็จ 

จำนวน - - 2 

2. จำนวนมาตรการประหยัดพล ังงานที ่ต ้อง
ดำเนินการทั้งหมด 

จำนวน - - 6 

3. ร ้อยละความสำเร ็จของการดำเน ินการ
มาตรการประหยัดพลังงาน 

ร้อยละ - - 33.33 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ประเด็นการพิจารณา : 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 

1 กำหนดผู้รับผดิชอบในการดำเนนิการมาตรการประหยัดพลังงาน 

2 จัดทำมาตรการประหยัดพลงังาน ระดับหน่วยงาน 

3 ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานที่หน่วยงานกำหนด 

4 ติดตามและรายงานผลการดำเนนิการตามมาตรการประหยัดพลงัานเสนอผู้บริหารรับทราบทุกเดือน 

5 สรุปผลการดำเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานประจำปี 

6 มหาวิทยาลยั/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา มีค่าการประหยัดงบประมาณจากการใชไ้ฟฟา้และน้ำเมื่อ
เทียบกับปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10.00  

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

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.8.2 ร ้อยละความสำเร ็จของการ
ดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน 

1.45 33.33 1.0000 0.0192 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
100.00 33.33 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. ส่งรายชื่อตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการโครงการประหยัดพลังงาน 
2. ดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำและประหยัดไฟ 
3. ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์เผยแพร่ดำเนินงานในการประหยัดน้ำประหยัดไฟ ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 
4. หน่วยงานรับทราบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.8.2-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.4 จำนวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบตัิการเสมือนจริงหรือใช้
โปรแกรมซอฟแวร์ (Software) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยว์ีรพจน์ รัตนวาร 
                           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพีรพล เชือ่มแก้ว 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

  
        โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อห้องปฏิบัติการ/ห้องปฏิบตักิารเสมือนจริง โปรแกรมที่ใช้ในห้องปฏิบัตกิาร/
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 

1 ห้อง Smart Classroom 1136 Microsoft Office 2016 , Acrobat Reader 
DC  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1 .  จ ำ น ว น ข อ ง ค ณ ะ / ว ิ ท ย า ล ั ย ท ี ่ จ ั ด ตั้ ง
ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 
หรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ (Software) 

จำนวน - - 1 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
       ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 หน่วยงาน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.8.4 จำนวนของคณะ/ว ิทยาลัย 
ท ี ่ จ ั ด ต ั ้ ง ห ้ อ ง ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ห รื อ
ห้องปฏิบ ัต ิการเสม ือนจร ิงหร ือใช้
โปรแกรมซอฟแวร์ (Software) 

1.45 1 5.0000 0.0958 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
1 ห้อง 1 ห้อง บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน จาํนวนคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้งหองปฏิบัติการหรือหอง

ปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใชโปรแกรมซอฟแวร (Soft ware) และถายทอดสรูะดับหนวยงาน 
2. หนวยงานมีการดําเนนิการจัดทาํหรือปรับปรุง หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติการเสมือนจริง หรือใช

โปรแกรมซอฟแวร (Soft ware) จํานวน 1 หองปฏิบัติการ และดําเนินการจัดการเรียนการสอนในภาค
เรียนที่ 2/2564 หรือ 1/2565 

3. หนวยงานรายงานผลการดาํเนินงานตอผูบริหารหนวยงาน และกองบริการการศึกษาทราบอยางตอเนื่อง
ทุกเดือน 

4. นําผลมาใชในการปรับปรุงการดาํเนินงาน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.8.4-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 
เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย (9) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 
                         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 133 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 

2563 2564 2565 
1. ผลรวมถ่วงน้ำหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
น้ำหนัก    

 1.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 110.40 51.60 9.00 
2. จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจ ัยทั ้งหมด  

(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  
คน    

 2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 58 59 57 
3. 3. ร ้อยละของผลงานว ิชาการ ว ิจ ัยหร ืองาน

สร้างสรรค์ที ่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ร้อยละ    

 3.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 190.34 87.46 15.79 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่

2.00 15.79 1.0000 0.0264 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจำและนักวิจัย  

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
55.00 15.79 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ประชาสัมพนัธหรือจัดโครงการตางๆ เพื่อสนบัสนุนใหอาจารยไปนําเสนอและตีพิมพเผยแพรผลงาน

วิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
3. จัดโครงการอบรมพัฒนาการเขียนบทความของคณาจารยในหนวยงานใหมีคุณภาพและเปนไปตาม

มาตรฐานในแตละสาขานัน้ๆ หรือสงรายชื่ออาจารยเขารวมโครงการกับสถาบันวิจัยและพฒันา 
4. จัดประชุมวชิาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติในการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยภายใน

มหาวิทยาลยั 
5. รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาตขิองคณาจารยในหนวยงานตอสถาบันวิจยั

และพัฒนาทุกเดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ คณะครุศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้
คณาจารย์ของคณะมีการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัย จำนวน 2 โครงการ ดังนี้  
    1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ซึง่
จัดขึ้นระว่างวันที่ วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และ 8 มกราคม 2565 เวลา 8.00 – 16.30 น.   
    2. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565” (ผ่านระบบ
ออนไลน์) ซึง่จะจัดขึน้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565   

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง:  
2.1.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธบิัตร หรือนำไปใช้ 
ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งนำไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย์ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 2.2.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองาน
วิชาการที่นำไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและ
ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 
                         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 133 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

   
  
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิชาการที ่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา
ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ผลงาน - 22 2 

 1.1 งานวิจัย ผลงาน - 2 2 
 1.2 นวัตกรรม ผลงาน - - - 
 1.3 งานสร้างสรรค์ ผลงาน - - - 
 1.4 งานวิชาการ ผลงาน - - - 
2. ค่าเป้าหมายของจำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา
ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ผลงาน - - 2 

3. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจำนวนงานวิจัย งาน
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลด
รายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

ร้อยละ - - 100.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
โดยมีรายละเอียดผลการดำเนนิงาน ดังนี้ 

ชื่องานวิจัย งานนวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์หรืองาน

วิชาการท่ีนำไปใช้
ประโยชน์ฯ 

ประเภท
ผลงาน 

ปีที่ผลิต 
ผลงาน 

หน่วยงานท่ี
นำไปใช้ประโยชน ์

รายละเอียดของการ
นำไปใช้ประโยชน ์

วัน/เดือน/
ปี นำไปใช้
ประโยชน ์

ชื่อ-สกุลเจา้ของ
ผลงาน 

การพัฒนาหนังสอืเสยีงเพือ่
การสือ่สารภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ขับรถสาธารณะ

แทก็ซ่ี 

1 งานวิจยั 2562 ผู้ขับรถสาธารณะ
แทก็ซ่ี 

ผู้เข้ารว่มโครงการนำสือ่การ
พูดภาษาอังกฤษที่ได้จาก

งานวิจยัไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง สร้างภาพลักษณ์

ของการให้บรกิารสาธารณะ
แทก็ซ่ี ส่งเสริมการอ่งเที่ยว 
และเพิม่รายได้ให้กับตนเอง 

1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

ผู้ชวย
ศาสตราจารย์ 

ดร.ดวงกมล  ฐิติ
เวส 

การถา่ยทอดองค์ความรู้
และสื่อนวัตกรรมทางการ

เรียนรูเ้พื่อพฒันาการเรยีนรู้
ในวิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

1 งานวิจยั 2564 โรงเรียนวัดจันทร์
สโมสร 

ครูระดับชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 1-3 สามารถนำสื่อสวน
สัตว์ฝึกเขยีนไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชา

ภาษาไทย เพือ่เพิม่
ความสามารถของนกัเรียน
ด้านทกัษะการอ่านและการ

เขียนให้มากยิ่งขึ้น 

1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

อาจารย์ ดร.สริิ
อร จุลทรัพย ์
แก้วมรกฎ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 20.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.2.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของ
จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
สร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา
ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

1.45 2 ผลงาน 5.0000 0.0958 

 
การบรรลุเป้าหมาย:   

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
100.00 100.00 บรรลุ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  

1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หนวยงานนาํโครงการวิจัย งบประมาณแผนดิน 3 ป ยอนหลัง (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) มา
พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่ตรง ตามแนวทางและเกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด 

3. รายงานผลการนํางานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวชิาการที่ นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนต่อ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ คณะครุศาสตร์ ได้จัด “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้

จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน” ทั้งนี้เพื่อเป็นการสง่เสริมและผลกัดันให้คณาจารย์

ได้นำผลงานวิจัย เชน่ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้จากงานวิจัยนัน้ไปถ่ายทอดและนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่

ชุมชนอยา่งยั่งยนื 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง:  
2.2.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 2.2.2 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจำนวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบตัร หรือสิทธิบัตร 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 
                         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 133 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

   
 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนนิงาน ดังนี้ 

ชื่อผลงานที่ยื่นจด 
ประเภทผลงาน

ที่ย่ืนจด 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ย่ืนจด 
เลขที่คำขอ ชื่อ-สกลุเจ้าของผลงาน 

สื่อการสอนสะกดคำหรรษา 
 

- 1 อนุ
สิทธิบัตร 

1 มีนาคม 
2565 

2203000542 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนผลงานท่ียื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ผลงาน - - 1 
 1.1 อนุสิทธิบัตร ผลงาน - - - 
 1.2 สิทธิบัตร ผลงาน - - 1 
2. เป้าหมายของจำนวนผลงานท่ียื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร 

ผลงาน - - 2 

3. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจำนวนผลงานที่ยื่นจด
อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 

ร้อยละ - - 50.00 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 20.0 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.2.2 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของ
จำนวนผลงานที ่ย ื ่นจดอนุสิทธิบ ัตร 
หรือสิทธิบัตร 

1.45 50.00 2.5000 0.0479 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
100.00 50.00 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จัดโครงการสรางความรคูวามเขาใจเกี่ยวกับการนําผลงานวิจยัและงานสรางสรรคไปยื่นจดสิทธบิัตรหรือ

อนุสิทธิบัตรใหอาจารยภายในหนวยงาน หรือสงรายชื่ออาจารยเขารวมโครงการกับสถาบนัวิจัยและ 
พัฒนา 

3. รวบรวมผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยในหนวยงานเพื่อจัดสงใหสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

4. รายงานจํานวนผลงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่ยื่นจดสทิธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอสถาบนัวิจยัและ
พัฒนาเปนประจําทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ คณะครุศาสตร์ มีการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ให้
คณาจารย์ของคณะได้พัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการเรียนรู้และนำมายื่นขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ซึ่งขณะนี้มี
การดำเนินการยืน่ขอจดอนุสิทธบิัตรนวัตกรรม จำนวน 1 ผลงาน และกำลังดำเนินการในการยืน่ขอจดอนุสิทธิบตัร
อีก 1 ผลงาน 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง:  
2.2.2-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์  2.3 มหาวิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 2.3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรอืส่งเสริมการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารยส์งกรานณ์ ขนุทิพย์ทอง  
                          รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายหัสถชัย นวนประสงค์ 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) ว/ด/ป ที่
จัดกิจกรรม 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากร นักศึกษา 
ชุมชน/
ประชาชน
ทั่วไป 

โครงการครุศาสตร์จิต
อาสากบัศูนย์ศึกษาพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย ์

1.เพื่อพัฒนาความร่วมมอื
เครือข่ายด้านการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2.เพื่อดำเนินกิจกรรมตาม
ข้อตกลงความร่วมมือเครือขา่ย
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
3.เพื่อปลูกจิตสาธารณะแก่
นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ 

4 10 5 21 พ.ย. 64 
-27 ก.พ. 

65 

19 คน 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ความเป็นวังสวน
สุนันทา 

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบุคลากรเห็น
ความสำคัญของความเป็นวัง 
2.เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็น
วังสวนสุนันทา 

745 481 - 24-ก.พ.-65 1,226 คน 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
หรือให้บริการวิชาการเพื ่อพัฒนาชุมชน
และสังคม 

โครงการ - - 2 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 โครงการ ต่อ  1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - 1 โครงการ 2 โครงการ  
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.3.1 จำนวนโครงการ/ก ิจกรรม 
ท ี ่ เผยแพร ่ภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ ่นและ 
ของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศ ิลปว ัฒนธรรมและศาสนา หรือ
ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

1.45 2 โครงการ 5.0000 0.0958 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
2 โครงการ 2 โครงการ บรรลุ  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. จัดประชุมกำหนดทิศทาง/แนวทางการดำเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด 
3. วางแผนการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 
4. ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน 
5. สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนนิงาน 2 คร้ังต่อปี 
6. รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนนิงานตอ่ผู้บริหารหน่วยงาน 2 ครั้งต่อปี 
7. สรุปผลการดำเนนิงานตัวชี้วัด 2.3.1 จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิน่และของชาติ 

หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานหน่วยงานเจา้ภาพ   

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
2.3.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์  2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ 
ชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 2.4.1 จำนวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 
                         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 133 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 
 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ชื่อศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู ้
องค์ความรู้ 

ในศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
จำนวนผู้เย่ียมชม 

แหล่งการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา 

สื่อและนวตักรรมการเรียนรู้
รูปแบบมลัติมเีดีย 

524 คน 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั ่วไป 
ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

คน - 921 524 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 30 คน ต่อ  1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30 คน 60 คน 90 คน 120 คน 150 คน 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.4.1 จำนวนประชาชนในชุมชนหรือ
บุคคลทั ่วไปที ่เข้าเยี ่ยมชมศูนย์การ
เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

1.45 524 คน 5.0000 0.0958 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
150 คน 524 คน บรรลุ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  

1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หนวยงานขับเคลื่อนงานการพฒันาศนูยการเรียนรหูรือแหลงเรียนรูบริการ วิชาการไปในทิศทางที่กําหนด 
เพื่อยกระดับการพัฒนาศูนยการเรียนรหูรือ แหลงเรียนรูบริการวิชาการใหเปนแหลงใหคําปรึกษาการ
บริการวิชาการแก ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป 

3. หนวยงานรายงานผลการดาํเนินงาน ไดแก 
- การดําเนินงานตามกิจกรรมการสรางองคความรูใหม 
- จํานวนของผเูขาเยี่ยมชมองคความรใูนแหลงเรียนรูบริการวิชาการ 
- ขอมูลผูรับบริการนาํองคความรไูปใชประโยชน 
- ขอมูลรายละเอียดการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคลองกับบรบิทและ

องคความรสูะสมของศูนยการเรียนร ูหรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการ 
- รายงานขอมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการจากโครงการบริการวิชาการ กับรายวิชาหรือการวิจัย 

(2.8.1) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ คณะครุสาสตร์ ไดด้ำเนนิการจัดทำแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ ซึ่งเปน็การดำเนินงานต่อเนื่องมาจากโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในปี 2564 โดยได้ดำเนินการ
ประชาสัมพนัธ์ให้คณาจารยน์ำผลงาน สื่อนวัตกรรม และองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มาไว้ในแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็น
พื้นที่ในการรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผูท้ี่สนใจทั่วไป ในการนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน การจัดการเรียนการสอน หรือการศึกษาหาความรู้ต่างๆ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง:  
2.4.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 2.4.4 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 
                         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 133 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

  
 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนนิงาน ดังนี้ 

โครงการ วัตถุประสงคข์องโครงการ โรงเรียนที่เขา้ร่วม วัน/เดือน/ปี ที่จัด 
โครงการยกระดับการเรียนรู้
โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
โครงการย่อย 1:   
การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
แบบ Active learning 
โครงการย่อย 2:   
การสร้างชุดสื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้ชุดสื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
โครงการย่อย 3:   
การสร้างชุดสื่อพัฒนาการอ่าน
และการเขียนและอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้ชุดสื่อ
พัฒนาการอา่นและการเขียน 

โครงการย่อย 1:   
1) เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ที่ส่งเสริมทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับครูใน
โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
2) เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ที่ส่งเสริมด้านการ
อ่านและการเขียนใหก้ับครูใน
โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
โครงการย่อย 2:   
1) เพื่อสร้างชุดสื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย
ขนาดเล็ก 
2) เพื่อสาธิตการใช้ชุดสื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ครูในโรงเรียนเครือข่ายขนาด
เล็ก 
โครงการย่อย 3:  
1) เพื่อสร้างชุดสื่อพัฒนาการ
อ่านและการเขียนใหก้ับนักเรียน
ในโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
2) เพื่อสาธิตการใช้ชุดสื่อ
พัฒนาการอา่นและการเขียน

1. โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร 
2. โรงเรียนสุโขทัย 
3. โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม 
4. โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม 
5. โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 
สังกัดพื้นที่ 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
6. โรงเรียนบ้านนาคำพรสันต ิ
7. โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย ์
8. โรงเรียนบ้านนาจาน 
9. โรงเรียนง้ิวมีชัย 
10. โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 
สังกัดพื้นที่ 
จังหวัดอุดรธานี 
11. วัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุ
กูล) 
12. วัดลาดเป้ง 
13. วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญ
รอดชนูทิศ) 
สังกัดพื้นที่ 
จังหวัดสมทุรสงคราม 
14. โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 
15. โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 
16. โรงเรียนกระบุรี 
17. โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 
18. โรงเรียนชนม์พัฒนา 

โครงการย่อย 1 :  
ระยะที่ 1 วันที่ 8-9 
ม.ค. 65  
และระยะที ่2 วันที ่26 
ก.พ. 65 
โครงการย่อย 2 :  
ระยะที่ 1 วันที่ 30 
ม.ค. 65  
และระยะที ่2 วันที ่13 
ก.พ. 65 
โครงการย่อย 3 :  
ระยะที่ 1 วันที่ 29 
ม.ค. 65  
และระยะที ่2 วันที ่12 
ก.พ. 65 
โครงการย่อย 4: 
ระหว่างเดือน พ.ค. - 
ก.ค. 65 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัย 

โรงเรียน 20 20 N/A 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ให้กับครูในโรงเรียนเครือข่าย
ขนาดเล็ก 
โครงการย่อย 4:  
1) เพื่อประเมินทักษะการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ที่ส่งเสริมทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับครูใน
โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
2) เพื่อประเมินทักษะการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ที่ส่งเสริมด้านการ
อ่านและการเขียนใหก้ับครูใน
โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
3) เพื่อประเมินพฤติกรรมทาง
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ในโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
4) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านทักษะการ
อ่านและการเขียนของนักเรียน
ในโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
5) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนและครูในโรงเรียน
เครือข่ายขนาดเล็ก 

19. โรงเรียนบ้านทับจาก 
20. โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 
สังกัดพื้นที่ 
จังหวัดระนอง 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 โรงเรียน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
12 โรงเรียน 14 โรงเรียน 16 โรงเรียน 18 โรงเรียน 20 โรงเรียน 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.4.4 จำนวนโรงเร ียนท ี ่ เข ้าร ่วม
โครงการมหาวิทยาลัย 

1.45 N/A 1.0000 0.0192 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
20 โรงเรียน N/A ไม่บรรล ุ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  

➢ มหาวิทยาลัยได้กำหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่และท้องถิ่น โดยจัดโครงการการ
ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 

➢ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ในการกำกับและติดตามผลการ
ดำเนินงานในตัวชี้วัด “จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย” โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 

คณะครุศาสตร์ได้รับนโยบายการดำเนินโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ซี่งเป็น
โครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการยกระดั บของ
โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ในด้านการยกระดับการอ่านออกเขียนได้ การบ่มเพาะ
คุณธรรมจริยธรรม และการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยคณะครุศาสตร์ได้ทำการเลือกพื้นที่ในการดำเนิน
โครงการ โดยพิจารณาจากพื้นที ่ที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั ้ง อยู่ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดอุดรธานี และได้เลือกโรงเรียนที่จะพัฒนาการ
อ่านและการเขียน บ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาเป็นพื้นที่ใน
การดำเนินโครงการ จำนวน 20 โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้   

          โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 
1. คณะครุศาสตร์จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือและ

ประสานงานสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในการเข้าไปดำเนินงานโครงการ 
2. สำรวจความต้องการครูเก่ียวกับการพัฒนาใน 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

2.1 ทักษะการสอนแบบ Active Learning 
2.2 การใช้ชุดสื่อที่สง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2.3 การใช้ชุดสื่อที่พฒันาการอ่านและการเขียน 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู แบ่งเปน็ 3 กิจกรรม 
3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแ้บบ Active learning 
3.2 การสร้างชุดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดสื่อส่งเสริม 

คุณธรรมจริยธรรม 
3.3 การสร้างชุดสื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนและอบรมเชิงปฏิบัติการการใชชุ้ดสื่อ

พัฒนาการ 
อ่านและการเขียน 

4. ครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ Active Learning โดย
ใช้สื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน และสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

5. คณะครุศาสตร์ดำเนินการติดตามและประเมินผลครูที่เข้าร่วมโครงการ 
6. คณะครุศาสตร์ดำเนินการติดตามและประเมินผลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านบุคลากร:   
1. มีการประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะห์ใน

การประสานโรงเรียนที่มีความต้องการในการพัฒนานักเรียนในด้านการอ่านและการเขียนและคุณธรรมจริยธรรม 
2. มีการประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูในโรงเรียน เพื่อชี้แจงกระบวนการในการ

ดำเนินงาน ได้แก่ การเข้ารับการอบรม การสร้างสื่อการเรียนการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การสาธิต
การสอนแบบ Active learning ที่ส่งเสริมการอ่านและการเขียนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การทดสอบการ
อ่านและการเขียนและประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน การติดตามและประเมินผล 

• ด้านงบประมาณ : มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากทางมหาวิทยาลยัในการสนับสนนุการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ 
หลักฐานอ้างอิง: 

2.4.4-01   จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.4.4-02   รายงานผลการประเมินความสามารถในการสอนแบบ Active Learning ของบุคลากรทาง

การศึกษา 
2.4.4-03   รายงานการพัฒนาชุดสื่อการสอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2.4.4-04   รายงานการพัฒนาชุดสื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 
2.4.4-05   รายงานสรุปผลโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการทำงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 
                         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 133 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท    
 1.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,619,469.20 2,939,204.00 552,740.00 
2. จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด 

(นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง)  
คน    

 2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 58 58 54 
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ต่ออาจารย์ประจำ/หรือนักวิจัย 
บาท/
คน 

   

 3.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
27,921.88 50,675.93 10,235.93 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

• กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-5000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
5,000 10,000 15,000 20,000 ≥ 25,000  

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร ้างสรรค ์ต ่ออาจารย ์ประจำและ
นักวิจัย 

1.45 10,235.93 
 

2.0472 0.0392 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
การบรรลุเป้าหมาย:   

กลุ่มสาขาวิชา เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
1) มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

≥ 25,000 10,235.93 
 

ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ประชาสัมพนัธแหลงทุนวิจัยใหอาจารยสงขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนนุงานวิจยั โดยใช

ความรวมมือที่มีกับแหลงทุนภายในและภายนอกประเทศ 
3. จัดโครงการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยใหแกอาจารยและนักวจิัยเพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพและมี

มาตรฐานเปนที่ตองการของหนวยงานภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคบริการ หรือชุมชน 
4. สํารวจขอมูลแหลงทุนวิจัยทีไ่ดรับจากหนวยงานภายนอก โดยประสานกบัอาจารยในหนวยงาน หรือผา

นทางสํานักทรัพยสินและรายได พรอมติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานกบัสถาบันวจิัยและ
พัฒนาอยางตอเนื่องเปนประจาํทุกเดือน 

5. รายงานจํานวนงานวิจัยฯ ทีน่ําไปใชประโยชน์และจํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯ ตอสถาบันวิจยัและ
พัฒนาเปนประจําทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจยัโดย

อาศัยเครือข่าย โดยมีการสนับสนุนในการให้อาจารยไ์ด้ขอทุนวจิัยจากภายนอก นอกจากนี้ยังได้มีการ

ประชาสัมพนัธ์แหล่งทนุวิจัยภายนอกให้แก่คณาจารย์ทราบ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
        ขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์ยังไม่ตอบโจทย์เป็นที่ตอ้งการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมหรือภาค
บริการ 
หลักฐานอ้างอิง:  
2.5.1-01 แบบเก็บข้อมูล รอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์ 2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ สินทรัพย์ และระดมทุน เพ่ือใช้ในการปฏิบตัิตาม
ภารกิจ 
  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นทีป่รึกษาต่ออาจารย์ประจำ (10) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 
                         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 133 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 
 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

โครงการ 
งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ 

ด้านบริการวิชาการ ด้านวิจัย รวม 
โครงการจ ้างท ี ่ปร ึกษาจ ัดทำ
หล ักส ูตรการอบรมการดำเนิน
กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กและการ
เลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย(0-
6ปี)ของผู้ดำเนินกิจการสถานรับ
เลี้ยงเด็ก และหลักสูตรการอบรม
เลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย(0-
6ปี)ของผู้เลี้ยงดูเด็กของสถานรับ
เลี้ยงเด็ก 

 500,000 500,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถ ิ ่น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี ่ เล ี ้ยง 

 187,000 187,000 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้าน
บริการวิชาการและวิจัยทั้งหมด 

บาท 6,503,708.62 2,312,000.00 1,296,000.00 

2 .  จ ำน วนอาจ า รย ์ ป ระ จำและน ั กว ิ จั ย  
(นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)  

คน 58 58 54 

3. เง ินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่
ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ 

บาท/
คน 

112,132.91 39,862.07 24,000.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

เ ค ร ื อ ข ่ า ย เ พ ื ่ อ ก า ร พ ั ฒ น า
อุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง การ
จ ั ดทำรายงานการว ิ เคราะห์
ข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อประกอบการ
จ ั ด ท ำ ข ้ อ เ ส น อก ฎ หม า ย ใ น
โครงการการจ ั ดทำข ้ อ เสนอ
กฎหมายเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
ส ำ น ั ก ง า น เ ล ข า ธ ิ ก า ร ส ภ า
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 579,000 579,000 

ส ำ ร ว จ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการในเขตเทศบาลเมืองปู่
เจ้าสมิงพราย 

 30,000 30,000 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

• ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา และศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-5,000 บาท/คน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
5,000 บาท/คน 10,000 บาท/คน 15,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน 25,000 บาท/คน  

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.6.1 เง ินรายได ้จากการบร ิการ
วิชาการ เป ็นที ่ปร ึกษาต่ออาจารย์
ประจำ 

2.00 24,000 บาท/คน 4.8000 0.1268 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา และศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธาน ี

25,000 บาท/คน 

24,000 บาท/คน ไม่บรรล ุ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
     พิจารณาจากงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ดา้นการบรกิารวิชาการและวิจัยทัง้หมดเทียบกับจำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     การบริการวิชาการและวิจัย หมายถึง การรับจัดทำสิง่หนึ่งสิ่งใดให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่มาว่าจา้งหรือให้
ทุนอุดหนุน โดยผู้รับงานจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทางเทคนิคเฉพาะวิชาชพีในการจัดทำ เช่น งานคน้คว้าวิจัย 
งานสำรวจ การทดสอบ การออกแบบ การจัดฝึกอบรม การสัมมนาทางวชิาการ เปน็ที่ปรึกษา เป็นต้น  
     รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านบริการวิชาการและวิจัย หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการรับทำงานบริการ
วิชาการ หรือ งานวจิัยจากบุคคลหรือหน่วยงานที่มาจ้างหรือมาให้ทุนอุดหนุนกับมหาวิทยาลัย  
     อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลยัที่มีหนา้ที่หลักด้านการสอนและการวิจยั และปฏบิัติหน้าที่
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจำที่ปฏบิัติงานจริง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
2.6.1-01 แบบเก็บข้อมูล รอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 2.6.3 จำนวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (11) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารยส์งกรานณ์ ขนุทิพย์ทอง  
                          รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอรดี หอมวงศ์ 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อหน่วยงาน/บุคคล วัตถุประสงค์ของการบริจาค จำนวนเงิน 
วัน/เดือน/ปีที่

บริจาค 
สำนักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2564 (โครงการทุนเอราวัณ
กรุงเทพมหานคร) 

3,300,000.00 5 ต.ค. 64 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย บาท - - 3,300,000 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

• ระดับหน่วยงาน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 100,000 บาท/คน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาท 500,000 บาท  

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.6.3 จำนวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

2.00 3,300,000 บาท 5.0000 0.1321 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
ระดับหน่วยงาน 

500,000 บาท 
 

3,300,000 บาท 
 

บรรลุ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิงานการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการระดมเงินเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ 2565 ระดับหน่วยงาน 

2. สํารวจจํานวนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
3. จัดกิจกรรมการระดมเงินเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
4. จัดทํารายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
2.6.3-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 

 

 

  



 

 
96 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เป้าประสงค์ 2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 2.7.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดบัชาติ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 
                         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 133 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อวารสาร ฐาน วันที่ได้รับการยอมรับ 
TCI 1 TCI 2 

- - - -  

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนวารสารวิชาการที ่ได้รับการยอมรับ 
ในระดับชาติ 

วารสาร - - 0 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1  

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.7.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ 

1.45 0 0.0000 0.0000 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
1 0 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จัดโครงการจัดทําวารสารประจาํหนวยงาน 
3. แตงตั้งกองบรรณาธิการและผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความดําเนนิงานจัดทาํวารสาร 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
4. จัดทําและพัฒนาระบบวารสารวิชาการออนไลนของหนวยงาน 
5. จัดทําวารสารประจําหนวยงานที่ผานการตรวจและประเมินโดยกองบรรณาธิการและผูทรงคณุวุฒ ิ
6. รายงานผลจาํนวนวารสารทีไ่ดรับการยอมรับระดับชาติของหนวยงานตอสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น

ประจําทุกเดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ คณะครุศาสตร์ ได้พฒันาวารสารของคณะให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารและได้ยืน่ขอรับการประเมินวารสารเพื่อเข้าฐาน TCI เรียบร้อยแล้วซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
2.7.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์ 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 
                         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 133 
       ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

       โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

กิจกรรม/โครงการ การบูรณาการ (การเรียนการสอน/การวิจยั) วัตถุประสงค์ 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
ภาค

เรียนที่
นำไปใช ้

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูอ้อนไลน ์

 นักศกึษาสามารถเชื่อมโยงกับการเรียนการ
สอนได้ 2 วธิี ดังนี้      
1) นกัศึกษาเข้าไปเรยีนรู้ในแหล่งเรยีนรู้
ออนไลน์ ซึ่งสามารถรวบรวมขอ้มูล ศกึษาและ
วิเคราะห์เพื่อนำมาผลิตสื่อนวัตกรรมใน
รายวชิาทีเ่รยีนได้  
2) นกัศึกษาผลิตสี่อนวัตกรรมจากการเรยีนใน
รายวชิานีแ้ละนำนวัตกรรมไปเผยแพร่ในแหล่ง
เรียนรูอ้อนไลน์ได้เช่นเดียวกนั 

 1. เพื่อเป็นพื้นที่ในการรวบรวมองค์
วามรู้ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 2. เพื่อเผยแพรอ่งค์ความรู้ให้แก่
นักเรยีน นักศกึษา และผูท้ี่สนใจ
ทั่วไป ในการนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเรยีน การจัดการ
เรียนการสอน หรือการศกึษาหา
ความรู้ต่างๆ 

EEC2316  การ
พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

 2/2563 

โครงการยกระดับการ
เรียนรูโ้รงเรยีน
เครือข่ายขนาดเล็ก 
 

โครงการยกระดับการเรียนรูโ้รงเรยีนเครอืขา่ย
ขนาดเลก็ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โครงการยอ่ย 
ดังนี ้
1. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรยีนรู้แบบ Active 
learning  
          จากโครงการนี ้อาจารย์สามารถนำ
องค์ความรู้และแนวทางการจัดการเรยีนรู้แบบ 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรู้
แบบ Active learning 
1) เพือ่พัฒนาทกัษะการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) ที่
ส่งเสริมทางด้านคุณธรรมจรยิธรรม
ให้กับครูในโรงเรยีนเครอืข่ายขนาด
เล็ก 

"1. EDC2102 
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

2/2563 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนโครงการบริการวิชาการที ่ม ีการ 
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย 

งาน - 2 2 

2. จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด งาน - 2 2 
3. ร้อยละของการบริการวิชาการที ่ม ีการ 

บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย 

ร้อยละ - 100 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
Active learning มาถ่ายทอดให้แก่ผูเ้ข้ารับ
การอบรม ตลอดจนการไดร้ับข้อเสนอแนะ
ต่างๆ มมุมองหรือปัญหาต่างๆในการจัดการ
เรียนการสอนของผูเ้ข้ารับการอบรม เพือ่มา
เป็นแนวทางในการปรับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน รวมถึงการถ่ายทอดความรู้
กลับไปให้แก่นกัศึกษา รวมถึงนกัศกึษา
สามารถมาร่วมในโครงการนี้ได้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชนอ์ย่างมากสำหรับการเรยีนรู้ในสภาพ
จริง                                                       
2. การสร้างชุดสือ่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และอบรมเชิงปฏิบัตกิารการใชชุ้ดสื่อส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม                      
3. การสร้างชุดสือ่พัฒนาการอ่านและการ
เขียนและอบรมเชิงปฏิบัตกิารการใช้ชดุสื่อ 
พัฒนาการอ่านและการเขียน                              
            จากการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขยีนและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ซึ่งเป็นการนำ
สื่อนวตักรรมทางด้านการอ่านและการเขียน
และสื่อที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมมาใช้
กับนักเรยีน จึงทำให้เห็นถงึข้อดีและข้อที่ควร
ปรับปรุงในด้านการสอนและการผลิตสื่อ ซึ่ง
สามารถนำมาสอนนักศกึษาทั้งในด้านวิธกีาร
สอนรวมไปถึงการพัฒนาสือ่การเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆนี้ได ้

2) เพือ่พัฒนาทกัษะการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) ที่
ส่งเสริมด้านการอ่านและการเขยีน
ให้กับครูในโรงเรยีนเครอืข่ายขนาด
เล็ก 
 
โครงการการสร้างชุดสือ่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้ชุดสือ่ 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 
1) เพือ่สร้างชุดสื่อส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรยีนในโรงเรยีน
เครือข่ายขนาดเล็ก 
2) เพือ่สาธิตการใช้ชดุสื่อส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมให้กับครูใน
โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
 
โครงการการสร้างชุดสือ่พัฒนาการ
อ่านและการเขียนและอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้ชุดสือ่ พัฒนาการ
อ่านและการเขียน 
1) เพือ่สร้างชุดสื่อพัฒนาการอ่าน
และการเขียนให้กับนกัเรียนใน
โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
2) เพือ่สาธิตการใช้ชดุสื่อพัฒนาการ
อ่านและการเขียนให้กับครูใน
โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก  

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 

  
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่
มีการบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 

1.45 100.00 5.0000 0.0958 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
การบรรลุเป้าหมาย:  

  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
95.00 100.00 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมรับฟงแนวทางทางการดาํเนินงานตวัชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ดําเนินโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ภายใตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
3. รายงานขอมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการจากโครงการบริการ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี ้

1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
2. โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 

ซึ่งทั้ง 2 โครงการดังกลา่วนี้ เปน็การบูรณาการระหว่างการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยควบคู่กันไป 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
2.8.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจำที่ทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 
                         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 133 
       ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนอาจารย ์ประจำที่ทำงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

คน - - 54 

2. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง) 

คน - - 54 

3. ร ้อยละอาจารย์ประจำที ่ทำงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ร้อยละ - - 100.00 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
71.00 76.00 81.00 86.00 91.00 

  
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจำที่ทำงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

1.45 100.00 5.0000 0.0958 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
91.00 100.00 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมรับฟงแนวทางทางการดาํเนินงานตวัชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. สนับสนนุใหอาจารยประจํา (นบัเฉพาะทีป่ฏิบัติงานจริง) ดําเนนิโครงการบริการวชิาการงบประมาณ

แผ่นดิน และงบประมาณรายไดมหาวิทยาลยั 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
3. จัดทํารายงานขอมูลอาจารยประจําที่ทาํงานบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น ประจาํปงบประมาณ 

2565 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านกระบวนการ/วิธีการ: คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
จำนวน 20 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดระนอง จงัหวัดอุดรธานี และ
กรุงเทพมหานคร 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -  
หลักฐานอ้างอิง:  
2.8.2-01 แบบเก็บข้อมูล รอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 2.8.3 จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปชว่ยพัฒนา 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 
                         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 133 
         ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

         โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ชุมชน/ท้องถิ่นที่ 
อววน. เข้าไปช่วย

พัฒนา 
โครงการที่พัฒนา 

วัตถุประสงค์ของการ
พัฒนา 

ว/ด/ป ที่
ดำเนินการ 

ผลลัพธ์/ผลผลิตท่ีได้
จากการพัฒนา 

- - - - - 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วย
พัฒนา 

ชุมชน - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ชุมชน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

หน่วยงาน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1. คณะครุศาสตร์ - - - - 1ชุมชน  

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.8.3 จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. 
เข้าไปช่วยพัฒนา 

1.45 0 0.0000 0.0000 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
1 ชุมชน 0 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมรับฟงแนวทางทางการดาํเนินงานตวัชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. หนวยงานกําหนดพืน้ที่ชุมชน/ทองถิ่นเปาหมายที่จะนาํโครงการบริการ วิชาการที่เก่ียวของกับการ

ถ่ายทอดความรดูานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวตักรรม (อววน.) เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน หรือเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสงัคม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
3. หนวยงานดําเนนิโครงการบริการวิชาการไมวาจะเปนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น /โครงการบริการ วิชาการของกระทรวง อว. /โครงการบริการวิชาการที่เปนผลลพัธตอ 
ยอดจากโครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน ในปงบประมาณนั้น ๆ 

4. หนวยงานจัดทาํรายงานขอมูลชุมชน/ทองถิ่น ที่ อววน. เขาไปชวยพัฒนา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
จำนวน 20 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดระนอง จงัหวัดอุดรธานี และ
กรุงเทพมหานคร 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
       ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบ onsite 
ได้ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรปูแบบการจัดกิจกรรมให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์แทน และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายขึน้ 
จะพิจารณาและปรับเปลีย่นรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบ onsite เช่นเดิม  
หลักฐานอ้างอิง: 
2.8.3-01 แบบเก็บข้อมูล รอบ 6 เดือน 

 



 

 
105 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เป้าประสงค์  2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการ
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 2.9.1 จำนวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 
                         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 133 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

   
 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนนิงาน ดังนี้ 

ประเภทชุดโครงการ ชื่อชุดโครงการ ประโยชน์ของชุดโครงการ 
ชื่อโครงการย่อย 

ภายใต้ชดุโครงการ 

จำนวน
งบประมาณ
สนับสนุน 

- - - - - 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1 .จำนวนช ุด โครงการว ิ จ ั ยท ี ่ เ ก ิ ดประโยชน ์ต่อ
มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs) 

จำนวน - - N/A 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ชุดโครงการ ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 ชุดโครงการ 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.9.1 จำนวนชุดโครงการวิจัยที ่เกิด
ประโยชน ์ต ่อมหาว ิทยาล ัย  และ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

1.45 N/A 1.0000 0.0192 

 



 

 
106 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
1 ชุดโครงการ N/A ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. นักวิจัยสงขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายไดประจําป งบประมาณ พ.ศ. 

2565 
3. นักวิจัยดําเนนิโครงการวิจัยและสงรายงานความกาวหนา และแบบคําแจงขอมูลการนําผลงานวจิัยและ

งานสรางสรรคไปใชอันใหกอประโยชน พรอมทั้งเลมวิจัยฉบับสมบูรณ 
4. ติดตามการดําเนินงานโครงการวิจัยในแตละชุดโครงการ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

• ด้านกระบวนการ/วิธีการ: คณะครุศาสตร์ได้มีการดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ ที่เอ้ือต่อการดำเนินการ
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยของคณาจารย์ ดังนี ้

1.  โครงการวิพากษ์งานวิจัย  
2.  โครงการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์  

3.  โครงการพัฒนางานวิจัย (R2R) คณะครุศาสตร์ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
2.9.1-01 แบบเก็บข้อมูล รอบ 6 เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
 
เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดบัมหาวิทยาลัย (12) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน 
                           รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวภทัรพร หัสดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 114 โทรศัพท์ : 02-160-1062 ต่อ 114 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

  
 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนนิงาน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
จำนวนตัวชี้วัดที่
บรรลุเป้าหมาย 

จำนวนตัวชี้วัด
ทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 

1. ด้านวิชาการและการเรียนการสอน  4 5 80.00 
2. ด้านวิจัยและบริการวิชาการ  1 8 12.50 
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 2 5 40.00 
4. ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ 6 7 85.71  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนตัวชี ้ว ัดที ่มีผลการดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด - 22 13 

2. จำนวนตัวชี ้ว ัดตามแผนขับเคลื ่อนทิศทาง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

ตัวชี้วัด - 36 25 

3. ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - 61.11 52.00 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย 

2.00 52.00 2.5000 0.0479 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
80.00 52.00 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ประชาสัมพนัธเพื่อสนับสนนุใหอาจารยไปนาํเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการหรือสงบทความ

ตีพิมพลงวารสารวชิาการในระดบันานาชาติ 
3. จัดโครงการอบรมพัฒนาการเขียนบทความของคณาจารยในหนวยงานใหมีคุณภาพและเปนไปตาม

มาตรฐานในแตละสาขานัน้ๆ หรือสงรายชื่ออาจารยเขารวมโครงการกับสถาบันวิจัยและพฒันา 
4. รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติของคณาจารยในหนวยงานตอสถาบนัวิจยัและ

พัฒนาทุกเดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
3.1.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์ 3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารยส์งกรานณ์ ขนุทิพย์ทอง  
                          รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายหัสถชัย นวนประสงค์ 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

เครือข่าย 5 6 5 

1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   1 1 1 
1.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   1 - - 
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   1 3 2 
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ   1 1 1 

2. จำนวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

เครือข่าย 5 7 7 

2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   1 1 1 
2.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   1 1 1 
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   1 3 2 
2.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ   1 1 2 

3. ร ้อยละของเคร ือข ่ายท ี ่ม ีผลผล ิตท ี ่ เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100.00 85.71 71.43 

3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   100.00 100.00 100.00 
3.2 เครือข่ายชุมชน   100.00 100.00 100.00 
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   100.00 0.00 0.00 
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   100.00 100.00 100.00 
3.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ   100.00 100.00 50.00 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
1) เครือข่ายศิษย์เกา่    
  1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดทักษะหรอืวิชาชีพให้กับนกัศึกษา 
2) เครือข่ายชุมชน    
  2.1 เครือข่ายชุมชน 1. มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลเพือ่การพัฒนา 2. ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 
3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ    
  3.1 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิต เพือ่ให้สอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพ 
4) เครือข่ายผู้ประกอบการ    
  4.1 เครือข่ายผู้ประกอบการ มีการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ให้ความร่วมมือในการวจิัยและพัฒนากระบวนการ

ผลิตครูวิชาชีพและให้บริการวิชาการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ 
5) เครือข่ายมหาวิทยาลยัต่างประเทศ   
  5.1 เครือข่ายมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศ 

นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับสถานศึกษาในต่างประเทศ 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิต
ร ่ วมก ันและท ี ่ เป ็ นประ โยชน ์ต่ อ
มหาวิทยาลัย 

1.45 71.43 1.2860 0.0246 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
90.00 71.43 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิงานดา้นการขับเคลื่อนความสมัพันธ์กับเครือข่ายประจําปีงบประมาณ 

2565 ระดับหน่วยงาน 
2. สํารวจจํานวนเครือข่ายทั้งหมดของหน่วยงาน 
3. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
4. จัดทํารายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนด้านการขับเคลื่อนความสัมพนัธ์กับเครือข่ายทุกโครงการ

ที่จัดและกิจกรรมการมีส่วนร่วมหรือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
เครือข่ายตา่งประเทศ : ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการวางแผนในการทำกิจกรรมทางวชิาการร่วมกันทุก
เดือน และเมื่อสถานการณโ์รคระบาดดีขึ้น มีการวางแผนในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 
หลักฐานอ้างอิง: 
3.2.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 

 



 

 
112 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เป้าประสงค์ 3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี์ เศรษฐพงศ์ 
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกาญจนา  เบา้ศรี 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

 
 รายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้ 

รอบการรับสมัคร แผนรับ 
จำนวนนักเรียนที่เข้ามา

ศึกษาต่อ 
คิดเป็นร้อยละ 

Portfolio (รอบ 1) 357 328 91.88 
Quota ว ิชาการ/พ ิ เศษ 
(รอบ 2) 

42 อยู่ระหว่างการเปิดรับ N/A 

Admission  (รอบ 3) 21 อยู่ระหว่างการเปิดรับ N/A 
รวม 420 328 78.10  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2563 2564 2565 
1. จำนวนนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ (รายงานตัวเข้าศึกษา) 

คน - 616 328 

2. แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คน - 420 420 

3. ร ้อยละของน ักเร ียนท ี ่ เข ้ ามาศ ึกษาต ่อใน
มหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี 

ร้อยละ - 100.00 78.10 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.3.1 ร้อยละของนักเร ียนที ่ เข ้ามา
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ
นักศึกษาประจำปี 

1.45 78.10 3.6200 0.0693 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
85.00 78.10 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการรายงานผลรอยละของนักเรียนที่เขาศึกษาตอระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ ในมหาวิทยาลัยตอแผนรับนักศึกษาประจาํป และถายทอดสรูะดับหนวยงาน 
2. ดําเนินการทบทวนแผนรับนักศึกษาปปจจุบนั เพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2565  

ใหจํานวนผรูายงานตัวเขาศึกษาเปนไปตามแผนรับนักศึกษา 
3. ดําเนินการประชาสัมพนัธการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิประจําป

การศึกษา 2565 ใหกับโรงเรียนและนักเรียนในกลมุเปาหมาย 
4. หนวยงานติดตามผลการดาํเนินงานอยางตอเนื่อง และรายงานตอกองบริการการศึกษา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
3.3.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.3.2 จำนวนการประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารยส์งกรานณ์ ขนุทิพย์ทอง  
                          รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายหัสถชัย นวนประสงค์ 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1.  จำนวนการประชาส ัมพ ันธ ์ผลงานที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เร่ือง - - 2 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ผลงานที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เนื้อหาการ
ประชาสัมพันธ ์

ลิงก์ที่เผยแพร ่ วันที่เผยแพร่ 

นายเอกรัตน์ ธัญญเจริญ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
สาขาวิชาภาษาไทย ที่ไดร้ับ
คัดเลือกรางวัลเยาวชนคน
ต้นแบบ ประจำปี 2564 
สาขาดนตรีและการแสดง 

นายเอกรัตน์ ธัญญเจริญ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
สาขาวิชาภาษาไทย ที่ไดร้ับ
คัดเลือกรางวัลเยาวชนคน
ต้นแบบ ประจำปี 2564 
สาขาดนตรีและการแสดง 
โครงการเชิดชูเกียรติเด็ก
และเยาวชนดีเด่น และผู้มี
คุณูปการต่อกิจกรรม
เยาวชน เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ ประจำปี 2564 
จัดโดย สโมสรโรตารี
จตุจักร ภาค 3350 โรตารี
สากล 

https://www.facebook.
com/ssruedu/posts/12
81083579005114 

16-พ.ย.-64 

นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย 5 “ทีมสืบศลิป์” 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวด
กลอนระดับภาค ประจำปี 
2564 ในระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนสุนันทา ขอ
แสดงความยินดีกับ
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย 5 “ทีมสืบศลิป์” 
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

https://www.facebook.
com/103525814455162
/photos/a.1035283144
54912/4439755137435
22 

19-พ.ย.-64 

https://www.facebook.com/ssruedu/posts/1281083579005114
https://www.facebook.com/ssruedu/posts/1281083579005114
https://www.facebook.com/ssruedu/posts/1281083579005114
https://www.facebook.com/103525814455162/photos/a.103528314454912/443975513743522
https://www.facebook.com/103525814455162/photos/a.103528314454912/443975513743522
https://www.facebook.com/103525814455162/photos/a.103528314454912/443975513743522
https://www.facebook.com/103525814455162/photos/a.103528314454912/443975513743522
https://www.facebook.com/103525814455162/photos/a.103528314454912/443975513743522
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ภาคกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

อันดับ 1 การประกวด
กลอนระดับภาค ประจำปี 
2564 ในระดับอุดมศึกษา 
ภาคกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จดัโดย สมาคม
นักกลอนแห่งกระเทศไทย   

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 เรื่อง ต่อ 1 คะแนนโดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 เรื่อง 2 เรื่อง 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.3.2 จำนวนการประชาสัมพันธ์ผลงานที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1.45 2 5.0000 0.0958 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
2 เร่ือง 2 เร่ือง บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
     พิจารณาจากจำนวนข่าวประชาสัมพันธผ์ลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
     การประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย หมายถึง การเผยพร่ข้อมูลเนื้อหาข่าวสารที่
เป็นนโยบาย / กิจกรรม / ผลงานด้านการวิจัย รางวัลของนักศึกษา คณาจารย์เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การเรียนการ
สอน ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ/เอกชนระดับชาติและนานาชาติ งานบริการวชิาการของมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
สวนสนุันทา ทีส่่งเสริมพัฒนาสังคม ชุมชน ประชาชน ระดบัชาติและนานาชาติ ตัวอย่างเช่น นกัวิจัยสวนสนุันทา
คว้ารางวัลเหรียญทอง ผลงานวจิัยเวทีนานาชาติ ‘กระดาษจากเปลือกถ่ัว’ เป็นต้น นวัตกรรมใหม่เพื่อความยั่งยืน
ไปสูส่าธารณชนได้รบัรู้ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
3.3.2-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์ 3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติทีป่ฏิบัตงิานหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.5.1 จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี์ เศรษฐพงศ์ 
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกาญจนา  เบา้ศรี 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 110 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จำนวนอาจารย ์ ช าวต ่ า งชาต ิ หร ื ออาจา รย์
แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ 

คน  2 2 3 

 1.1 จำนวนอาจารย์ต่างชาติ คน 2 2 2 
 1.2 จำนวนอาจารย์ต่างชาติที่แลกเปลี่ยน คน - - - 
 1.3 จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาตทิี่เป็นวิทยากร คน - - 1 
 1.4 จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาตทิี่บรรยายพิเศษ  คน - - - 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล สัญชาต ิ

1 Mrs.Abigail Melad Essien ฟิลิปปนิส์ 
2 Ms.Linda Ann Varghese อินเดีย 
3 Professor Dr. Rachel V Harrison -  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1 คะแนนโดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 คน 2 คน 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.5.1 จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ
หรืออาจารย์แลกเปลี่ยน/วิทยากร/
บรรยายพิเศษ 

1.45 3 5.0000 0.0958 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
2 คน 3 คน บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เขารวมประชุมและชี้แจงแนวทางการดําเนนิการรายงานเก่ียวกับจํานวนอาจารยชาวตางชาติหรืออาจารย

แลกเปลี่ยน/วทิยากร/บรรยายพิเศษสูระดับหนวยงาน 
2. ประชาสัมพนัธการรับสมัครอาจารยชาวตางชาติ หรือดําเนนิการตอสัญญาจางอาจารยชาวตางชาติเดิม 

หรือมีการแลกเปล่ียนอาจารยชาวตางชาติกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ หรือเชิญอาจารยชาวตางชาติท่ี
มีช่ือเสียงเพ่ือเปนอาจารยพิเศษ/วิทยากร/บรรยายพิเศษ 

3. หนวยงานติดตามผลการดาํเนินงานอยางตอเนื่อง และรายงานผลตอกองบรกิารการศึกษาทุกเดือน 
4. นําผลมาใชในการปรับปรุงการดาํเนินงาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
3.5.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์ 3.6 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น    
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารยส์งกรานณ์ ขนุทิพย์ทอง  
                          รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายหัสถชัย นวนประสงค์ 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
1) เครือข่ายศิษย์เกา่    
  1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดทักษะหรอืวิชาชีพให้กับนกัศึกษา 
2) เครือข่ายชุมชน    
  2.1 เครือข่ายชุมชน 1. มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลเพือ่การพัฒนา 2. ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนเครือข่ายภายในประเทศที ่มีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

เครือข่าย 4 5 4 

1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   1 1 1 
1.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   1 - - 
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   1 3 2 

2. จำนวนเครือข่ายภายในประเทศทั้งหมด เครือข่าย 4 6 5 
2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   1 1 1 
2.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   1 1 1 
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   1 3 2 

3. ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มี
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100.00 83.33 80.00 

3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   100.00 100.00 100.00 
3.2 เครือข่ายชุมชน   100.00 100.00 100.00 
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   100.00 0.00 0.00 
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   100.00 100.00 100.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ    
  3.1 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิต เพือ่ให้สอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพ 
4) เครือข่ายผู้ประกอบการ    
  4.1 เครือข่ายผู้ประกอบการ มีการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ให้ความร่วมมือในการวจิัยและพัฒนากระบวนการ

ผลิตครูวิชาชีพและให้บริการวิชาการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ  
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 5.00  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 
 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.6.1 ร ้อยละของเคร ือข ่ายความ
ร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

1.45 80.00 1.0000 0.0192 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
100.00 80.00 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิงานดา้นการขับเคลื่อนความสมัพันธ์กับเครือข่ายประจําปีงบประมาณ 

2565 ระดับหน่วยงาน 
2. สํารวจจํานวนเครือข่ายทั้งหมดของหน่วยงาน 
3. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
4. จัดทํารายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนด้านการขับเคลื่อนความสัมพนัธ์กับเครือข่ายทุกโครงการ

ที่จัดและกิจกรรมการมีส่วนร่วมหรือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
3.6.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผูช้่วยศาสตราจารยส์งกรานณ์ ขนุทิพย์ทอง  
                          รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายหัสถชัย นวนประสงค์ 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

  
        โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

ชื่อเครือข่าย/ชื่อข้อตกลง 
(ระบุชื่อเครือข่ายตาม 

MOU/MOA ในประเทศ) 

ช่วงระยะเวลา
ของการเป็น

เครือข่ายร่วมกัน 

ระบุข้อตกลงที่จะดำเนินการ
ร่วมกันตาม MOU/MOA 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
ร่วมกันในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

ผลการดำเนินงาน
ของการจัดกิจกรรม 

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ
ระหว่างคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทากับศูนย์ศึกษาพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิ
วาสวหิาร กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมวันที่ 25 
มิถุนายน 2560 

1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณาจารย์ บุคลากร มีส่วน
ร่วมในการสร้างองค์ความรู้
ด้วยกระบวนการวิจยั บริการ
วิชาการนำไปบูรณาการการ
เรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่น 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทอ้งถิ่น สร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชน 
2 เพื่อให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

บริการวิชาการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนา วัน
อาทิตย ์

นักศึกษาโครงการทุน
เพชรสุนันทาและทุน
ศักดิ์พรทรัพย์ ชั้นปีที ่
3-5 เข้าร่วมบริการ
วิชาการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ จำนวน 10 
คน 

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ
ทางวิชาการ (MOU)ระหว่าง
คณะครุศาสตร์แ 

ระยะเวลา 4 ป ี
เร่ิมวันที่ 12 

มีนาคม 2562 

เพื่อผนึกกำลังและประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกบั

มีการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ให้ความร่วมมือในการ

นักศึกษาชั้นปีที ่5 
เข้าร่วมฝึก

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ข้อตกลง
ความ
ร่วมมือ 

- - 10 

2. จำนวนข้อตกลงความร่วมมือในประเทศทั้งหมด ข้อตกลง
ความ
ร่วมมือ 

- - 10 

3. ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ - - 100.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทาและโรงเรียนอนุบาล
ฤชากร ปกีารศึกษา 2562 - 
2565 

การฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ของนักศึกษา โดยทั้งสองฝ่าย
มีความเห็นพ้องต้องกันวา่จะ
ตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการด้านต่อไปนี ้
1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทาและโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจะ
ร่วมมือกันในการพัฒนา
คุณภาพการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2 ความร่วมมือในการวจิัย
และพัฒนากระบวนการผลิต
ครูวิชาชีพ 
3 ความร่วมมือใหบ้ริการ
วิชาการแก่โรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพีครู 

วิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตครู
วิชาชีพและให้บริการ
วิชาการโรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพี 

ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ
ทางวิชาการ (MOU)ระหว่าง
คณะครุศาสตร์แ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทาและโรงเรียนสุเหร่า
ลาดพร้าว ปีการศึกษา 2562 
- 2565 

ระยะเวลา 4 ป ี
เร่ิมวันที่ 12 

มีนาคม 2562 

เพื่อผนึกกำลังและประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกบั
การฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ของนักศึกษา โดยทั้งสองฝ่าย
มีความเห็นพ้องต้องกันวา่จะ
ตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการด้านต่อไปนี ้
1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทาและโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจะ
ร่วมมือกันในการพัฒนา
คุณภาพการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2 ความร่วมมือในการวจิัย
และพัฒนากระบวนการผลิต
ครูวิชาชีพ 
3 ความร่วมมือใหบ้ริการ
วิชาการแก่โรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพีครู 

มีการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ให้ความร่วมมือในการ
วิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตครู
วิชาชีพและให้บริการ
วิชาการโรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพี 

นักศึกษาชั้นปีที ่5 
เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 



 

 
122 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ
ทางวิชาการ (MOU)ระหว่าง
คณะครุศาสตร์แ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทาและโรงเรียนวัดมหร
รณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ 
ปีการศึกษา 2562 - 2565 

ระยะเวลา 4 ป ี
เร่ิมวันที่ 12 

มีนาคม 2562 

เพื่อผนึกกำลังและประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกบั
การฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ของนักศึกษา โดยทั้งสองฝ่าย
มีความเห็นพ้องต้องกันวา่จะ
ตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการด้านต่อไปนี ้
1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทาและโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจะ
ร่วมมือกันในการพัฒนา
คุณภาพการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2 ความร่วมมือในการวจิัย
และพัฒนากระบวนการผลิต
ครูวิชาชีพ 
3 ความร่วมมือใหบ้ริการ
วิชาการแก่โรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพีครู 

มีการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ให้ความร่วมมือในการ
วิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตครู
วิชาชีพและให้บริการ
วิชาการโรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพี 

นักศึกษาชั้นปีที ่5 
เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ
ทางวิชาการ (MOU)ระหว่าง
คณะครุศาสตร์แ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทาและโรงเรียนมัธยม
วัดดุสิตาราม ปกีารศึกษา 
2562 - 2565 

ระยะเวลา 4 ป ี
เร่ิมวันที่ 22 

กุมภาพันธ์ 2562 

เพื่อผนึกกำลังและประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกบั
การฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ของนักศึกษา โดยทั้งสองฝ่าย
มีความเห็นพ้องต้องกันวา่จะ
ตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการด้านต่อไปนี ้
1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทาและโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจะ
ร่วมมือกันในการพัฒนา
คุณภาพการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2 ความร่วมมือในการวจิัย
และพัฒนากระบวนการผลิต
ครูวิชาชีพ 
3 ความร่วมมือใหบ้ริการ

มีการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ให้ความร่วมมือในการ
วิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตครู
วิชาชีพและให้บริการ
วิชาการโรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพี 

นักศึกษาชั้นปีที ่5 
เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
วิชาการแก่โรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพีครู 

บนัทึกข้อตกลงความรว่มมือ
ทางวิชาการ (MOU)ระหว่าง
คณะครุศาสตร์แ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทาและโรงเรียนมหรรณ
พาราม ปกีารศึกษา 2563 - 
2565 

ระยะเวลา 3 ป ี
เร่ิมวันที่ 15 

มิถุนายน 2563 

เพื่อผนึกกำลังและประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกบั
การฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ของนักศึกษา โดยทั้งสองฝ่าย
มีความเห็นพ้องต้องกันวา่จะ
ตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการด้านต่อไปนี ้
1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทาและโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจะ
ร่วมมือกันในการพัฒนา
คุณภาพการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2 ความร่วมมือในการวจิัย
และพัฒนากระบวนการผลิต
ครูวิชาชีพ 
3 ความร่วมมือใหบ้ริการ
วิชาการแก่โรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพีครู 

มีการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ให้ความร่วมมือในการ
วิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตครู
วิชาชีพและให้บริการ
วิชาการโรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพี 

นักศึกษาชั้นปีที ่5 
เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ
ทางวิชาการ (MOU)ระหว่าง
คณะครุศาสตร์แ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทาและโรงเรียนโพธิสาร
พิทยากร ปีการศึกษา 2563 
- 2565 

ระยะเวลา 3 ป ี
เร่ิมวันที่ 15 

มิถุนายน 2563 

เพื่อผนึกกำลังและประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกบั
การฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ของนักศึกษา โดยทั้งสองฝ่าย
มีความเห็นพ้องต้องกันวา่จะ
ตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการด้านต่อไปนี ้
1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทาและโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจะ
ร่วมมือกันในการพัฒนา
คุณภาพการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2 ความร่วมมือในการวจิัย
และพัฒนากระบวนการผลิต
ครูวิชาชีพ 

มีการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ให้ความร่วมมือในการ
วิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตครู
วิชาชีพและให้บริการ
วิชาการโรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพี 

นักศึกษาชั้นปีที ่5 
เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
3 ความร่วมมือใหบ้ริการ
วิชาการแก่โรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพีครู 

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ
ทางวิชาการ (MOU)ระหว่าง
คณะครุศาสตร์แ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทาและโรงเรียนเธียร
ประสิทธิ์ศาสตร์ ปีการศึกษา 
2562 - 2565 

ระยะเวลา 4 ป ี
เร่ิมวันที่ 12 

มีนาคม 2562 

เพื่อผนึกกำลังและประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกบั
การฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ของนักศึกษา โดยทั้งสองฝ่าย
มีความเห็นพ้องต้องกันวา่จะ
ตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการด้านต่อไปนี ้
1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทาและโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจะ
ร่วมมือกันในการพัฒนา
คุณภาพการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2 ความร่วมมือในการวจิัย
และพัฒนากระบวนการผลิต
ครูวิชาชีพ 
3 ความร่วมมือใหบ้ริการ
วิชาการแก่โรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพีครู 

มีการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ให้ความร่วมมือในการ
วิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตครู
วิชาชีพและให้บริการ
วิชาการโรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพี 

นักศึกษาชั้นปีที ่5 
เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ
ทางวิชาการ (MOU)ระหว่าง
คณะครุศาสตร์แ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทาและโรงเรียนทุ่ง
มหาเมฆ ปกีารศึกษา 2562 
- 2565 

ระยะเวลา 4 ป ี
เร่ิมวันที่ 12 

มีนาคม 2562 

เพื่อผนึกกำลังและประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกบั
การฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ของนักศึกษา โดยทั้งสองฝ่าย
มีความเห็นพ้องต้องกันวา่จะ
ตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการด้านต่อไปนี ้
1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทาและโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจะ
ร่วมมือกันในการพัฒนา
คุณภาพการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2 ความร่วมมือในการวจิัย
และพัฒนากระบวนการผลิต

มีการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ให้ความร่วมมือในการ
วิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตครู
วิชาชีพและให้บริการ
วิชาการโรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพี 

นักศึกษาชั้นปีที ่5 
เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ครูวิชาชีพ 
3 ความร่วมมือใหบ้ริการ
วิชาการแก่โรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพีครู 

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ
ทางวิชาการ (MOU)ระหว่าง
คณะครุศาสตร์แ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทาและโรงเรียนโกวิท
ธำรง ปีการศึกษา 2562 - 
2565 

ระยะเวลา 4 ป ี
เร่ิมวันที่ 12 

มีนาคม 2562 

เพื่อผนึกกำลังและประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกบั
การฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ของนักศึกษา โดยทั้งสองฝ่าย
มีความเห็นพ้องต้องกันวา่จะ
ตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการด้านต่อไปนี ้
1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทาและโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจะ
ร่วมมือกันในการพัฒนา
คุณภาพการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2 ความร่วมมือในการวจิัย
และพัฒนากระบวนการผลิต
ครูวิชาชีพ 
3 ความร่วมมือใหบ้ริการ
วิชาการแก่โรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพีครู 

มีการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ให้ความร่วมมือในการ
วิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตครู
วิชาชีพและให้บริการ
วิชาการโรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชพี 

นักศึกษาชั้นปีที ่5 
เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือใน
ประเทศท ี ่ม ีการจ ัดก ิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.45 100.00 5.0000 0.0958 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
80.00 100.00 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
    พิจารณาจากจำนวนข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเทียบกับจำนวนข้อตกลง
ความร่วมมือในประเทศทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เงื่อนไข : 
1. นับทุก MOU/MOA ที่มีอายกุารดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ 
2. การพิจารณาข้อตกลงความรว่มมือในประเทศต้องมีการดำเนนิการตามแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยักับเครือข่าย (MOU/MOA) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: 
3.6.2-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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เป้าประสงค์ 3.7  มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ  
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (13) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ  
                          อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชพีทางการศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายหัสถชัย นวนประสงค์ 

โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 โทรศัพท์ : 02-160-1061-2 ต่อ 200 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 
 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

ชื่อเครือข่าย/ชื่อข้อตกลง 
(ระบุชื่อเครือข่ายตาม 

MOU/MOA ต่างประเทศ) 

ช่วงระยะเวลา
ของการเป็น

เครือข่ายร่วมกัน 

ระบุข้อตกลงที่จะดำเนินการ
ร่วมกันตาม MOU/MOA 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
ร่วมกันในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

ผลการดำเนินงาน
ของการจัดกิจกรรม 

National Pingtung 
University 

5 ปี     
(4 มี.ค. 64 - 3 

มี.ค. 69) 

การแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นักศึกษา : การร่วมมือในการ
วิจัย : การสร้างหลักสูตร
ร่วมกัน และ การส่งนักศึกษา
แลกเปลี่ยน 

- - 

Ningbo Childhood 
Education College 

5 ปี                             
(1 ก.ย. 64 - 31 

ส.ค. 69)  

1) ส่งเสริมสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านการสอน วิจัย 
แลกเปลี่ยนบุคลากร และ
นักศึกษาในสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
2) ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินโครงการและกิจกรรม
ด้านวัฒนธรรมร่วมกัน 

การจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับ Ningbo Early 
Childhood Education 
College 

ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกบั 
Ningbo Early 
Childhood 
Education College 
ในวันที่ 7 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 โดยมี
นักศึกษาชั้นปีที ่2 
สาขาวิชาการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1. จำนวนข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศที่มี
การจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ข้อตกลง
ความ
ร่วมมือ 

3 1 1 

2. จำนวนข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศ
ทั้งหมด 

ข้อตกลง
ความ
ร่วมมือ 

3 2 2 

3. ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศที่มี
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100.00 50.00 50.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ปฐมวัย จำนวน 69 
คน เข้าร่วมกิจกรรม 
ผ่านระบบออนไลน ์ 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือ
ต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.00 50.00 1.0000 0.0264 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
80.00 50.00 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. ดำเนินการตามแผนเครือข่ายต่างประเทศและแนวทางการดำเนนิงานตามตวัชี้วัด 
2. ร่วมประชุม/รับทราบการติดตามการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ 
3. รายงานผลการดำเนนิงานตามตวัชี้วัด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 มีการวางแผนในการทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันทุกเดือน และเมื่อสถานการณ์
โรคระบาดดีขึ้น มีการวางแผนในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 
หลักฐานอ้างอิง: 
3.7.1-01 แบบเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน 
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก 
ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ 

  



 

 
 

131 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ 
และผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ 
และผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ (ต่อ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสงัคมอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธก์ับเครือข่ายและขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาต ิ
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ภาคผนวก ข 

แบบจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ คณบดี 
2. ผู้ข่วยศาสตราจารย์ภาวิณี  โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
3. อาจารย์วีรพจน์  รัตนวาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
6. อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์  พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
7. นางรวินันท์  พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงาน 

คณะทำงาน 
1. นางสาวภัทรพร  หัสดี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงาน  

และประกันคุณภาพ 
2. นายอำไพร  เพชร์ว่าว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. นางสาวกาญจนา  เบ้าศรี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
4. นายหัสถชัย  นวนประสงค์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศิลปวัฒนธรรม 
5. นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี นักวิชาการศึกษา 
6. นางกฤตติกา  ไกรแก้ว บุคลากร 
7. นางศรารัตน์  เพ่ิมญาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8. นายพีรพล  เชื่อมแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอม พนักงานการเงินและบัญชี 
10. นางสาวอรดี  หอมวงศ์ นักวิชาการศึกษา
11. นางสาวสมฤดี  แสงสุรีย์กุลกิจ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
12. นางสาวพจนา  พัดใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. นางสาวกัลยา  สายประสิทธิ์ นักวิชาการพัสดุ 
14. นางสาวจิรัตน์สิริ  จันทร์เพ็ญ นักวิชาการเงินและบัญชี 
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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 
 
 




