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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ดําเนินการพัฒนาและนําเอาแนวคิดระบบประกัน
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ราชการไทยและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546 ในการท่ีจะยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  ของส่วนราชการไทย สู่การปฏิรูปการบริหาร

จัดการ 

 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เป็นเลิศ ของสถาบัน     ใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการบริหารจัดการองค์กรและการ

ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา ซ่ึงจะเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพข้ึนภายใน

องค์กร ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

รายงานการประเมินตนเองเล่มนี้ เป็นผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)    

 ท้ายนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมผลักดัน        

ให้พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย เม่ือป ี

พ.ศ. 2547 โดยมีทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยดั่งวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนํา เพื่อปวงชน” 

มีพันธกิจตามกฎหมายท่ีต้องปฏิบัติ ได้แก่ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ การ

บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนหรือสังคม การวิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ และ

การอนุรักษ์และบริการข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม มีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน  

4 ด้านหลัก คือ ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก มุ่งที่จะเป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกใน

การปฏิบัติงานกับบุคลากร ด้านคุณภาพชั้นนํา มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับ 

15 ของประเทศ มหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเชีย ด้านชุมชนวิชาการ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชุมชน

วิชาการที่ผลิตบัณฑิตแข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ และด้านพึ่งพาตนเองได้ 

มุ่งมีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สามารถพึ่งพาตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ 

 ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภายใต้  

8 ยุทธศาสตร์ จํานวน 50 ตัวช้ีวัด  จําแนกเป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนจุดเน้นของการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อวัด

ความสําเร็จของการปฏิบัติราชการ จํานวน 18 ตัวช้ีวัด  และตัวช้ีวัดที่ใช้ในขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน จํานวน  

32 ตัวช้ีวัด ทั้งน้ีจากตัวช้ีวัดทั้งหมด เป็นตัวช้ีวัดเดิมจากปีที่ผ่านมา จํานวน 30 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดใหม่ จํานวน  

20 ตัวช้ีวัด โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน ทั้งส้ิน  1,443,176,800  บาท แบ่งเป็นเงินงบประมาณ

แผ่นดิน จํานวน  738,765,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จํานวน  704,411,700 บาท   

สามารถสรุปผลการปฏิบัติราชการจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 

 ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ จํานวน 2 เป้าประสงค์  มีการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวนทั้งส้ิน  312,957,500 บาท  เป็นเงินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) ทั้งหมด  มีจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด  14  ตัวช้ีวัด  โดยตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย  จํานวน 

10 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 4  ตัวชี้วัด  จําแนกเป็น  

 ตัวช้ีวัดที่สะท้อนจุดเน้นของการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวชี้วัด   

 ตัวช้ีวัดที่ใช้ในขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน จํานวน 12 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวช้ีวัด และ

ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่  1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลประเมินคุณภาพการศึกษา 2) 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา  3) ร้อยละของอาจารย์ประจํา

ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด และ 4) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา และนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์   
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โดยมีรายละเอียดผลปฏิบัติราชการในแต่ละเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

  เป้าประสงค์ : 1.1  มีระบบบริหารจัดการที่ดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการ

บริหารจัดการ และการเรียนรู้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน (high performance organization) มี

ตัวช้ีวัดทั้งหมด จํานวน 8 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 7 ตัวช้ีวัด และมีตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุ

เป้าหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 1)  คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลประเมินคุณภาพการศึกษา  

  เป้าประสงค์ : 1.2 บุคลากรมีศักยภาพสูง และเกิดความผาสุก ความผูกพันในการปฏิบัติงาน

มีตัวช้ีวัดทั้งหมด จํานวน 6 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวช้ีวัด และมีตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุ

เป้าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 1) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์

ประจํา 2)  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด และ 3) ร้อยละ

ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์   
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

จํานวน 2 เป้าประสงค์  มีการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวนทั้งส้ิน   2,610,700 บาท  เป็นเงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได้) ทั้งหมด  มีจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด  โดยทุกตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมาย จําแนกเป็น 
 ตัวชี้วัดที่สะท้อนจุดเน้นของการพัฒนามหาวิทยาลัย  จํานวน 2 ตัวชี้วัด  บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดที่ใช้ในขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน  จํานวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 
โดยมีรายละเอียดผลปฏิบัติราชการในแต่ละเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

  เป้าประสงค์ :  2.1  มีบริการหรือกิจกรรมที่จัดข้ึนทําให้ศิษย์เก่าและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี

กับมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัดทั้งหมด จํานวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด   

  เป้าประสงค์ : 2.2  สื่อสารข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ให้กับศิษย์เก่าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  มีตัวช้ีวัดทั้งหมด จํานวน 2 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวชี้วัด 
     

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตาม 
อัตลักษณ์ของสวนสุนันทา มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จํานวน 2 เป้าประสงค์  มีการใช้จ่ายงบประมาณ 

จํานวนท้ังส้ิน  917,130,400 บาท  แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน  667,440,400 บาท  เงินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) จํานวน 249,690,000  บาท มีจํานวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 12 ตัวช้ีวัด โดยตัวช้ีวัดที่บรรลุ

เป้าหมาย จํานวน 9 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3  ตัวชี้วัด  จําแนกเป็น 

 ตัวช้ีวัดที่สะท้อนจุดเน้นของการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 4 ตัวช้ีวัด  บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวชี้วัด   

 ตัวชี้วัดที่ใช้ในขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน จํานวน 8 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวช้ีวัด และไม่

บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  1) ร้อยละผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการ
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ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  2)ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

และ 3) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

โดยมีรายละเอียดผลปฏิบัติราชการในแต่ละเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

  เป้าประสงค์ : 3.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  มี

คุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง มีตัวช้ีวัดทั้งหมด จํานวน 8  ตัวช้ีวัด มี

ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวช้ีวัด และไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่  1) ร้อยละผลงาน

ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  2)ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และ 3) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการดําเนินการ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)    

  เป้าประสงค์ : 3.2  นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ มีตัวช้ีวัดทั้งหมด จํานวน 4 ตัวช้ีวัด 

บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน 
และประเทศชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จํานวน 2 เป้าประสงค์  มีการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน

ทั้งส้ิน   60,465,300  บาท  แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน  38,175,900 บาท  เงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได้) 22,289,400  บาท  มีจํานวนตัวช้ีวัดทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด โดยตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  

4 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด  จําแนกเป็น 

 ตัวช้ีวัดที่สะท้อนจุดเน้นของการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  บรรลุเป้าหมาย  

1 ตัวช้ีวัด และไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่เป็นไปตาม

เป้าหมาย  

 ตัวชี้วัดที่ใช้ในขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน จํานวน 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวช้ีวัด 

และไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

 

โดยมีรายละเอียดผลปฏิบัติราชการในแต่ละเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

  เป้าประสงค์ : 4.1 บุคลากรมีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และมีเงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายใน ภายนอกเพิ่มขึ้น มี ตั ว ช้ี วั ด ทั้ ง หมด  จํ า น วน  

2  ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 

  เป้าประสงค์ : 4.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ

หรือนานาชาติ และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนเพิ่มข้ึน มีตัวช้ีวัดทั้งหมด จํานวน  

4  ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  และไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) ร้อยละของ

หน่วยงานที่มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
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และ/หรือนักวิจัยประจําที่เป็นไปตามเป้าหมาย และ 2)ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
   

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

จํานวน 1 เป้าประสงค์  มีการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวนทั้งส้ิน  9,723,200 บาท  แบ่งเป็นงบประมาณ

แผ่นดิน จํานวน  5,687,000   บาท  เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จํานวน 4,036,200 บาท มีจํานวน

ตัวชี้วัดทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด โดยผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด  จําแนกเป็น   

 ตัวช้ีวัดที่สะท้อนจุดเน้นของการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 1 ตัวช้ีวัด  บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดที่ใช้ในขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด  

 โดยมีรายละเอียดผลปฏิบัติราชการในแต่ละเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 

 เป้าประสงค์ : 5.1 บุคลากร และนักศึกษา มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเกิด

ความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัยกับสมาชิกประชาคมอาเซียน มีตัวช้ีวัดทั้งหมด จํานวน 3  ตัวช้ีวัด 

บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการช้ันนํา มีเป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ จํานวน 2 เป้าประสงค์  มีการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวนทั้งส้ิน  26,315,600  บาท  แบ่งเป็น

งบประมาณแผ่นดิน จํานวน  25,249,900 บาท  เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จํานวน 1,065,700 บาท มี

จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด โดยผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด  จําแนกเป็น    

 ตัวช้ีวัดที่สะท้อนจุดเน้นของการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวชี้วัด   

 ตัวชี้วัดที่ใช้ในขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 
  

โดยมีรายละเอียดผลปฏิบัติราชการในแต่ละเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

  เป้าประสงค์ : 6.1  เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา  มีตัวชี้วัดทั้งหมด จํานวน 2  ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด    

  เป้าประสงค์ : 6.2 เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการบนพ้ืนฐานของความรู้ทางวิชาการ

และเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้ มีตัวชี้วัดทั้งหมด จํานวน 3  ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล  มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

จํานวน 1 เป้าประสงค์  มีการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวนทั้งส้ิน   6,396,200  บาท  แบ่งเป็นงบประมาณ

แผ่นดิน จํานวน  2,212,000  บาท  เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จํานวน  4,184,200 บาท มีจํานวน

ตัวชี้วัดทั้งหมด 3  ตัวชี้วัด โดยผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด  จําแนกเป็น 

    

 ตัวช้ีวัดที่สะท้อนจุดเน้นของการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 1 ตัวช้ีวัด  บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวชี้วัด   
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 ตัวชี้วัดที่ใช้ในขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด  
 

 โดยมีรายละเอียดผลปฏิบัติราชการในแต่ละเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

  เป้าประสงค์ 7.1 : มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์ ที่พร้อม

ให้บริการ และประชาคมสวนสุนันทา มีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

เพิ่มขึ้น  มีตัวชี้วัดทั้งหมด จํานวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด    
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จํานวน 1 เป้าประสงค์  มีการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวนทั้งส้ิน  107,577,900  บาท  

เป็นเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ทั้งหมด  มีจํานวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 3  ตัวช้ีวัด โดยผลการปฏิบัติราชการ

บรรลุตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด  จําแนกเป็น   

 ตัวช้ีวัดที่สะท้อนจุดเน้นของการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 1 ตัวช้ีวัด  บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวชี้วัด   

 ตัวชี้วัดที่ใช้ในขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด  

โดยมีรายละเอียดผลปฏิบัติราชการในแต่ละเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

  เป้าประสงค์ 8.1: มีระบบการบริหารจัดการการหารายได้ท่ีมีประสิทธิภาพและมีรายได้

เพิ่มขึ้น มีตัวชี้วัดทั้งหมด จํานวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด   

 

 ทั้งน้ีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้บริหารระดับสูงได้กําหนดตัวช้ีวัดที่สะท้อนจุดเน้นของการพัฒนา

มหาวิทยาลัยประจําปี 2558 ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์  จํานวน 18 ตัวช้ีวัด จากการติดตาม

ผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2557-กันยายน  2558) มีความสําเร็จของการปฏิบัติราชการ 

จําแนกตามยุทธศาสตร์ ดังตาราง  

 
 ตาราง 1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วดัที่สะท้อนจุดเน้นของการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558  (รอบ 12 เดือน) 

 
ยุทธศาสตร์ 

จํานวน
ตัวชี้วัดที่
สะท้อน
จุดเน้น 

จํานวน
ตัวชี้วัดที่
ยังไม่

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

จํานวน
ตัวชี้วัดที่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละการ
บรรลุ

เป้าหมาย 

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 4 - 4 100.00

2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 2 - 2 100.00

3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและ

คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

 

4 - 4 100.00
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ยุทธศาสตร์ 

จํานวน
ตัวชี้วัดที่
สะท้อน
จุดเน้น 

จํานวน
ตัวชี้วัดที่
ยังไม่

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

จํานวน
ตัวชี้วัดที่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละการ
บรรลุ

เป้าหมาย 

4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 

2 1 1 50.00

5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1 - 1 100.00

6 พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ

วิชาการชั้นนํา 

3 - 3 100.00

7 ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 1 - 1 100.00

8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรพัย์และ

ทรัพย์สินทางปัญญา 

1 - 1 100.00

รวม 18 1 17 94.44 
 

ในงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภายใต้  

8 ยุทธศาสตร์ จํานวน  50 ตัวช้ีวัด  สามารถสรุปความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 ตาราง 2   สรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

ยุทธศาสตร์ นํ้าหนัก จํานวน
ตัวชี้วัด 

คะแนน จํานวน
ตัวชี้วัดที่ไม่

บรรลุ
เป้าหมาย 

จํานวน
ตัวชี้วัดที่
บรรลุ

เป้าหมาย 

ร้อยละ
การบรรลุ

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

21.60 14 4.5485            4             10 71.43

2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและ

ชุมชน 

6.72 4 5.0000            -              4  100.00

3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการ

สอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ของสวนสุนันทา 

27.36 12 4.5048            3              9  75.00

4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็น

ฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และ

ประเทศชาติ 

13.44 6 4.2417            2              4  66.67
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ยุทธศาสตร์ นํ้าหนัก จํานวน
ตัวชี้วัด 

คะแนน จํานวน
ตัวชี้วัดที่ไม่

บรรลุ
เป้าหมาย 

จํานวน
ตัวชี้วัดที่
บรรลุ

เป้าหมาย 

ร้อยละ
การบรรลุ

5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

4.72 3 5.0000            -              3  100.00

6 พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

และบริการวิชาการชั้นนํา 

14.72 5 5.0000            -              5  100.00

7 ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่

สากล 

6.72 3 5.0000            -              3  100.00

8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร

สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

4.72 3 5.0000            -              3  100.00

รวม 100.00 50 4.6650 9 41 82.00 
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ส่วนที่  1 
  

สถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้ังอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

รหัสไปรษณีย์ 10300 โทรศัพท์ 0-2160-1000, 0-2160-1111, 0-2160-1023 โทรสาร 0-2160-1010 

เว็บไซต์ www.ssru.ac.th 

 พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งน้ี เดิมเป็นส่วนหน่ึงของวังสวนสุนันทา ซ่ึงเป็น

เขตพระราชฐานภายในบริเวณของพระราชวังดุสิตซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนพระอิริยาบถแทนการเสด็จประพาสหัว

เมือง พระองค์มีพระราชประสงค์ให้สวนน้ีมีลักษณะเป็นสวนป่า จึงโปรดเกล้าฯ ให้หาพันธุ์ไม้ดอกไม้

ผลที่ดีและหาได้ยากนานาชนิดมาปลูกไว้ในสวนแห่งน้ีด้วย ที่มาของชื่อสวนแห่งน้ีมาจากชื่อสวนของ

พระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซ่ึงมีชื่อว่า "สุนันทาอุทยาน" และพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา

กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระมเหสีซ่ึงเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ ซ่ึงได้ส้ินพระชนม์จากเหตุเรือล่ม

ระหว่างเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากน้ีพระองค์ยังโปรด

เกล้าฯ ให้สร้างตําหนักข้ึนเพื่อเตรียมไว้เป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายใน แต่เน่ืองจากพระองค์เสด็จ

สวรรคตเสียก่อน การสร้างจึงยังไม่แล้วเสร็จตามพระราชประสงค์ 

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จข้ึนครองราชย์สมบัติ ได้ทรงพระราชดําริ

ว่าสถานที่ในพระบรมมหาราชวังชั้นในคับแคบ ไม่เหมาะสมจะเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์

ฝ่ายในจึงโปรดให้สร้างพระตําหนักและตึกในบริเวณสวนสุนันทาข้ึนอีกหลายหลัง แล้วโปรดให้เป็นที่

ประทับของพระมเหสี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอมและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว จํานวน 32 ตําหนัก รวมทั้งอาคารท่ีพักของบรรดาข้าราชบริพาร โดยมีสมเด็จพระวิมาดาเธอ 

พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ได้เสด็จมาประทับ ณ ตําหนัก

สายสุทธานพดล (ตึก 27) ต้ังแต่ พ.ศ. 2467 ถึง พ.ศ. 2472 (ส้ินพระชนม์ ณ ตําหนักที่ประทับสวน

สุนันทา) เนื่องจากในสมัยน้ันบรรดาขุนนาง ข้าราชการ ผู้มีบรรดาศักดิ์นิยมนําบุตรี และหลานของตน

มาถวายตัวต่อสมเด็จพระวิมาดาเธอฯ เป็นจํานวนมาก สมเด็จพระวิมาดาเธอฯ จึงทรงให้สร้าง 

"โรงเรียนนิภาคาร" ข้ึนภายในสวนสุนันทา สอนตามหลักสูตรการศึกษาในสมัยน้ัน รวมทั้งอบรมจริยา 

มารยาท การฝีมือ ให้เป็นกุลสตรี 

 ครั้นถึงปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองข้ึน บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ใน 

สวนสุนันทาหว่ันเกรงภัยจากการเมือง จึงได้ทยอยกันออกไปจากสวนสุ นันทาจนหมดส้ิน  

บทนํา
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บางพระองค์ได้เสด็จออกไปอยู่หัวเมืองและหลายพระองค์เสด็จล้ีภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ 

โรงเรียนนิภาคารจึงเลิกดําเนินการไปโดยปริยาย นับแต่น้ันมาสวนสุนันทาท่ีเคยงดงามก็ถูกทอดท้ิง 

ขาดการดูแลเอาใจใส่ ตําหนักต่างๆ ชํารุดทรุดโทรมเป็นอันมาก พ้ืนที่ภายในรกร้างว่างเปล่า ต่อมาใน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เห็นว่าสวน

สุนันทาถูกทอดท้ิงรกร้างอยู่มิได้ทําประโยชน์ จึงเห็นสมควรให้นายกรัฐมนตรีได้ใช้ประโยชน์ เป็นที่อยู่

อาศัยของรัฐมนตรีและผู้แทนราษฎร แต่สภาผู้แทนราษฎรขอเพียงพ้ืนที่ภายนอกกําแพงติดถนนสาม

เสนสร้างเป็นบ้านพักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเห็นสมควรว่า ควร

ใช้สถานท่ีน้ีให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและมอบให้กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการใน

ปัจจุบัน) ดําเนินการจัดต้ังให้เป็นสถานศึกษาของชาติ และสถานท่ีศึกษาน้ีให้ชื่อโดยคงชื่อเดิมของ

สถานที่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ โดยขนานนามว่า "โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย"  

 เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 เปิดสอน ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) 

ต่อมาจึงได้ยกฐานะข้ึนเป็น "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" ในปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัย

ครู พ.ศ. 2518 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมการฝึกหัดครู

กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์

ประจําสถาบันราชภัฏ และเมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เม่ือวันที่ 24 มกราคม 

พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจึงมีชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา" 

 ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้

ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ยังผลให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา"นับแต่น้ันเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

 

ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
1. ปรัชญา (Philosophy) 

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม“Wisdom Faith and Social Leadership” 

2. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนําเพื่อปวงชน“A Leading Quality University for All” 

3. พันธกิจ (Mission) 
1)  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข 
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2) ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพท่ีสนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่

อาเซียน 

3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน

อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาด

กลางหรือ SMEsให้เข้มแข็ง 

4) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 

5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 

4. ค่านิยมหลัก (Core Value) 
1) จัดการศึกษาเชิงคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ 

2) มุ่งม่ันการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3) สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 

4) โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

5) บุคลากรทุกคนมีคุณค่าต่อองค์กร 

5. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

6. อัตลักษณ์ (Identity) 
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

7. เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดม่ันคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สู่สากล” 

8. นโยบายการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติงาน 
1) นโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยฯ มุ่งให้มีการพัฒนาและปฏิรูประบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์การท่ีมีสุขภาวะที่ดี มีระบบบริหารท่ีมีความคล่องตัว รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ

และความผาสุกให้บุคลากรจึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

1.1 เร่งรัดและสร้างกระบวนการให้บริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลัก

องค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2 กําหนดแนวทางมาตรการให้การดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่

สอดคล้องกับศักยภาพทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และทิศทางการพัฒนาประเทศ 



  
 

 
 

                         

                            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

4 

1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเน้นโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกระดับ และสามารถรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

1.4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้สามารถ

สนับสนุนการบริหารจัดการและประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและหน่วยงาน 

1.5 ระดมทรัพยากรในการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยและ

เพื่อความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 

1.6 สร้างความเข้มแข็งของระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการ

ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน

การศึกษา 

2) นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชน 
มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา ศิษย์เก่า 

และชุมชน จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการ

พัฒนาการเรียนรู้ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

นักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชน 

3)  นโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยฯ มุ่งให้บัณฑิตมีความเป็นผู้นําด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ  

มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมท่ีมีการแข่งขันสูงตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

3.1 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

3.2 การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องต่อความ

ต้องการของตลาด ตอบสนองความเป็นสากล (Internationalization) ด้วยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

3.3 เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการสร้างผลงานการใช้ภาษาต่างประเทศ

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

4)  นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยฯ มุ่งม่ันที่จะสร้างความเป็นเลิศและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับชาติ

และระดับนานาชาติ จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
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4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

ใหม่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุมชนและ

ท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้นําไปสู่การพัฒนาให้เกิดการแข่งขันที่ยั่งยืนในประชาคมโลก 

4.2 สนับสนุนการส่งเสริมทุนวิจัยแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก 

4.3 สนับสนุน  ส่ ง เสริม ใ ห้ เกิดการเผยแพร่ งาน วิจัยและงานสร้ างสรรค์

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

5) นโยบายการพัฒนาการสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
มหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งด้านระบบการ

บริหารจัดการและการพัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการ ด้านการ

วิจัย และด้านอื่นๆ ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

6) นโยบายการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การผลิตและพัฒนาครูเป็นพันธกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยที่ต่อเน่ืองมายาวนาน 

จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

6.1 ส่งเสริมการผลิตครูที่สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ และเพื่อรองรับ

การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตให้กับบุคลากรท่ัวไป 

โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6.3 ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้าง

เครือข่ายและความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาและผลิตครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

7) นโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนํา จึง

ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

7.1 ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

7.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภายนอกในการให้บริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นําไปสู่การพึ่งพา

ตนเองได้ 
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7.3 ดําเนินการให้ความรู้และเป็นแบบอย่างในการขับเคล่ือนปรัญชา เศรษฐกิจ

พอเพียงและร่วมส่งเสริมสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ 

7.4 ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้และศูนย์บริการวิชาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้

ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

8) นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานที่สําคัญ

ของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

8.1  สร้างความโดดเด่นของอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

8.2 ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม วิจัย ค้นคว้า และเป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

8.3 สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปล่ียนเพ่ือการอนุรักษ์

และเผยแพร่ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

9. เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการไปสู่

ความสําเร็จ4 เป้าหมาย ดังน้ี 

  เป้าหมายที่ 1 : ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นองค์กร

ที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน 

 เป้าหมายที่ 2 : ด้านคุณภาพช้ันนํา มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเชีย  

 เป้าหมายที่ 3 : ด้านชุมชนวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชุมชน
วิชาการที่ผลิตบัณฑิตแข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถดํารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และ

มีคุณธรรม 
 เป้าหมายที่ 4 : ด้านพึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมี

ระบบบริหารจัดการเป็นเลิศ สามารถพึ่งตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ 

10. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก 

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและ

ความผาสุกในการปฏิบัติงาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์หลักคือ ศิษย์เก่าและชุมชนมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 
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  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือบัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้ 

  ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ สร้างผลงานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติและเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์หลัก คือมีระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเกิดความ

ร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการช้ันนํา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์หลัก คือ มีการอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาติ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือมีระบบบริหารสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่าโดยมีรายละเอียดแสดงในเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  

ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ทําการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร คณาจารย์ 

ข้าราชการ และพนักงานในทุกระดับ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และกําหนดให้ 

แปลงไปสู่การวางแผนปฏิบัติราชการ มาตรการ โครงการและงบประมาณ เพื่อนําไปสู่การจัดสรร

งบประมาณประจําปี 
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ส่วนที่  2 
  

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 
 

  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ นํ้าหนัก 

เป้าหมาย
2558 
√ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน คะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ : 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภบิาล 

19.60     4.5485 

 

เป้าประสงค์ : 1.1  มีระบบบริหารจัดการที่ดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น (high performance organization)  
1.1.1 ระดับความเชี่อมั่นด้าน 

ธรรมาภิบาลของนักศึกษา 

และผู้เกี่ยวขอ้งตอ่สถาบัน *1  

ระดับคะแนน

ความเชี่อมั่น 

2.00 4.66 3.51 3.80 4.09 4.37 4.66 4.66 5.0000 0.1000 

1.1.2 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ระดับ

ความสําเร็จ 

1.36 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0680 

1.1.3 ร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จ

ตามเป้าหมายการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย *2 (A)1  

ร้อยละเฉลี่ย

ความสําเร็จ 

2.00 100.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 5.0000 0.1000 

1.1.4 ระดับความสําเร็จของการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัย 

(U-Ranking) 

ระดับ

ความสําเร็จ 

1.36 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0680 

1.1.5 ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้

และเข้าใจทิศทางของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 1.36 88.00 48.00 58.00 68.00 78.00 88.00 98.40 5.0000 0.0680 

1.1.6 คุณภาพของมหาวิทยาลัย

จากผลประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

คะแนน 1.36 4.51 3.35 3.64 3.93 4.22 4.51 3.67 2.1034 0.0286 

1.1.7 จํานวนองค์ความรู้ที่

นําไปใช้ประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงาน จนเกิด

ผลสัมฤทธิ์ 

องค์ความรู ้ 1.36 55 35 40 45 50 55 58 5.0000 0.0680 

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ นํ้าหนัก 

เป้าหมาย
2558 
√ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน คะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 1 2 3 4 5 

1.1.8 ระดับความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการต่อการ

ให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และด้าน

ห้องสมุด 

ระดับคะแนน

ความพึงพอใจ 

1.36 4.23 3.51 3.69 3.87 4.05 4.23 4.45 5.0000 0.0680 

เป้าประสงค์ 1.2 บุคลากรมีศักยภาพสูง และเกิดความผาสุก ความผูกพันในการปฏิบัติงาน 

1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา

ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าต่ออาจารย์

ประจํา 

ร้อยละ 1.36 26.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 25.48 4.7400 0.0645 

1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา

ที่ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการต่ออาจารย์ประจํา

ทัง้หมด 

ร้อยละ 1.36 30.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 20.50 1.0000 0.0136 

1.2.3 ระดับความผาสุกและ

ความผูกพันของบุคลากรที่

มีต่อมหาวิทยาลัย *3 

ระดับคะแนน

ความผาสุกและ

ความผูกพัน 

2.00 4.40 3.51 3.73 3.96 4.18 4.40 4.72 5.0000 0.1000 

1.2.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนา และนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์  

ร้อยละ 1.36 100.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 99.85 4.9850 0.0678 

1.2.5 ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรที่มีต่อระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับคะแนน

ความพึงพอใจ 

1.36 4.14 3.51 3.67 3.83 3.98 4.14 4.61 5.0000 0.0680 

1.2.6 ระดับความพึงพอใจต่อ

คุณภาพชีวิตของ

ประชาคม*4 (A)1  

ระดับคะแนน

ความพึงพอใจ 

2.00 4.22 3.51 3.69 3.87 4.04 4.22 4.57 5.0000 0.1000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์
เก่าและชุมชน 

6.72     5.0000

เป้าประสงค์ 2.1  มีบริการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นทําให้ศิษย์เก่าและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
2.1.1 จํานวนของศิษย์เก่าและ

ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาความก้าวหน้าให้กับ

หน่วยงานหรือ

มหาวิทยาลัย *5 

คน 2.00 330 290 300 310 320 330 580 5.0000 0.1000 

2.1.2 ระดับความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการ การ

จัดกิจกรรม การให้

คําปรึกษา และข้อมูล

ข่าวสารศิษย์เก่าและชุมชน 

 

ระดับคะแนน

ความพึงพอใจ 

1.36 4.35 3.51 3.72 3.93 4.14 4.35 4.57 5.0000 0.0680 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ นํ้าหนัก 

เป้าหมาย
2558 
√ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน คะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 1 2 3 4 5 

2.1  ส่ือสารข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ให้กับศิษย์เก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

2.2.1 ร้อยละของศิษย์เก่าใน

ระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศที่ไดร้ับข้อมูล

ข่าวสารและให้ข้อมูล

ย้อนกลับมหาวิทยาลัย *6 

ร้อยละ 2.00 5.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 26.81 5.0000 0.1000 

2.2.2 จํานวนรุ่นของศิษย์เก่าที่ได้

มีการปรับปรุงข้อมูลใน

ระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศศิษย์เก่าเพิ่มขึ้น 

รุน่ 1.36 2 - - - 1 2 2 5.0000 0.0680 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

23.10     4.5048

3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการ  มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง  

3.1.1 ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ได้งานทําและ

การประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี*7 

ร้อยละ 4.00 90.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 91.99 5.0000 0.2000 

3.1.2 ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ได้งานตรง

สาขาวิชา 

ร้อยละ 1.42 80.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 80.37 5.0000 0.0710 

3.1.3 คุณภาพของบัณฑิต

ปริญญาตร ีโท และเอก 

เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  *8 

ระดับคะแนน

คุณภาพ 

4.00 4.44 3.51 3.74 3.98 4.21 4.44 4.45 5.0000 0.2000 

3.1.4 จํานวนผูสํ้าเร็จการศึกษา คน 1.42 3,676 3,276 3,376 3,476 3,576 3,676 4,294 5.0000 0.0710 

3.1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่มี

การดําเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) 

ร้อยละ 1.42 40.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 19.04 1.0000 0.0142 

3.2  นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

3.2.1 จํานวนนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัลในประเด็นที่

เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย ระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ*9 

 

 

คน 4.00 51 31 36 41 46 51 62 5.0000 0.2000 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ นํ้าหนัก 

เป้าหมาย
2558 
√ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน คะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 1 2 3 4 5 

3.2.2 ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสริมหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

ระดับคะแนน

ความพึงพอใจ 

1.42 4.25 3.51 3.70 3.88 4.07 4.25 4.27 5.0000 0.0710 

3.2.3 ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย *10 

ระดับคะแนน

ความพึงพอใจ 

4.00 4.38 3.51 3.73 3.95 4.16 4.38 4.38 5.0000 0.2000 

3.2.4 ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการดําเนินการ

ตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับคะแนน

ความพึงพอใจ 

1.42 4.31 3.51 3.71 3.91 4.11 4.31 4.34 5.0000 0.0710 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ชุมชน และประเทศชาติ 

9.44     4.2417 

 

4.1 บุคลากรมีศักยภาพในการสร้างผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ และมีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายใน ภายนอกเพิ่มขึ้น
4.1.1 ร้อยละของหน่วยงานที่มี

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและ/หรือ

นักวิจัยที่เป็นไปตาม

เป้าหมาย *11 

ร้อยละ 4.00 100.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 5.0000 0.2000 

4.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา

ที่มีผลงานวิจัย 

ร้อยละ 1.36 80.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 82.47 5.0000 0.0680 

4.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนเพิ่มขึ้น
4.2.2 ร้อยละของงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาตหิรือ

ระดับนานาชาติต่ออาจารย์

ประจําและ/หรือนักวจัิย

ประจํา 

ร้อยละ 1.36 5           4.6353 4.6353   

     - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

  0.60 20.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 28.29 5.0000 0.0300 

    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   0.60 30.00 14.00 18.00 22.00 26.00 30.00 51.46 5.0000 0.0300 

    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

  0.16 30.00 14.00 18.00 22.00 26.00 30.00 17.60 1.9000 0.0030 

4.2.3 ร้อยละของการนํางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน์  

ร้อยละ 1.36 35.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 41.29 5.0000 0.0680 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ นํ้าหนัก 

เป้าหมาย
2558 
√ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน คะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 1 2 3 4 5 

4.2.4 จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ขอยื่นจด

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 1.36 10 6 7 8 9 10 136 5.0000 0.0680 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

2.72               5.0000 

 

  

เป้าประสงค์ : 5.1 บุคลากร และนักศึกษา มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเกิดความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัยกับสมาชิกประชาคมอาเซียน
5.1.2 ระดับความสําเร็จของการ

สร้างความร่วมมือกับ

ประชาคมอาเซียน 

ระดับ

ความสําเร็จ 

1.36 9 5 6 7 8 9 9 5.0000 0.1000 

5.1.3 ร้อยละความรู ้ความเข้าใจ

ของบุคลากร และนักศึกษา

ต่อการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

ร้อยละ 1.36 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0680 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนํา 

14.72     5.0000 

 
เป้าประสงค์ : 6.1  เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
6.1.1 ร้อยละของผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการ

ศึกษาที่นําความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ประโยชน์ได้จริง *14 

ร้อยละ 4.00 100.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 5.0000 0.2000 

6.1.2 ร้อยละของผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการ

อบรมทางการศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ 1.36 100.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 5.0000 

 

0.0680 

2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการและเป็นที่พ่ึงพาของสังคมได้ 
6.2.1 ร้อยละของผูร้ับบริการที่นํา

ความรู้จากการบริการ

วิชาการไปใช้ประโยชน์ได้

จริง *15 

ร้อยละ 4.00 94.00 54.00 64.00 74.00 84.00 94.00 97.78 5.0000 0.2000 

6.2.2 ร้อยละของโครงการ

บริการวิชาการที่นําความรู้

และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการ

สอน และหรือการวิจัย 

ร้อยละ 1.36 91.00 51.00 61.00 71.00 81.00 91.00 95.44 5.0000 0.0680 

6.2.3 จํานวนฐานความรู/้ 

องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นใน

แหล่งเรียนรู้บริการ

วิชาการ  *16(A)3 

ฐาน 4.00 14 6 8 10 12 14 33 5.0000 0.2000 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ นํ้าหนัก 

เป้าหมาย
2558 
√ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน คะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

1.36     0.00   

เป้าประสงค์ : มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์ ที่พร้อมให้บริการ และประชาคมสวนสุนันทา มีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์เพ่ิมขึ้น 
7.1.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการที่มาใช้บริการ

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์ *17 

ระดับ

คะแนน

ความพึง

พอใจ 

4.00 4.51 3.51 3.76 4.01 4.26 4.51 4.64 5.0000 0.2000 

7.1.2 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ

คะแนน

ความพึง

พอใจ 

1.36 4.51 3.51 3.76 4.01 4.26 4.51 4.63 5.0000 0.0680 

7.1.3 จํานวนองค์ความรู้หรือ

สารสนเทศด้าน

ศิลปวัฒนธรรมที่ให้บริการ

ในศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

องค์ความรู ้ 1.36 2 - - - 1 2 2 5.0000 0.0680 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการ
ทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

2.00     5.0000

8.1  มีระบบการบริหารจัดการการหารายได้ที่มีประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
8.1.1 กําไรสุทธิของโครงการ

จัดหารายได้ 

ล้านบาท 1.36 25.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 54.75 5.0000 0.0680 

8.1.2 ระดับความสําเร็จของการ

บริหารจัดการการหา

รายได้ 

ระดับ

ความสําเร็จ 

1.36 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0680 

8.1.3 รายได้ที่เกิดจากการระดม

ทุนจากภายนอก *18 (A)4 

ล้านบาท 2.00 240.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 893.12 5.0000 0.1000 

8.1.1 กําไรสุทธิของโครงการ

จัดหารายได้ 

ล้านบาท 1.36 25.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 54.75 5.0000 0.0680 

      100.00               4.6650   
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ส่วนที่  3 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1 

  

เป้าประสงค์ : 1.1  มีระบบบริหารจัดการที่ดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการ
บริหารจัดการ และการเรียนรู้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน (high performance 
organization) 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 1.1.1 ระดับความเช่ือมั่นด้านธรรมาภิบาลของ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่อ
สถาบัน 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

โทรศัพท์ : 02-160-1014 โทรศัพท์ : 02-160-1414 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัย โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการสํารวจความเชื่อม่ันด้านธรรมาภิบาล

ของนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่อสถาบัน จํานวน 2 รอบ ซ่ึงจากการผลการสํารวจ รอบที่ 2  พบว่า 

นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อม่ันด้านธรรมาภิบาลต่อสถาบันโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  สามารถสรุปผลจําแนกได้กลุ่มได้ดังน้ี 

1. กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 

2. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.68 

3. กลุ่มนักศึกษา    อยู่ในระดับมาก   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 

4. กลุ่มศิษย์เก่า    อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 

5. กลุ่มผู้ปกครอง   อยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 

6. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต   อยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 

7. กลุ่มชมุชน/ผู้ใช้งานวิจัย   อยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 

รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2875 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51 3.80 4.09 4.37 4.66 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

1.1.1 ระดับความเชื่อม่ัน 

ด้านธรรมาภิบาลของ นักศึกษา 

และผู้เกี่ยวข้องต่อสถาบัน 

2.00 4.66  5.0000 0.1000

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
4.66   4.66  บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. มีการจัดทําประกาศนโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

2. มีแผนส่งเสริมการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 

3. มีการดําเนินการตามแผนส่งเสริมการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 

4. มีการติดตามและส่ือสารการดําเนินการตามแผนส่งเสริมการดําเนินการตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้ประชาคมทราบ 

5. มีการสํารวจความเชื่อม่ันด้านธรรมาภิบาลของนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่อสถาบัน  จํานวน 

2 รอบ โดยนําผลการสํารวจมาจัดทําแผนปรับปรุง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในทุกด้าน 

2. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น 

3. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง : 
1.1.1-01 รายงานผลการสํารวจความเชื่อม่ันด้านธรรมาภิบาลของ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่อ

สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 1-2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 1.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดเก็บข้อมลู :   
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

โทรศัพท์ : 02-160-1551 โทรศัพท์ : 02-160-1414 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
ข้อ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
1      ผู้ บ ริ ห า รมห า วิ ท ย าลั ย  ปร ะกอบ ด้ ว ย 

อธิการบดี รองอธิการบดี ได้เห็นชอบนโยบายการ

กํากับดูแลองค์การท่ีดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา เม่ือคราวการประชุมรองอธิการบดี 

ครั้งที่ 9/2557 วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 โดย

กําหนด  4  ด้าน  คือ  1 )  ด้านรัฐ  สังคม  และ

สิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน มา

จากตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องนโยบายการ

กํากับดูแลองค์การท่ีดี กับหลัก  ธรรมาภิบาล 10 

ประการ 

1.1.2-1-01. นโยบายการกํากับดูแล

องค์การที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

1.1.2-1-02. ตารางวิเคราะห์ความ

สอดคล้องนโยบายการกํากับดูแล

องค์การที่ดี กับหลักธรรมาภิบาล 10 

ประการ 

1.1.2-1-03. รายงานการประชุมรอง

อธิการบดี ครั้งที่ 9/2557 วันจันทร์ที่ 

15 ธันวาคม 2557  

 

2 มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนดําเนินงานตามนโยบาย

การกํากับดูแลองค์กรที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา โดยทั้ง 4 ด้าน จะประกอบไปด้วย

โครงการดังน้ี 

     1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม มี

จํานวน 10  โครงการ โดยมีกองบริการการศึกษา 

สถาบั น วิ จั ย และพัฒนา  สํ า นั กศิ ลปะและ

วัฒนธรรม  และสํ า นักงานอ ธิการบ ดี  เป็ น

ผู้รับผิดชอบ 

     2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย มีจํานวน 7  โครงการ  โดยมีสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาการ

ศึกษาทั่วไปฯ สํานักงานอธิการบดี และสํานักงาน

1 .1 .2-2-01 แผนดํา เ นินงานตาม

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



  

 

                         

                            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

19 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ

     3. นโยบายด้านองค์การ มีจํานวน 9 โครงการ 

โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสํานักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบ 

     4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน มีจํานวน 5 

โครงการ โดยสํานักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบ 

3 ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการมีการดําเนินการตาม

แผนส่งเสริมการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1.2-3,4-01 รายงานการติดตาม

การรายงานผลตามแผนส่งเสริมการ

ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1.2-3,4-02 รายงานสรุปผลการ

ดํา เ นินงานตามแผนส่งเสริมการ

ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ใน

ฐานะเจ้าภาพ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 

กันยายน 2558 

4 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตาม

การดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด ทุกไตรมาส 

และส่ือสารการดําเนินการตามแผนส่งเสริมการ

ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลให้ประชาคม

ทราบ  

5 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการสํารวจ

ความเชื่อม่ันด้านธรรมาภิบาลของ นักศึกษา และ

ผู้เกี่ยวข้องต่อสถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 

2 รอบ โดย รอบที่ 1  พบว่า นักศึกษา และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อม่ันต่อสถาบัน อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26   และจากผลการ

สํารวจรอบที่ 2 พบว่า นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องมี

ความเชื่อม่ันต่อสถาบัน เพิ่มข้ึน อยู่ในระดับมาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66    

 

 

 

 

1.1.2-5-01 รายงานผลการสํารวจ

ความเชื่อม่ันด้านธรรมาภิบาลของ 

นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่อสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา 

ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2558 

รอบที่ 1-2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับพิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดทําประกาศนโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

2 มีแผนส่งเสริมการดําเนินการตามธรรมาภิบาล

3 มีการดําเนินการตามแผนส่งเสริมการดําเนินการตามธรรมาภิบาล 

4 มีการติดตามและสื่อสารการดําเนินการตามแผนส่งเสริมการดําเนินการตาม

ธรรมาภิบาลให้ประชาคมทราบ 

5 มีผลการประเมินความเชื่อม่ันตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

1.1.2 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 

1.36 ระดับ 5 5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ระดับ 5 ระดับ 5 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. มีการจัดทําประกาศนโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

2. มีแผนส่งเสริมการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 

3. มีการดําเนินการตามแผนส่งเสริมการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 

4. มีการติดตามและสื่อสารการดําเนินการตามแผนส่งเสริมการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลให้
ประชาคมทราบ 

5. มีการสํารวจความเชื่อม่ันด้านธรรมาภิบาลของนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่อสถาบัน  จํานวน 

2 รอบ โดยนําผลการสํารวจมาจัดทําแผนปรับปรุง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในทุกด้าน 

2. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น 

3. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 1.1.3 ร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จตามเป้าหมายการจัดอนัดับมหาวิทยาลัย 
ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1004 โทรศัพท์ : 0-2160-1345 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย
อันดับ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ร้อยละ 

อันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 1 100.00

อันดับมหาวิทยาลัยของประเทศ 23 17 100.00

อันดับมหาวิทยาลัยของเอเซีย 705 602 100.00

ผลรวมของร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายอันดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ของประเทศ,ของเอเซีย

- - 300.00 

ร้อยละความสําเร็จเฉล่ียตามเป้าหมายการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย 

- - 100.00 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

1.1.3 ร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จ

ตามเป้าหมายการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย 

2.00 100.00 5.0000 0.1000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 100.00 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารและ

ผู้ดําเนินงานตามคณะ วิทยาลัยและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลักดันแผนการดําเนินการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย  

3. มีการติดตามผลการดําเนินงานจัดอันดับทุกเดือนของคณะ วิทยาลัย ผ่านแบบฟอร์ม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรมตามแผน เพื่อรวบรวมและรายงานความก้าวหน้าผลการ

จัดอับดับให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับ  ให้ความสําคัญและร่วมกนัดําเนินงานตาม

นโยบายและแนวทางที่กําหนดไว้ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง : 
1.1.3-01 แผนการดําเนินงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.1.3-02 รายงานการประชมุคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.1.3-03 รายงานความก้าวหน้าการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 1.1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดลําดบัมหาวิทยาลัย (U-Rankings) 
ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1004 โทรศัพท์ : 0-2160-1345 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ (U-Rankings) ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยกําหนดกิจกรรม จํานวน 17 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมได้กําหนด

เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ติดตามการดําเนินงานเป็นไป

ประจําทุกเดือน ผลการดําเนินงาน พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได้ตามแผนครบถ้วนทุก

กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100.00  และมีกิจกรรมท่ีดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย จํานวน 11 กิจกรรม 

จากกิจกรรมท้ังหมด 17 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 64.70  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย/ปี
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย

1 การฝาก Link มหาวิทยาลัยไว้กับโรงเรียน

มัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ.ท่ัวประเทศ /

หน่วยงานของรัฐ /หน่วยงานเอกชนที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรืองานวิจัย (ไม่ใช่

สถานศึกษา) 

Links 1,440 602 ×

2 การฝาก Link มหาวิทยาลัยไว้กับ

หน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับ

การศึกษา 

Links 288 86 ×

3 คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน จัดทําเว็บไซต์

หน่วยงาน ภายใต้ Domains มหาวิทยาลัย 

พร้อม Update ข้อมูลเว็บไซต์อย่าง

สม่ําเสมอ 

เว็บไซต์ 23 23 

4 สาขาจัดทําเว็บไซต์ประจําสาขาวิชา 

ภายใต ้URL ของคณะ/วิทยาลัย พร้อม 

Update ข้อมูลเว็บไซต์อย่างสมํ่าเสมอ 

ร้อยละ 95.00

 

100.00 

5 จัดทําเว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์ ภายใต้ 

URL ของสาขา พร้อม Update ข้อมูล

เว็บไซต์อย่างสม่ําเสมอ 

ร้อยละ 95.00

 

100.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย/ปี
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย

6 อาจารย์นํา มคอ. ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

การสอน ที่ตนเองเป็นผู้สอน เผยแพรใ่น

เว็บไซต์ประจําตัว 

ไฟล์ 1,582 2,635 

7 อาจารย์นําเอกสารการสอนหรือเอกสาร

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ที่

ตนเองเป็นผู้สอน เผยแพร่ในเว็บไซต์

ประจําตัว 

ไฟล์ 1,582 3,471  

8 คณะ/หน่วยงาน จัดทําทําเนียบนักศึกษา 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และเผยแพร่บน

เว็บไซต์ และมีช่องทางการสื่อสาร

ระหว่างหน่วยงานกับศิษย์เก่า 

หน่วยงาน 13 13  

9 การทําเอกสารประชาสัมพันธ์ตา่งๆ ที่ม ี

Hyperlink ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็น .doc, 

.docx, .pdf, .ptt, 

ไฟล์ 2,304 1,932 ×

10 นํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เผยแพร่

บนเว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์  เว็บไซต์

หน่วยงาน และเว็บไซต์สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ร้อยละ 95.00

 

100 .00 

(321 เร่ือง) 



11 บัณฑิตวิทยาลัยนํารายงานวิทยานิพนธ์ 

ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่บน

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 

ร้อยละ 95.00

 

100.00 

(134 เร่ือง) 

 



12 จัดทําเว็บไซต์ประจํากลุม่ KM (กลุ่มการ

จัดการความรู)้ 

ร้อยละ 95.00 

 

100.00  

13 การจัดทําวารสารออนไลนป์ระจํา

หน่วยงาน 

วารสาร 13 11  ×

14 การจัดการประชุมวชิาการระดับชาติหรือ

นานาชาต ิและต้องม ีProceedings Online

คร้ัง/ปี 13 9 ×

15 การจัดการประชุมวชิาการระดับ

บัณฑิตศึกษา และตอ้งม ีProceedings 

Online 

คร้ัง/ปี 1 1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย/ปี
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย

16 การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานทาง

วิชาการในระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล Google scholar 

ร้อยละ 50.00 

 

33.57 ×

17 การตีพิมพ์บทความทางวิชาการใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติใน

ฐานข้อมูล 

ร้อยละ ร้อยละ 7

ของจํานวน

อาจารย์ 

11.97 

 

 จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 11
 จํานวนกิจกรรมทั้งหมด 17
 ร้อยละการดําเนินได้บรรลุเป้าหมายตามแผน 64.70

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการดําเนินการได้ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับร้อยละ 100

2 มีการดําเนินการได้ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับร้อยละ 100 

และ มีการดําเนินได้บรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 30 

3 มีการดําเนินการได้ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับร้อยละ 100 

และ มีการดําเนินได้บรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 40 

4 มีการดําเนินการได้ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับร้อยละ 100 

และ มีการดําเนินได้บรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 50 

5 มีการดําเนินการได้ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับร้อยละ 100 

และ มีการดําเนินได้บรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 60  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

1.1.4 ระดับความสําเร็จของการ

จัดลําดับมหาวิทยาลัย (U-

Rankings) 

1.36 ระดับ 5 5.0000 0.0680
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ระดับ 5 ระดับ 5 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. มีการถ่ายทอดแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ พร้อมที่เป้าหมายลงสู่หน่วยงาน

เพื่อร่วมกันผลักดัน 

2. มีการติดตามการดําเนินงานตามเป้าหมาย พร้อมทั้งรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

3. มีการวิเคราะห์ความสําเร็จตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับที่กําหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดบั  ให้ความสําคัญและร่วมกนัดําเนินงานตามนโยบายและ

แนวทางที่กําหนดไว้ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง : 
1.1.4-01 แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.1.4-02 รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
1.1.4-03 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(ที่เกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย) 

1.1.4-04 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 1.1.5 ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจทิศทางของมหาวิทยาลัย 
ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

โทรศัพท์ : 0-2160-1008 โทรศัพท์ : 0-2160-1340 

 โทรศัพท์ :   0-2160-1037 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ได้ถ่ายทอด

ทิศทางของมหาวิทยาลัย ให้กับหน่วยงานและบุคลากรทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การประชุม 

แผ่นพับ วารสารแก้วเจ้าจอม เว็บไซต์ เป็นต้น   

 ผู้บริหารมอบหมายให้กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ดําเนินการสํารวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางของมหาวิทยาลัยของบุคลากร โดยกําหนดให้มีการ

สํารวจ ปีละ 2 รอบ  ผลจากการสํารวจรอบท่ี 2 พบว่า  บุคลากรรับรู้และเข้าใจทิศทางของ

มหาวิทยาลัย ร้อยละ 98.40 เพิ่มขึ้นจากรอบที่ 1  และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการรับรู้และ

เข้าใจทิศทางของมหาวิทยาลัยบรรลุทุกข้อ โดยหัวข้อที่มีการรับรู้ลําดับแรก วิสัยทัศน์และเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย รองลงมา พันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

หลัก 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 48.00 ร้อยละ 58.00 ร้อยละ 68.00 ร้อยละ 78.00 ร้อยละ 88.00

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

1.1.5 ร้อยละของบุคลากรที่รบัรู้

และเข้าใจทิศทางของ

มหาวิทยาลัย 

1.36 ร้อยละ 98.40 5.0000 0.0680
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

ร้อยละ 88.00 ร้อยละ 98.40 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ : 
1. มีการเสนอคําสั่งแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบประเมินการรับรู้และเข้าใจของบุคลากร

เกี่ยวกับทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่ออธิการบดีเพื่อลงนามในคําสั่งฯ 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 

2. มีการทบทวนและจัดทําแบบประเมินการรับรู้และเข้าใจทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3. มีการส่งแบบประเมินการรับรู้และเข้าใจทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

4. มีการปรับปรุงแบบประเมินการรับรู้และเข้าใจทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

5. มีการช้ีแจงแบบประเมินการรับรู้และเข้าใจทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับหน่วยงานทราบ 

6. มีการส่งแบบประเมินการรับรู้และเข้าใจทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบที่ 1) ให้กับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

จัดทําเป็นแบบประเมินออนไลน์ 

7. มีการวิเคราะห์และสรุปผลการสํารวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบที่ 1) 

8. มีการส่งแบบประเมินการรับรู้และเข้าใจทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบที่ 2) ให้กับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

จัดทําเป็นแบบประเมินออนไลน์ 

9. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าตอบแบบสํารวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบที่ 2) 

10. มีการวิเคราะห์และสรุปผลการสํารวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบที่ 2) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

 

หลักฐานอ้างอิง :  
1.1.5-01 รายงานผลการสํารวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบที่ 1) 

1.1.5-02 รายงานผลการสํารวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบที่ 2) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด   1.1.6 คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

โทรศัพท์ : 0-2160-1008 โทรศัพท์ : 0-2160-1340 

 โทรศัพท์ :  0-2160-1037 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัย ฯ  ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยตามนโยบายที่ได้กําหนดไว้ และมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2553 ที่กําหนด  โดยมหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี

การศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ได้ประเมิน

คุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557- 31 

กรกฎาคม 2558) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ ดังน้ี 1) ตัวแทนผู้บริหาร จํานวน 

9 คน 2) ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ จานวน 13 คน 3) ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จํานวน 12 คน 4) ตัวแทนนักศึกษา จํานวน 13 คน 5) ตัวแทนศิษย์เก่า จํานวน 12 คน และ 6) ตัวแทน

ผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 9 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน พบว่า มหาวิทยาลัย มี

คุณภาพระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังน้ี 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
1  การผลิตบัณฑิต 1.2 , 1.3

(2.38) 

1.4 , 1.5

(3.50) 

1.1

(1.53) 

2.66 ระดับพอใช้

2  การวิจัย 2.2

(5.00) 

2.1

(5.00) 

2.3

(4.32) 

4.77 ระดับดีมาก

3 การบริการวิชาการ - 3.1

(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก

4  การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

 

- 4.1

(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
องค์์ประกอบที่ 5 การ

บริหารจัดการ 

- 5.1 , 5.3

(3.50) 

5.2

(3.16) 
3.39 ระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.25 4.14 3.00 3.67 ระดับด ี
ผลการประเมิน ระดับพอใช้ ระดับดี ระดับพอใช้ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2900 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้ 

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.35 3.64 3.93 4.22 4.51 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

1.1.6 คุณภาพของมหาวิทยาลัย

จากผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

1.36 3.67 2.1034 0.0286

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
4.51 3.67 ไม่บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
 มหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบด้วย การควบคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ  โดยมีการดําเนินการดังน้ี  

การควบคุมคุณภาพ 
1) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ประจําปีการศึกษา 2557 

2) มีประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปีการศึกษา 2557 

3) มีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี



  

 

                         

                            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

32 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การศึกษา 2557 เพื่อพิจารณาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ประจําปีการศึกษา 2557 และมอบหมายตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจําปีการศึกษา 2557  

4) มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี

การศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสภา

มหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 เพื่อช้ีแจงบทบาทหน้าที่และแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงาน

เจ้าภาพหลักในการประสานข้อมูล 

5) มีการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา 2557 

6) มีคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ 2558 เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแผนงานและประกันคุณภาพ โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

7) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประชุมคุณภาพการศึกษา  จํานวน  8 เรื่อง 

7.1 โครงการอบรม  “สร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557”  

7.2 โครงการอบรม “สร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2557” 

7.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR (Self-

Assessment Report) และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย”  

7.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร” 

จํานวน 2 รุ่น 

7.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ” จํานวน 1 รุ่น  

7.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

และระดับสถาบัน”  จํานวน 2 รุ่น 

7.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน”  

7.8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System for 3 Degree Levels 

(CHE 3D) ประจําปีการศึกษา 2557” 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การตรวจสอบคุณภาพ 

8) มีการติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน 

ประจําปีการศึกษา 2557 และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)  

การประเมินคุณภาพ 

9) มีการจัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 

2557 ในระหว่างวันที่ 6 – 24 กรกฎาคม 2558 และจัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 7 กันยายน 2558  

10) มีการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ

หน่วยงาน เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  

11) มีการจัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2558  

12) มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา 2558 และสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีการศึกษา 2557  เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ

พิจารณา  

13) มีการส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงาน

ต้นสังกัด (สกอ.) ภายใน 120 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ในระบบ CHE QA Online  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 1. มีงบประมาณสนับสนุนด้านการประกันคณุภาพ และการปรับปรุงคุณภาพอย่างเพียงพอ 

 2. ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายประกันคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 มีการปรับเปลีย่นเจ้าหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพ ในระดับหน่วยงานบ่อยส่งผลให้การ

ดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง 

หลักฐานอ้างอิง :  
1.1.6 – 01 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปีการศึกษา 2557 

1.1.6 – 02 รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจําปีการศึกษา 2557 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด   1.1.7 จํานวนองค์ความรู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

โทรศัพท์ : 0-2160-1008 โทรศัพท์ : 0-2160-1340 

โทรศัพท์ : 0-2160-1037 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ประกาศนโยบายในการจัดการความรู้ และได้จัดทํา

แผนการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการจัดการความรู้ได้

มีการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน 58 องค์ความรู้ ดังน้ี 

หน่วยงาน 
รายชื่อองค์ความรู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผล

สัมฤทธิ์ 
1) คณะครุศาสตร์

(4 องค์ความรู้) 

1. คู่มือการปฏิบัติงาน การเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายใน 

2. เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน 

3. เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากการบริการวชิาการ  

4. เทคนิคการจัดทําตารางสอนของอาจารย์และตารางเรียนของ

นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

2) คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (3 องค์ความรู้) 

1. การดําเนินงานกิจกรรม 5 ส สู่การพัฒนาอาคารสํานักงานเขียว

2. เทคนิคการเลือกวารสารและงานประชุมเพื่อเผยแพร่งานวิจัย 

3. อัตลักษณ์กับความรับผิดชอบต่อสังคม  

3) คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (4 องค์ความรู้) 

1. การปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต

2. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ผ้าไทย  

3. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  

4. เทคนิคและรูปแบบการเขียนบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อ

เข้ารับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

4) คณะวิทยาการจัดการ 

(4 องค์ความรู้) 

1. คู่มือการบูรณาการงานวจัิย กับการเรยีนการสอน และการบรกิารวิชาการ

2. คู่มือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า  

3. คู่มือการเตรียมความพร้อมของนักศึกษานิเทศศาสตร์เข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

4. คู่มือการจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มศักยภาพ

นักศึกษาบริหารธุรกิจสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หน่วยงาน 
รายชื่อองค์ความรู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผล

สัมฤทธิ์ 
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(3 องค์ความรู้) 

1. คู่มือการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

2. กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การนําวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

3. กระบวนการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณข์องสวนสุนันทา 

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

(2 องค์ความรู้) 

1. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ Service Mind  

2. การนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  

7)  บัณฑิตวิทยาลัย 

(2 องค์ความรู้) 

1. การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  

2. การพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

8)  วิทยาลัยนานาชาติ(4 องค์

ความรู้) 

1. คู่มือการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. คู่มือแนวทางการคัดเลือกแหล่งเผยแพร่งานวิจัยในวารสารและงาน

ประชุมนานาชาต ิ

3. แนวทางการบูรณาการงานบริการวชิาการเขา้กับการเรียนการสอน

และการทําวิจัย 

4. แนวทางการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณข์องวทิยาลัยนานาชาติ  

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 

 (1 องค์ความรู้) 

1. แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนในกลุ่มผู้เรียนขนาดใหญ่ 

10) วิทยาลัยพยาบาลฯ 

 (4 องค์ความรู้) 

1. การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน  

2. คู่มือการรวบรวมข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการ

ย่อยและเผาผลาญและข้อมูลสนับสนุน  

3. รูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอน การวจัิย การบริการ

วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

4. คู่มือการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงานวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 

11) วิทยาลัยสหเวชฯ 

(1 องค์ความรู้) 

1.แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  

12) วิทยาลัยการภาพยนตรฯ์  

(2 องค์ความรู้) 

1. เทคนิคและวิธีการใช้สถิติในงานวิจัย

2. เทคนิคการเขียนบทหนังสั้นเพื่อส่งเข้าประกวด  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หน่วยงาน 
รายชื่อองค์ความรู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผล

สัมฤทธิ์ 
13) วิทยาลัยโลจิสติกสฯ์  

(3 องค์ความรู้) 

1. Kaizen จุดเริ่มของการพัฒนางาน

2. การเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน  

3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับบริการวิชาการ

และการวิจัย 

14)   สํานักงานอธิการบดี 

(8 องค์ความรู้) 

1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร

2. คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ  

3. เทคนิคการติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ  

4. คู่มือเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์  

5. กระบวนการสร้างความผาสุกในการทํางาน  

6. การปรับภูมิทัศน์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยต้นแก้ว

เจ้าจอม  

7. กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า  

8. แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก

ประชาคมอาเซียน  

15)   สํานักวิทยบริการฯ 

(2 องค์ความรู้) 

1. แนวทางการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการเรียน 

2. การดําเนินงานห้องสมุดสีเขยีว (Green Library) 

16)   สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

(3 องค์ความรู้) 

1. รูปแบบการให้บริการวิชาการของแหล่งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

2. คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์อาคารสาย

สุทธานภดล ตาหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิย

มหาราช ปดิวรัดา   

3. การจัดทําหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศกึษา

เห็นความสําคัญ  

17)   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 (1 องค์ความรู้) 

1. การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา  

18) สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ 

(2 องค์ความรู้) 

1. การบริการแบบ One stop service (self-service)  

2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปโดยใช้รูปแบบ The 

Flipped Classroom 

20)   สํานักทรัพย์สินและ

รายได้ (2 องค์ความรู้) 

1. เทคนิคการหารายได้ที่มีประสิทธิภาพ

2. การให้บริการที่สร้างความพึงพอใจ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หน่วยงาน 
รายชื่อองค์ความรู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผล

สัมฤทธิ์ 
21)   สํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย (1 องค์ความรู้) 

1. คู่มือการจัดประชุมสํานักงานสภามหาวทิยาลัย 

22)   สสสร. (1 องค์ความรู้) 1. คู่มือเทคนิคการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม 

Speexx  

23)   หน่วยตรวจสอบภายใน (1 

องค์ความรู้) 

1. คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในด้านพัสดุ  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 องค์ความรู้ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
35 องค์ความรู้ 40 องค์ความรู้ 45 องค์ความรู้ 50 องค์ความรู ้ ≥55 องค์ความรู้

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

1.1.7 จํานวนองค์ความรู้ที่นําไปใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจน

เกิดผลสัมฤทธิ ์

1.36 58 

องค์ความรู้ 

5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥55 องค์ความรู้ 58 องค์ความรู้ บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทําประกาศนโยบายการจัดการความรู้ โดย

อธิการบดีลงนามในประกาศ 

2. กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจําปี

งบประมาณ 2558 

3. กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดการ

ความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

4. มีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย 

5. มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานจัดการความรู ้

6. มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

7. มีจัดกิจกรรม KM SHOW & SHARE เพื่อรวบรวมผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

และสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ รวมทั้งเป็นเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ

บุคลากรและนักศึกษา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
1. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการความรู ้

2. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

 

หลักฐานอ้างอิง :  
1.1.7-01  ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.1.7-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2558 

1.1.7-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2558  

1.1.7-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2558 

1.1.7-05 แผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.1.7-06 แผนการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.1.7-07 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานจัดการความรู้ รอบ 3 เดือน ระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับหน่วยงาน 

1.1.7-08 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน ระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับหน่วยงาน 

1.1.7-09 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน ระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับหน่วยงาน 

1.1.7-10 รายงานสรุปผลการดําเนินงานจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน  

1.1.7-11  สรุปรายชื่อองค์ความรู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 1.1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านห้องสมุด 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
อธิการบดี 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 0-2160-1219 โทรศัพท์ : 0-2160-1276 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการต่อส่ือเทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่ือเทคโนโลยี และทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และเพื่อนําผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป    โดยกําหนดให้มีการสํารวจปีละ 2 ครั้ง   

จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน

ห้องสมุด พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 สามารถสรุปผลการประเมินรายด้านได้ดังน้ี 

1. ด้านบริการด้านห้องสมุด  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 

2.  ด้านบริการแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.47 

3. ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.45  

4. ด้านความสะดวกต่อการรับบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.43 

5.  ด้านการเข้าถึงบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44  

6.  ด้านความพอเพียงของบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  0.1800 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51 3.69 3.87 4.05 4.23 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

1.1.8 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่อการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและด้าน

ห้องสมุด 

1.36 4.45 5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
4.23 4.45 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้บริการ เทคโนโลยี

สารสนเทศและห้องสมุด 

2. แต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือสํารวจ 

3. ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านห้องสมุด และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้คณะ/

วิทยาลัย ทราบ 

4. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านห้องสมุด และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ จํานวน 2 รอบ  

5. นําผลการสํารวจในประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.51 มาจัดทําแผนปรับปรุง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 1. ผู้บริหารเล็งเห็นความสําคัญในด้านการให้ต่อนักศึกษาต่อบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านห้องสมุด และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  2. มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการดําเนินการ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง : 
1.1.8-01 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านห้องสมุด และทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
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เป้าประสงค์: 1.2 บุคลากรมีศักยภาพสูง และเกิดความผาสุก ความผูกพันในการปฏิบัติงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
อาจารย์ประจํา 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
อธิการบดี 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

โทรศัพท์ : 0-2160-1008 โทรศัพท์ : 0-2160-1340 

 โทรศัพท์ :  0-2160-1259 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

 

สามารถสรุปจํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จําแนกตามหน่วยงานได้ดังน้ี 

หน่วยงาน  
จํานวนอาจารย์
ประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก  

จํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 

1) คณะครุศาสตร์ 14 55 25.45

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41 96 42.71

3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 13 102 12.75

4) คณะวิทยาการจัดการ 21 102 20.59

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 67 29.85

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7 47 14.89

7)  บัณฑิตวิทยาลัย 22 26 84.62

8)  วิทยาลัยนานาชาติ 9 38 23.68

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. จํ านวนอาจาร ย์ประจํ า ที่ มี วุ ฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  

คน 139 154 174

2. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 626 644 683

3. ร้ อยละอาจาร ย์ประ จํ า ที่ มี วุ ฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

ร้อยละ 22.20 23.91 25.48
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หน่วยงาน  
จํานวนอาจารย์
ประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก  

จํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 10 31 32.26

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 9 42 21.43

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 4 33 12.12

12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ 1 11 9.09

13) วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลาย

เชน 3 33 9.09 

รวม 174 683 25.48 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.00  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 18.00 ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 22.00 ร้อยละ 24.00 ร้อยละ 26.00

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่

มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

ต่ออาจารย์ประจํา 

1.36 ร้อยละ 25.48 4.7400 0.0645

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ร้อยละ 26.00 ร้อยละ 25.48 ไม่บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่อาจารย์

เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้

ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโดยมีเง่ือนไขว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องชดใช้ทุนด้วยการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยจนกว่าจะครบตามระยะเวลาที่กําหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
1. มหาวิทยาลัยมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อ

จัดส่งอาจารย์ไปศึกษาระดับปริญญาเอก เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา เป็นต้น 

2. มหาวิทยาลัยกําหนดให้หน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อและ

สนับสนุนทุนอุดหนุน 

3. มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่อาจารย์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
1. บุคลากรมีภาระงานสอนค่อนข้างมากจึงไม่ได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

หลักฐานอ้างอิง :  
1.2.1-01 รายชื่ออาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.2.1-02 รายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์
ประจําทั้งหมด 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
 อธิการบดี 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

โทรศัพท์ : 0-2160-1008 โทรศัพท์ : 0-2160-1340 

  0-2160-1259 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

สามารถสรุปจํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ จําแนกตามหน่วยงานได้ดังน้ี 

หน่วยงาน  

จํานวนอาจารย์ประจําที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ  

จํานวน
อาจารย์
ประจํา
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ

 ศ รศ. ผศ รวม

1) คณะครุศาสตร์ - 3 8 11 55 20.00

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 6 21 27 96 28.13

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 5 10 15 102 14.71

4) คณะวิทยาการจัดการ 

 

- 4 25 29 102 28.43

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2556 2557 2558 
1. จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

คน 124 131 

 

140

 1.1 ศาสตราจารย์ 6 6 6

  1.2  รองศาสตราจารย์ 28 34 33

 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 90 91 101

2. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 626 644 685

3. ร้อยละอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด 

ร้อยละ 19.81 20.34 

 

20.50
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หน่วยงาน  

จํานวนอาจารย์ประจําที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ  

จํานวน
อาจารย์
ประจํา
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ

 ศ รศ. ผศ รวม

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 1 15 16 67  23.88 

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 3 7 11 47  23.40 

7)  บัณฑิตวิทยาลัย 4 3 4 11 26 42.31 

8)  วิทยาลัยนานาชาติ - 2 3 5 38 13.16 

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ - - 2 2 31 6.45 

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ - 6 4 10 42  23.81 

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 1 - 1 2 33 6.06 

12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ - - - - 11 -

13) วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน - - - - 33 -

รวม 6 33 101 140  683   20.50 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนนดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 22.00 ร้อยละ 24.00 ร้อยละ 26.00 ร้อยละ 28.00 ร้อยละ 30.00

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต่อ

อาจารย์ประจําทั้งหมด 

1.36 ร้อยละ 20.50 1.0000 0.0136

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ร้อยละ 30.00 ร้อยละ 20.50 ไม่บรรลุ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการดําเนินการสนับสนุนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทําผลงานทาง

วิชาการ 

2. จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  
3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ ค่าพิมพ์เอกสาร 

ในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําบรรยาย ตํารา หนังสือและงานวิจัย และสนับสนุน

เงินรางวัลแก่บุคลากรที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

2. มีระบบพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ที่เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 1. อาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยมีภาระงานสอนมาก จึงส่งผลให้อาจารย์มีเวลาไม่เพียงพอใน

การทําผลงานทางวิชาการ 

หลักฐานอ้างอิง :  
1.2.2-01 รายชื่ออาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.2.2-02 รายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 1.2.3 ระดับความผาสุกและผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
 อธิการบดี 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

โทรศัพท์ : 0-2160-1008 โทรศัพท์ : 0-2160-1340 

 โทรศัพท์ :   0-2160-1259 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดทําแผนการสร้างความผาสุกและความ

พึงพอใจของบุคลากร และดําเนินการตามแผน รวมทั้งได้ดําเนินการสํารวจความผาสุกและความ

ผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง ผลการสํารวจรอบที่ 2  พบว่า อยู่ในระดับมาก

ที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 จําแนกเป็น ความผาสุก อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 

และความผกูพัน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังน้ี 

 ความผาสุก 
ประเด็น ค่าเฉลี่ย ระดับความผาสุก 

1. ด้านความรับผิดชอบ 4.63 มากที่สุด 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 4.67 มากที่สุด 

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ 4.68 มากที่สุด 

4. ด้านความม่ันคงและก้าวหน้าในการทํางาน 4.67 มากที่สุด 

5. ด้านผลตอบแทนที่ได้รับ 4.65 มากที่สุด 

6. ด้านสัมพันธภาพในองค์กร 4.67 มากที่สุด 

7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 4.69 มากที่สุด 

รวม 4.67 มากที่สุด 
ความผูกพัน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ระดับความผกูพัน 
1. ด้านความรู้สึก 4.77 มากที่สุด 

2. ด้านการคงอยู่ 4.75 มากที่สุด 

3. ด้านบรรทัดฐานทางสังคม 4.79 มากที่สุด 

 รวม 4.77 มากที่สุด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2225 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.51 3.73 3.96 4.18 4.40 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 
1.2.3 ระดับความผาสุกและผูกพัน

ของบุคลากรทีม่ีต่อมหาวิทยาลัย 

2.00 4.72 5.0000 0.1000

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
4.40 4.72 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. กองบริหารงานบุคคล ออกแบบสํารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ

มหาวิทยาลัย 

2. ดําเนินการสํารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย โดย

ประเมิน 2 ครั้งในปีงบประมาณ 

3. รวบรวมประมวลผลการสํารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ

มหาวิทยาลัย 

4. แจ้งผลสํารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงาน

รับทราบเพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายทุกหน่วยงาน 

5. รายงานต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
1. มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพัน

ของบุคลากร 

2. บุคลากรให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :  
1.2.3-01 รายงานผลการสํารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 1.2.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
 อธิการบดี 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

โทรศัพท์ : 0-2160-1008 โทรศัพท์ : 0-2160-1340 

 โทรศัพท์   0-2160-1259 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

 

สามารถสรุปจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ จําแนกตามหน่วยงานได้

ดังน้ี 

หน่วยงาน  

จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาและนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์  
จํานวนบุคลากรทั้งหมด   

คิดเป็น
ร้อยละ

วิชาการสนับสนุน รวม วิชาการ สนับสนุน รวม 
1) คณะครุศาสตร ์ 53 13 66 53 13 66 100.00

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 96 41 137 96 41 137 100.00

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 100 32 132 100 32 132 100.00

4) คณะวิทยาการจัดการ 97 35 132 99 35 134 98.51

5) คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 67 17 84 67 17 84 100.00

6) คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 45 16 61 45 16 61 100.00

7)  บัณฑิตวทิยาลยั 26 35 61 26 35 61 100.00

8)  วิทยาลัยนานาชาต ิ 38 16 54 38 16 54 100.00

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2556 2557 2558 
1. จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาและนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ท้ังหมด 

คน - - 1,343

2. จํานวนบุคลากรท้ังหมด (ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อแบบเต็มเวลา) 

คน - - 1,345

3. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 

และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ - - 99.85
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาและนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ 

จํานวนบุคลากรทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ

วิชาการสนับสนุน รวม วิชาการ สนับสนุน รวม 
9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 30 16 46 30 16 46 100.00

10) วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ 42 14 56 42 14 56 100.00

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 33 20 53 33 20 53 100.00

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ์ 11 6 17 11 6 17 100.00

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 33 18 51 33 18 51 100.00

14)   สํานักงานอธกิารบด ี - 172 172 - 172 172 100.00

15)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 41 41 - 41 41 100.00

16)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม - 12 12 - 12 12 100.00

17)   สถาบันวิจยัและพัฒนา - 10 10 - 10 10 100.00

18)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ - 37 37 - 37 37 100.00

19)   สํานักงานวิทยาเขต - 6 6 - 6 6 100.00

20)   สํานักทรัพยส์ินและรายได ้ - 88 88 - 88 88 100.00

21)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย - 14 14 - 14 14 100.00

22)   สสสร. - 7 7 - 7 7 100.00

23)   หน่วยตรวจสอบภายใน - 6 6 - 6 6 100.00

 รวม 671 672 1,343 673 672 1,345 99.85 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

1.2.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนา และนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

1.36 ร้อยละ 99.85 4.9850 0.0678
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.85 ไม่บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา โดยจัดสรรงบประมาณ 

สําหรับอาจารย์ จํานวน 10,000 บาทต่อคน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 5,000 บาท 

ต่อคน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการอบรมให้กับบุคลากร

กลุ่มต่าง ๆ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการตลอดจนคนงานให้ได้รับการอบรมและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. กําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาตนเองไว้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดบับุคคล 

3. มีการติดตามผลการพัฒนาและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง   

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :  
1.2.4-01 รายงานสรุปผลการนําความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์  ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 

 
  



  

 

                         

                            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

53 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 1.2.5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
 อธิการบดี 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

โทรศัพท์ : 0-2160-1008 โทรศัพท์ : 0-2160-1340   

 โทรศัพท์ : 0-2160-1259 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
  มหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมี

ต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบท่ี 2 พบว่า อยู่ในระดับมาก

ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 โดยสามารถสรุปตามประเด็นได้ ดังน้ี 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1) ด้านการสรรหาและคัดเลือก 4.62 มากที่สุด 

2) ด้านการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน 4.57 มากที่สุด 

3) ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.58 มากที่สุด 

4) ด้านการเข้าสู่ตําแหน่ง 4.65 มากที่สุด 

รวม 4.61 มากที่สุด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.1575 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.51 3.67 3.83 3.98 4.14 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

1.2.5 ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรที่มีต่อระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

1.36 4.61 5.0000 0.0680
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

4.14 4.61 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. กองบริหารงานบุคคล ออกแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

2. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดย

ประเมิน 2 ครั้งในปีงบประมาณ 

3. รวบรวมประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล 

4. แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ให้

หน่วยงานรับทราบเพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายทุกหน่วยงาน 

5. รายงานต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 - 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 - 

หลักฐานอ้างอิง :  
1.2.5-01 รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารทรพัยากรบุคคล 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 1.2.6 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาคม 
ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
 อธิการบดี 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

โทรศัพท์ : 0-2160-1008 โทรศัพท์ : 0-2160-1340  

 โทรศัพท์ : 0-2160-1259 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัย โดยกองกลาง ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากการ

สํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 พบว่า 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 สามารถสรุปตามประเด็นดังน้ี 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านการจัดภูมิทัศน์ 4.62 มากที่สุด 

2. ด้านการรักษาความปลอดภัย 4.52 มากที่สุด 
3. ด้านระบบสาธารณูปโภค 4.53 มากที่สุด 

รวม 4.57 มากที่สุด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.1775 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.51 3.69 3.87 4.04 4.22 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 
1.2.6 ระดับความพึงพอใจต่อ

คุณภาพชีวิตของประชาคม 

2.00 4.57 5.0000 0.1000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

4.22 4.57 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองกลาง สํานักงานอธิการบดีออกแบบสํารวจซ่ึงได้รับ

การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ดําเนินการสํารวจผ่านระบบ Online  

3. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจและรายงานต่อผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานทราบ 

4. นําผลการสํารวจมาปรับปรุงโดยจัดทําแผนปรับปรุง/แผนพัฒนา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
1. งบประมาณดําเนินการมีเพียงพอ 

          2.   บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :  
1.2.6-01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ส่งผล

ต่อคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.2.6-02 แผนการปรับปรุงจากผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ส่งผล

ต่อคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ยุทธศาสตร์ที ่
2 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบัศิษย์เก่าและชุมชน 

 
เป้าประสงค์ :  2.1  มีบริการหรือกิจกรรมที่จัดข้ึนทําให้ศิษย์เก่าและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด   2.1.1 จํานวนของศิษย์เก่าและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าให้กับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1406 โทรศัพท์ : 02-160-1040 

โทรศัพท์ :  02-160-1348 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะ วิทยาลัยและหน่วยงาน ได้ดําเนินการ

จัดทําแผนการจัดกิจกรรมให้กับศิษย์เก่าและชุมชน เพื่อกําหนดกิจกรรมท่ีจัดให้กับศิษย์เก่าและชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัย และมีเป้าหมายการจัดกิจกรรมอย่าง

ต่อเน่ืองเพื่อเป็นการเพิ่มจํานวนศิษย์เก่าและชุมชนที่เข้ามามากย่ิงข้ึน โดยมีการดําเนินงาน จํานวน 

31 กิจกรรม  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจําแนกตามหน่วยงานได้ดังน้ี 

หน่วยงาน 
จํานวนของศิษย์เก่าและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาความก้าวหน้า 
ศิษย์เก่า ชุมชน รวม 

1) คณะครุศาสตร์ 11 13 24 

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 5 20 

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 - 11 

4) คณะวิทยาการจัดการ 57 - 57 

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 - 10 

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 - 14 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หน่วยงาน จํานวนของศิษย์เก่าและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความก้าวหน้า 

ศิษย์เก่า ชุมชน รวม 
7)  บัณฑิตวิทยาลัย 20 - 20 

8)  วิทยาลัยนานาชาติ 29 - 29 

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 10 10 20 

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 31 - 31 

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 22 - 22 

12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและ

สื่อใหม่ 

- 30

30 

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 30 - 30 

14)   สํานักงานอธิการบดี 48 - 48 

15)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- 60

60 

16)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 2 39 41 

17)   สถาบันวิจัยและพัฒนา - 13 13 

18)   สํานักวชิาการศกึษาท่ัวไปฯ - 37 37 

19)   สํานักงานวิทยาเขต - 16 16 

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย - 14 14 

21)   สสสร. - 33 33 

รวม 310 270 580 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับมหาวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

คะแนน1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
290 คน 300 คน 310 คน 320 คน 330 คน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนนถ่วง
นํ้าหนัก 

2.1.1 จํานวนของศิษย์เก่าและ

ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ความก้าว หน้าให้กับหน่วยงาน

หรือมหาวิทยาลัย 

2.00 580 คน 5.0000 0.1000

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
330 คน 580 คน บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. มีการประชุมมอบหมายตัวชี้วัดให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

2. มีการกําหนดให้หน่วยงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและ

ชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานระดับหน่วยงาน 

3. รวบรวมและดําเนินการจัดทําแผนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกํากับติดตามและ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานของหน่วยงานเจ้าภาพ 

4. มีการติดตาม ผลการดําเนินงานกับหน่วยงานทุกเดือนในระบบรายงานผล 

5. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนให้กับมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 มีงบประมาณสนับสนุน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารยังไม่เป็นที่สนใจ 

2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเกิดการทับซ้อนกับการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 

หลักฐานอ้างอิง :  
2.1.1-01 แผนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ระดับมหาวิทยาลัย 

2.1.1-02 แผนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

2.1.1-03 รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 2.1.2 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การจัดกิจกรรม การให้
คําปรึกษาและข้อมูลข่าวสารกับศิษย์เกา่และชุมชน 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1406 โทรศัพท์ : 02-160-1040 

 โทรศัพท์ : 02-160-1348 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา คณะ วิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุนการจัด

การศึกษา ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับศิษย์เก่าและชุมชน  โดยทุก

หน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การจัดกิจกรรม 

การให้คําปรึกษาและข้อมูลข่าวสารกับศิษย์เก่าและชุมชน  โดยภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 สามารถสรุปผลการประเมินจําแนกตาม

หน่วยงานได้ ดังน้ี  

หน่วยงาน ระดับคะแนนความพึงพอใจ ระดับผลการประเมิน
1) คณะครุศาสตร์ 4.45 มาก 

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.36 มาก 

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.79 มากที่สุด 

4) คณะวิทยาการจัดการ 4.55 มากที่สุด 

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.45 มาก 

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4.40 มาก 

7)  บัณฑิตวิทยาลัย 4.42 มาก 

8)  วิทยาลัยนานาชาติ 4.79 มากที่สุด 

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 4.75 มากที่สุด 

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 4.37 มาก 

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 4.86 มากที่สุด 

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ์ฯ 4.98 มากที่สุด 

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน  

4.42 มาก 



  

 

                         

                            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

62 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หน่วยงาน ระดับคะแนนความพึงพอใจ ระดับผลการประเมิน
14)   สํานักงานอธิการบดี 4.38 มาก 

15)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4.55 มากที่สุด 

16)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 4.38 มาก 

17)   สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.49 มาก 

18)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 4.26 มาก 

19)   สํานักงานวิทยาเขต 4.95 มากที่สุด 

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 4.52 มากที่สุด 

21)   สสสร. 4.77 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.57 มากที่สุด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.1850 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.51 3.72 3.93 4.14 4.35
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

2.1.2 ระดับความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการ การจัด

กิจกรรม การให้คําปรึกษาและ

ข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่าและชุมชน 

1.36 4.57 5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
 

 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
4.35 4.57 บรรลุ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
    1. มีการประชุมมอบหมายตัวชี้วัดให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

    2. มีการกําหนดให้หน่วยงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและ

ชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานระดับหน่วยงาน 

    3. รวบรวมและดําเนินการจัดทําแผนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกํากับติดตามและกําหนดทิศ

ทางการดําเนินงานของหน่วยงานเจ้าภาพ 

   4. มีการติดตาม ผลการดําเนินงานกับหน่วยงานทุกเดือนในระบบรายงานผล 

   5. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนให้กับมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
  มีงบประมาณสนับสนุน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :  
2.1.2-01 แผนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ระดับมหาวิทยาลัย 

2.1.2-02 แผนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

2.1.2-03 รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 
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เป้าประสงค์ : 2.2  ส่ือสารข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ให้กับศิษย์เก่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 2.2.1 ร้อยละของศิษย์เก่าในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีไ่ด้รับข้อมูล
ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยและให้ข้อมูลย้อนกลับมหาวิทยาลัย 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1406 โทรศัพท์ : 02-160-1040 

 โทรศัพท์ : 02-160-1348 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. จํานวนศิษย์เก่าที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร

และให้ข้อมูลย้อนกลับมหาวิทยาลัย 

คน - - 3,462

2. จํานวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่อยู่ในระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

คน - - 12,914

3. ร้อยละของศิษย์เก่าในระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก

มหาวิทยาลัยและให้ข้อมูลย้อนกลับ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - - 26.81

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1.00  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 4.00 ร้อยละ 5.00
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

2.2.1 ร้อยละของศิษย์เก่าในระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

และให้ข้อมูลย้อนกลับ

มหาวิทยาลัย 

2.00 ร้อยละ 26.81 5.0000 0.1000

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 26.81 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ  
1. มีการประชุมมอบหมายตัวชี้วัดให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

2. มีการกําหนดให้หน่วยงานดําเนินการจัดทําระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าของหน่วยงานเพื่อรองรับ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 

3. มีการประชุมหารือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารมากขึ้น 

4. มีการติดตาม ผลการดําเนินงานกับหน่วยงานทุกเดือนในระบบรายงานผล 

5. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนให้กับมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 การติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าเพื่อใช้ข้อมูลในการปรับปรุงข้อมูลในระบบให้สมบูรณ์ ต้องใช้เวลา

และช่องทางที่หลากหลายในการปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง :  
2.2.1-01   จํานวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
2.2.1-02   เอกสารหลักฐานการแสดงการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากศิษย์เก่า 

2.2.1-03   ตารางสรุปจํานวนศิษย์เก่าในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก

มหาวิทยาลัยและให้ข้อมูลย้อนกลับมหาวิทยาลัย   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 2.2.2 จํานวนรุ่นของศิษย์เก่าที่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศศิษย์เก่าเพิ่มขึ้น 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1406 โทรศัพท์ : 02-160-1040  

 โทรศัพท์ : 02-160-1348 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการบันทึกข้อมูลศิษย์เก่า ของผู้ที่

สําเร็จการศึกษา ป ี2553 และ 2556 ลงในระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

หน่วยงาน 
จํานวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศ  
ปี 2553 ปี 2556 รวม 

1) คณะครุศาสตร์ 106 366 472 
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 413 203 616 
3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ - - - 
4) คณะวิทยาการจัดการ 1371 1320 2691 
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 386 417 803 
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 165 230 395 
7)  บัณฑิตวิทยาลัย 128 195 323 
8)  วิทยาลัยนานาชาติ 51 126 177 
9)  วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 130 60 190 
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 75 80 155 
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 52 49 101 
12) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน 
46 72 118 

รวม 2,923 3,118      6,041  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 รุ่น ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

2.2.2 จํานวนรุ่นของศิษย์เก่าที่ได้มีการ

ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศศิษย์เก่าเพิ่มขึ้น 

1.36 2 5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
2 รุ่น 2 รุ่น บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. มีการประชุมมอบหมายตัวชี้วัดให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

2. มีการกําหนดให้หน่วยงานดําเนินการจัดทําระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าของหน่วยงานเพื่อรองรับ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 

3. มีการประชุมหารือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารมากขึ้น 

4. มีการติดตาม ผลการดําเนินงานกับหน่วยงานทุกเดือนในระบบรายงานผล 

5. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนให้กับมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเกบ็ข้อมูล 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :  
2.2.2-01 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า
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ยุทธศาสตร์ที ่ ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตาม
อัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 3 

  

เป้าประสงค์ : 3.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด  : 3.1.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1003 โทรศัพท์ : 02-160-1040 

 โทรศัพท์ : 02-160-1024 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 
2555 2556 2557 

1. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

คน 2,395 2,895 2,848

2. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ

ทั้งหมด 

คน 2,872 3,854 3,530

3. ร้อยละจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่

ไ ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 96.49 87.54 91.99
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี  

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก
(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 
3.1.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญา

ตรีที่ได้งานทําและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

4.00 ร้อยละ 91.99 5.0000 0.2000

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 91.99 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
    1. กองบริการการศึกษามีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

    2. กองบริการการศึกษามีการประชุมร่วมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุตาม

เป้าหมายกับผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    3. กองบริการการศึกษามีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูล

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    4. กองบริการการศึกษามีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    5. มีการสื่อสารและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

    6. เปิดระบบสํารวจสภาวการณ์มีงานทําให้บัณฑิตเข้าตอบก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

    7. วิเคราะห์ผลการสํารวจและจัดทํารายงานผลการสํารวจ 

    8. รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
    1. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน

    2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :  
3.1.1-01 รายงานการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีการศึกษา 

2556 - 2557 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 3.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1003 โทรศัพท์ : 02-160-1040 

 โทรศัพท์ : 02-160-1024 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 
2555 2556 2557 

1.จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานทํา

ตรงสาขาวิชาทีส่ําเร็จการศกึษา  

คน 1,525 1,985 2,066

2.จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ีนับ

จากวันที่สําเร็จการศกึษา  

คน 2,399 2,895 2,848

3.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน

ตรงสาขาวิชา 

ร้อยละ 62.37 68.50 80.37

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

3.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญา

ตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา 

1.42 ร้อยละ 80.37 5.0000 0.0710
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.37 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
    1. กองบริการการศึกษามีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

    2. กองบริการการศึกษามีการประชุมร่วมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุตาม

เป้าหมายกับผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    3. กองบริการการศึกษามีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูล

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    4. กองบริการการศึกษามีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    5. มีการสื่อสารและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

    6. เปิดระบบสํารวจสภาวการณ์มีงานทําให้บัณฑิตเข้าตอบก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

    7. วิเคราะห์ผลการสํารวจและจัดทํารายงานผลการสํารวจ 

    8. รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
    1. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา 

    2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
หลักฐานอ้างอิง :  
 3.1.2-01 รายงานการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีการศึกษา 2556 - 2557 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 3.1.3 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1003 โทรศัพท์ : 02-160-1040 

 โทรศัพท์ : 02-160-1024 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 จากการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จากผู้ประกอบการ พบว่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มีคุณภาพอยู่ในระดับ 4.45 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2325 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51 3.74 3.98 4.21 4.44

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

3.1.3 คุณภาพของบัณฑิตปริญญา

ตรีโท และเอก เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

4.00 4.45 5.0000 0.2000

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
4.44 4.45 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
    1. กองบริการการศึกษาแจกแบบสํารวจให้กับบัณฑิตที่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปริญญาบัตร เพ่ือส่งให้กับนายจ้างประเมิน

    2. กองบริการการศึกษาติดตามการตอบแบบสํารวจ 

    3. นํามาวิเคราะห์ผลการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    4. จัดทํารายงานผลสํารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้ผู้บริหารและหน่วยงานทราบ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
    1. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา 

    2. ผู้บังคับบัญชา ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :  
3.1.3-01 รายงานผลการสํารวจคุณภาพบณัฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด   3.1.4 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1003 โทรศัพท์ : 02-160-1040 

 โทรศัพท์ : 02-160-1024 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

  สามารถสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา จําแนกตามหน่วยงานได้ดังน้ี 

หน่วยงาน  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม

1) คณะครุศาสตร์ 219 22 241

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 434 72 506

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 880 69 949

4) คณะวิทยาการจัดการ 659 416 1,075

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 261 12 273

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 229 2 231

7)  วิทยาลัยนานาชาติ 87 - 87

8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 202 251 453

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 119 - 119

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 108 - 108

11)  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 208 44 252

รวม 3,406 888 4,294 
 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.

2556 2557 2558 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา คน - - 4,294
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 100 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

คะแนน1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3,276 คน 3,376 คน 3,476 คน 3,576 คน 3,676 คน

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

3.1.4 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 1.42 4,294 คน 5.0000 0.0710
 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

3,676 คน 4,294 คน บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
    1. กองบริการการศึกษามีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

    2. กองบริการการศึกษามีการประชุมร่วมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุตาม

เป้าหมายกับผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    3. กองบริการการศึกษามีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูล

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    4. กองบริการการศึกษามีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    5. มีการสื่อสารและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

    6. รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
    1. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตามการรายงานผลผู้สําเร็จ

การศึกษา 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :  
3.1.4-01 รายงานสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 3.1.5 ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมลู : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์ : 0-2160-1003 โทรศัพท์ : 0-2160-1175 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. ผลรวมถ่วงน้ํ าหนักของผลงานที่

ตี พิ ม พ์ ห รื อ เ ผ ย แพ ร่ ข อ ง ผู้ สํ า เ ร็ จ

การศึกษาระดับระดับปริญญาโท 

คะแนนถ่วง

นํ้าหนัก 

16.25 32.00 23.80

 1.1 ระดับชาติ  15.00

 1.2 ระดับนานาชาติ  8.80

2. จํานวนผู้สํ า เร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท  

คน 517 249 125

3. ร้ อยละผลรวมถ่ ว ง น้ํ าห นักของ

ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท 

ร้อยละ 3.14 12.85 19.04

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 25.00 ร้อยละ 30.00 ร้อยละ 35.00 ร้อยละ 40.00

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

3.1.5 ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาโททีไ่ด้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

1.42 ร้อยละ

19.04 

1.0000 0.0142
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 19.04 ไม่บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. การสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา ผลงานนักศึกษามีคุณค่าทางวิชาการ

และมีประโยชน์ สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

2. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาท่ีมีผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ดีเด่นในการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 

24-25 เมษายน 2557 

3. บัณฑิตวิทยาลัยมีการเผยแพร่รายชื่อวารสารวิชาการและเวทีในการนําเสนอผลงานวิชาการ

ระดับชาติ / นานาชาติ ให้นักศึกษาได้รับรู้และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ 

4. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการตีพิมพ์เผยการค้นคว้า

อิสระ 

5. มีการติดตามผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
1. มีทุนให้กับนักศึกษาท่ีมีผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
1. กระบวนการคดักรองผลงานต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน 

2. การเผยแพร่ผลงานต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวฒิุ และได้รับการยอมรับในคุณภาพ

และเป็นประโยชน์เพียงพอที่จะเผยแพร่ได้ 

หลักฐานอ้างอิง :  
3.1.5-01 ตารางสรุปผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3.1.5-02 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3.1.5-03 เอกสารหลักฐานแสดงผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ 

หรือเผยแพร่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 3.1.6 ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมลู : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์ : 0-2160-1003 โทรศัพท์ : 0-2160-1175 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. ผลรวมถ่วง นํ้าหนักของผลงานที่

ตี พิ ม พ์ ห รื อ เ ผ ย แพ ร่ ข อ ง ผู้ สํ า เ ร็ จ

การศึกษาระดับระดับปริญญาเอก 

คะแนน

ถ่วง

นํ้าหนัก 

17.75 4.50 14.80

 1.1 ระดับชาติ  14.80

 1.2 ระดับนานาชาติ  -

2. จํานวนผู้สํ า เร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก ทั้งหมด 

คน 42 11 30

3. ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 

ร้อยละ 42.26 40.91 49.33

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

3.1.6 ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาเอกที่

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

1.42 ร้อยละ 49.33 1.9330 0.0274

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 49.33 ไม่บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. การสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา ผลงานนักศึกษามีคุณค่าทางวิชาการ

และมีประโยชน์ สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

2. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาท่ีมีผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ดีเด่นในการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 

24-25 เมษายน 2557 

3. บัณฑิตวิทยาลัยมีการเผยแพร่รายชื่อวารสารวิชาการและเวทีในการนําเสนอผลงานวิชาการ

ระดับชาติ / นานาชาติ ให้นักศึกษาไดรับรู้และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ 

4. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา เพ่ือรองรับการตีพิมพ์เผยการค้นคว้า

อิสระ 

5. มีการติดตามผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
มีทุนให้กับนักศึกษาท่ีมีผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
1. กระบวนการคดักรองผลงานต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน 

2. การเผยแพร่ผลงานต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวฒิุ และได้รับการยอมรับในคุณภาพ

และเป็นประโยชน์เพียงพอที่จะเผยแพร่ได้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  
3.1.6-01 ตารางสรุปผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3.1.6-02 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3.1.6-03 เอกสารหลักฐานแสดงผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 

หรือเผยแพร่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 3.1.7 ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาทั่วไป (GE) 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

โทรศัพท์ : 0-2160-1003 โทรศัพท์ : 0-2160-1267 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัย โดยสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู ้อิเล็กทรอนิกส์ได้

ดําเนินการ มีการสํารวจระดับความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

การศึกษาท่ัวไป (GE) ปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ส้ินภาคการศึกษาที่ 1/2557 และรอบท่ี 2 ส้ินภาค

การศึกษาท่ี 2/2557 โดยสอบถามนักศึกษาทุกคนที่เข้าเรียนทุกครั้งและทุกรายวิชาที่เข้าเรียน ต้ังแต่่

เริ่มเรียนจนจบแต่ละภาคการศึกษา ผลจากการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาการศึกษาท่ัวไป (GE) ภาคเรียนท่ี 2/2558 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.1225 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51  3.63  3.76 3.88 4.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

3.1.7 ระดับความพึงพอใจต่อการ

บริหารการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) 

1.42 4.23 5.0000 0.0710

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
 

 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
4.00 4.23 บรรลุ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
 สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ได้ดําเนินการสํารวจความ

พึงพอใจต่อการบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 

1 ส้ินภาคการศึกษาที่ 1/2557 และรอบที่ 2 ส้ินภาคการศึกษาที่ 2/2557 โดยสอบถามนักศึกษาทุกคน

ที่เข้าเรียนทุกครั้งและทุกรายวิชาที่เข้าเรียน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 นักศึกษาให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง : 
3.1.7-01 รายงานประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษา

ทั่วไป (GE) ภาคเรียนที่ 1/2557 
3.1.7-02 รายงานประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษา

ทั่วไป (GE) ภาคเรียนที่ 2/2557 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 3.1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1003 โทรศัพท์ : 02-160-1040      

 โทรศัพท์ : 02-160-1024 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

  

 สามารถสรุปจํานวนหลักสูตรที่ มีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จําแนกตามหน่วยงานได้ดังน้ี 

 หน่วยงาน 

จํานวนหลักสูตรที่มีการ

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF) 

จํานวนหลักสูตร

ทั้งหมด 

คิดเป็น

ร้อยละ  

1. คณะครุศาสตร์ 0 7 0.00

2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 13 14 92.86 

3. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ 

 
14 16 87.50 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 
2555 2556 2557 

1. จํานวนหลักสูตรที่มีการดําเนินการ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

หลักสูตร - - 77

2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมด  หลักสูตร - - 118

3. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ที่ มี ก า ร

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ร้อยละ - - 65.25
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 หน่วยงาน 

จํานวนหลักสูตรที่มีการ

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF) 

จํานวนหลักสูตร

ทั้งหมด 

คิดเป็น

ร้อยละ  

4. คณะวิทยาการจัดการ 11 17 64.71

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 14 71.43

6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 6 100.00

7. บัณฑิตวิทยาลัย 9 16 56.25

8. วิทยาลัยนานาชาติ 5 6 83.33

9. วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 2 7 28.57

10. วิทยาลัยพยาบาลฯ 1 1 100.00

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 0 5 0.00

12. วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ 2 2 100.00

13. วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 4 7 57.14

รวม 77 118 65.25
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

3.1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) 

1.42 ร้อยละ

65.25 

2.5250 0.0359
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 65.25 ไม่บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. กําหนดให้ทุกหลักสูตรจัดประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อวางแผนระบบการ

ประกันคุณภาพและกําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของหลักสูตร 

2. จัดประชุมและอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

3.  ติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ

ระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษาและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

4. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร พร้อมทั้งนําผลการประเมินเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

5. กําหนดให้ทุกหลักสูตรนําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement plan) 

พร้อมเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเห็นชอบ                               

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF) 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบ 5 คน   

หลักฐานอ้างอิง :  
3.1.8-01 สรุปจํานวนหลักสูตรที่มีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF) ประจําปีการศึกษา 2557 

3.1.8-02 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557 

จํานวน 118 หลักสูตร 
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เป้าประสงค์ : 3.2  นักศึกษาได้รับการพฒันาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 3.2.1 จํานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1406 โทรศัพท์ : 02-160-1040 

 โทรศัพท์ : 02-160-1348 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

 สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานได้ดังน้ี 

หน่วยงาน 

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

รวม 
นัก

ปฏิบัต ิ
เชี่ยวชาญ
การสื่อสาร 

มีจิต
สาธารณะ 

1) คณะครุศาสตร ์ 1 2 1 4 
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5 - - 5 
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 7 - - 7 
4) คณะวิทยาการจัดการ 5 - 1 6 
5) คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 5 1 - 6 
6) คณะศิลปกรรมศาสตร ์

 

3 1 - 4 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2557 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลใน

ปร ะ เ ด็ น ที่ เ กี่ ย ว กั บ อั ตลั กษ ณ์ ขอ ง

มหาวิทยาลัย 

รางวัล 31 51 62

 1.1 นักปฏิบัติ รางวัล 36 48

 1.2 เชี่ยวชาญการสื่อสาร รางวัล 6 10

1.3 มีจิตสาธารณะ   รางวัล 9 4
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หน่วยงาน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

รวม 
นัก

ปฏิบัต ิ
เชี่ยวชาญ
การสื่อสาร 

มีจิต
สาธารณะ 

7)  บัณฑิตวทิยาลยั 7 - - 7 
8)  วิทยาลัยนานาชาต ิ 4 1 - 5 
9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ - 1 - 1 
10) วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ - 2 2 4 
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 3 2 - 5 
12) วิทยาลัยการภาพยนตร ์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 4 - - 4 
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 - - 4 

รวม  48 10 4 62 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 รางวัล ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
31 รางวัล 36 รางวัล 41 รางวัล 46 รางวัล 51 รางวัล

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 
3.2.1 จํานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

4.00 62 รางวัล 5.0000 0.2000

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
51 รางวัล 62 รางวัล บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. มีการประชุมมอบหมายตัวชี้วัดให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

2. มีประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ์ โดยการมอบหมายให้หน่วยงาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

จัดทําแผนพัฒนาอัตลักษณ์ระดับหน่วยงาน

3. มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

4. มีการติดตาม ผลการดําเนินงานกับหน่วยงานทุกเดือนในระบบรายงานผล 

5. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนให้กับมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 ได้รับการสนับสนุนผลักดันจากผู้บริหาร   

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :  
3.2.1-01 ตารางสรุปจํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3.2.1-02 ภาพถ่าย/ข่าวสาร/โล่รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 3.2.2 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจดักิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1406 โทรศัพท์ : 02-160-1040   

 โทรศัพท์ : 02-160-1348 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา คณะ และวิทยาลัย ได้ประชุมหารือเพื่อหา

แนวทางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษาเพ่ือให้การจัดกิจกรรมต่างๆของ

นักศึกษามีเป้าหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนและสามารถต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความ

เป็นเลิศได้อย่างต่อเน่ือง  โดยให้มีการจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได้ติดตาม

การดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษา และได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 พบว่า อยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 สามารถสรุป ดังน้ี 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1.ความเหมาะสมสําหรับสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4.30 มาก 

2. การให้บริการด้านอาหารว่าง เอกสารและอุปกรณ์การ

เข้าร่วมกิจกรรม 

4.24 มาก 

3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมครบถ้วน รวดเร็ว ทั่วถึง 4.21 มาก 
4. ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม ในการพัฒนาตนเอง 4.33 มาก 
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร จริงใจ โปร่งใส ทุก

เวลา 

4.28 มาก 

รวม 4.27 มาก 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.1850 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51 3.70 3.88 4.07 4.25 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

3.2.2 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

1.42 4.27 5.0000 0.0710

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

4.25 4.27 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. มีการประชุมมอบหมายตัวชี้วัดให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

2. มีประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กบันักศึกษา โดยการมอบหมายให้

หน่วยงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับหน่วยงาน 

3. ติดตามการดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนให้กับมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
1) มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ  

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 การจัดกิจกรรมอาจมีการทับซ้อนและไม่เป็นไปตามแผนตามสถานการณ์ของหน่วยงาน 

หลักฐานอ้างอิง :  
3.2.2-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 

3.2.2-02 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 3.2.3 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1406 โทรศัพท์ : 02-160-1040 

     02-160-1348 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้สํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 พบว่า อยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38  สามารถสรุปรายประเด็นได้ดังน้ี 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 .  การสร้ างความรู้ ความเ ข้าใจเกี่ ยวกับ อัตลักษณ์ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

4.40 มาก 

2. การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งผลต่อการเป็นนักปฏิบัติ 4.36 มาก 

3. การจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องและส่งผลต่อการเป็นผู้ที่มีจิต
สาธารณะ 

4.39 มาก 

4. การจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องและส่งผลต่อการเป็นผู้ที่มีความ
เช่ียวชาญการสื่อสาร 

4.37 มาก 

5. การส่ือสารอัตลักษณ์ให้นักศึกษาได้รับทราบ 4.37 มาก 

รวม 4.38 มาก 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2175 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51 3.73 3.95 4.16 4.38
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

3.2.3 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4.00 4.38 5.0000 0.2000

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
4.38 4.38 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. มีการประชุมมอบหมายตัวชี้วัดให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

2. มีประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ์ โดยการมอบหมายให้หน่วยงาน

จัดทําแผนพัฒนาอัตลักษณ์ระดับหน่วยงาน 

3. มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

4. มีการติดตาม ผลการดําเนินงานกับหน่วยงานทุกเดือนในระบบรายงานผล 

5. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนให้กับมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :  
3.2.3-01  แผนพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ ประจําปีการศึกษา 2557 

3.2.3-02 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด   3.2.4 ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินการตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

โทรศัพท์ : 0-2160-1008 โทรศัพท์ : 02-160-1040 

 โทรศัพท์ : 02-160-1037 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองนโยบายและแผนได้ดําเนินการสํารวจความ

พึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบที่ 2) โดยสอบถามนักศึกษาและ

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ พบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 

สามารถสรุปรายประเด็นดังน้ี 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1.  การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ให้กับ

บุคลากร/นักศึกษาอย่างท่ัวถึง 

4.34 มาก 

2. การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตาม

เอกลักษณ์ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

4.31 มาก 

3. มหาวิทยาลัยมีจุดเด่น ที่สะท้อนเอกลักษณ์ที่กําหนด 4.35 มาก 

4. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาเอกลักษณ์ 4.32 มาก 

5. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่า

ต่อสังคม 

4.36 มาก 

รวม 4.34 มาก 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2000 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51 3.71 3.91 4.11 4.31 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

3.2.4 ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการดาํเนินการตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1.42 4.34 5.0000 0.0710

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
4.31 4.34 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
1. มีการจัดทําประกาศนโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจําปีการศึกษา 2557 

2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี

การศึกษา 2557 

3. มีการจัดทําปฏิทินการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจําปีการศึกษา 2557 

4. มีการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 

5. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี

การศึกษา 2557 และชี้แจงให้หน่วยงานทราบ 

7. มีการติดตามผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์  

8. มีการนําผลการประเมินมาจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกบัการพัฒนาเอกลักษณ์ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :  
3.2.4-01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินการตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงีบประมาณ 2558 (รอบที่ 2) 
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ยุทธศาสตร์ที ่ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ชุมชน และประเทศชาติ 4 

 

เป้าประสงค์ : 4.1 บุคลากรมีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และมีเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกเพิ่มขึ้น 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 4.1.1 ร้อยละของหน่วยงานที่มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยที่เป็นไปตามเป้าหมาย  

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด : 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1004 โทรศัพท์ : 0-2160-1346 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. จํานวนหน่วยงานที่มีเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยที่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

หน่วยงาน - - 13

2. จํ านวนหน่วยงานจัดการศึ กษา

ทั้งหมด 

หน่วยงาน - - 13

3. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ มี เ งิ น

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยที่

เป็นไปตามเป้าหมาย 

หน่วยงาน - - 100.00
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

จํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัย

และงาน

สร้างสรรค์ทั้งหมด 

จํานวน

อาจารย์

ประจํา

ทั้งหมด 

(ไม่นับรวม

ลาศึกษาต่อ) 

เงินสนับสนุน

งานวิจัยต่อ

อาจารย ์ 

 

1) คณะครุศาสตร ์ 25,000 4,199,170 53 79,229.62 

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60,000 15,896,927 96 165,592.99 

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 25,000 8,409,792 100 84,097.92 

4) คณะวิทยาการจัดการ 25,000 75,516,980 99 762,797.78 

5) คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 60,000 12,733,130 67 190,046.72 

6) คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 25,000 2,540,300 45 56,451.11 

7)  บัณฑิตวทิยาลยั   

7.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
25,000 1,329,040 25 53,161.60  

7.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 60,000 1,149,430 1 1,149,430.00 

8)  วิทยาลัยนานาชาต ิ 25,000 1,546,600 38 40,700.00 

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 25,000 11,564,750 30 385,491.67 

10) วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ 50,000 63,109,600 42 1,502,609.52 

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 50,000 2,890,180 33 87,581.21 

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ์ศิลปะการแสดงและสื่อ

ใหม่ 
25,000 9,570,000 11 870,000.00  

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 25,000 1,791,088 33 54,275.39 

รวม   212,246,987 673 315,374.42 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

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

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

4.1.1 ร้อยละของหน่วยงานที่มีเงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ/หรือ

นักวิจัยที่เป็นไปตามเป้าหมาย  

4.00 ร้อยละ 

100.00 

5.0000 0.4127

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการประสานความร่วมมือกับ

แหล่งทุนภายนอกสถาบัน อาทิ เครือข่ายการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่ายการวิจัยจาก

หน่วยงานภายนอก เช่น สกอ . กองทัพบก  และส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีการพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัยให้มีคุณภาพ สามารถได้รับการพิจารณาทุนจากภายนอกหลายโครงการโดยดําเนินการ

อย่างต่อเนื่อง ทั้งในลักษณะโครงการเดี่ยว และชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่

ผ่านมาการดําเนินการเป็นไปด้วยดี 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณให้กับ

คณาจารย์ในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก โดยการมีประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยและส่งคณาจารย์ไปเข้าร่วมในการสัมมนาต่างๆ  เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย  

รวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ก่อนส่งแหล่งทุนเพื่อ

ขอรับการสนับสนุน  ทําให้ข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพ และได้รับการสนับสนุน

เพิ่มมากขึ้น 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
           ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ความสําคัญกับแหล่งทุนภายนอกมากเป็น

พิเศษ เพื่อเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ทําให้มีคู่แข่งขันมาก และงานวิจัยต้องมี

ระดับคุณภาพสูง ในขณะเดียวกัน ความต้องการของแหล่งทุนภายนอก ต้องการงานวิจัยประเภทการ

วิจัยและพัฒนา ในขณะที่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังเน้นที่การวิจัยพ้ืนฐานเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ ทําให้โอกาสการแข่งขันมีข้อจํากัดมากขึ้น 

หลักฐานอ้างอิง :  
4.1.1-01  รายชื่องานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายในและภายนอก ประจําปีงบประมาณ 2558

4.1.1-02  สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2558 

4.1.1-03 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 4.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีผลงานวิจัย 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด : 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1004 โทรศัพท์ : 0-2160-1346 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. จํานวนอาจารย์ประจําที่มี

ผลงานวิจัย  

ช้ิน
355 408 555 

2. จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงาน

จริงทั้งหมด 

คน
609 631 673 

3. ร้ อยละของอาจาร ย์ประ จํ า ที่ มี

ผลงานวิจัย 

ร้อยละ
58.29 64.66 82.47 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

4.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่

มีผลงานวิจัย 

1.36 ร้อยละ 82.47 5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 

 

 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 82.47 บรรลุ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาโจทย์วิจัย / โดยผู้ทรงคุณวุฒิจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย 

3. จัดวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย / ปรับแก้ข้อเสนอโครงการตามผู้ทรงคุณวุฒิ / นําข้อเสนอ

ส่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาผ่านระบบ (RIS) 

4. เสนอเข้าคณะกรรมการเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่ออนุมัติ 

5. แจ้งผลการอนุมัติทุนผ่านระบบ (RIS) และแจ้งผลผ่าน E-office 

6. จัดทําสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
      1. งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย 

      2. ความร่วมมือจากคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
   คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีภาระงานสอนค่อนข้างมาก  จึงมีคณาจารย์เพียงบางส่วนที่ทําวิจัย 

และบางส่วนยังมองว่างานวิจัยเป็นเรื่องยาก   

หลักฐานอ้างอิง :  
4.1.2-01  เอกสารสรุปจํานวนอาจารย์ประจําที่มีผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4.1.2-02  สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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เป้าประสงค์ : 4.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนเพิ่มขึ้น 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 4.2.1 ร้อยละของหน่วยงานที่มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารยป์ระจําและ/หรือ
นักวิจัยประจาํที่เป็นไปตามเป้าหมาย  

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด : 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1004 โทรศัพท์ : 0-2160-1346 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

 สามารถสรุปร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา จําแนกตามหน่วยงานได้ดังน้ี 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. จํานวนหน่วยงานที่มีงานวิจัยหรือ

งานสร้ างสรรค์ ท่ี ตี พิมพ์ เผยแพร่ ใน

ระดับชา ติหรื อระดั บนานาชา ติ ต่อ

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่

เป็นไปตามเป้าหมาย 

หน่วยงาน

- - 7 

2. จํ านวนหน่วยงานจัดการศึ กษา

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
- - 13 

3. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชา ติหรื อระดั บนานาชา ติ ต่อ

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่

เป็นไปตามเป้าหมาย 

หน่วยงาน

- - 53.85 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

ผลรวมถ่วง

น้ําหนัก

งานวิจยั

หรืองาน

สร้างสรรค์

ที่ตีพิมพ์

หรือ

เผยแพร ่

จํานวน

อาจารย์

ประจําและ

นักวิจัย

ประจํา

ทั้งหมด 

(นับรวมลา

ศึกษาต่อ) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

1) คณะครุศาสตร์ 20.00 15.20 55 27.64

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 30.00 63.60 96 66.25 

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20.00 37.20 102 36.47 

4) คณะวิทยาการจัดการ 20.00 19.00 102 18.63

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30.00 17.40 67 25.97

6) คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 20.00 13.40 47 28.51

7)  บัณฑิตวิทยาลัย   

     7.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20.00 2.60 25 10.40

     7.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 30.00 3.40 1 340.00

8)  วิทยาลัยนานาชาต ิ 20.00 14.80 38 38.95

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 20.00 13.80 31 44.52

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 30.00 8.00 42 19.05

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 30.00 5.20 33 15.76

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ์ฯ 20.00 5.20 11 47.27

13) วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 20.00 4.40 33 13.33

รวม 223.20 683 32.68 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 100.00
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

4.2.1 ร้อยละของหน่วยงานที่มี

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

และ/หรือนักวิจัยประจําที่เป็นไป

ตามเป้าหมาย (มหาวิทยาลัย) 

4.00 ร้อยละ

53.85 

1.0000 0.0400

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 53.85 ไม่บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีการตีพิมพ์บทความ

ทางวิชาการโดยจัดให้การประชุมเชิงปฏิบัติการ และวารสารเผยแพร่งานวิจัย รวมทั้งเป็นตัวกลางใน

การจัดส่งผลงานทางวิชาการของอาจารย์ไปตีพิมพ์ยังแหล่งอื่นๆ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับภารกิจด้านการวิจัย และมีการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์มี

ผลงานด้านการวิจัยโดยใช้แรงจูงใจด้วยมาตรการต่าง ๆ  เช่น  จัดสรรทุนให้อาจารย์อย่างเพียงพอ  

ลดภาระการสอนในกรณีท่ีมีงานวิจัย  นอกจากน้ียังมีการจัดสรรกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อ

ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานด้านการวิจัย ซ่ึงถือเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา  

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 อาจารย์มีภาระการสอนค่อนข้างมาก ทําให้ไม่สามารถจัดสรรเวลามาทําการวิจัยได้ 

นอกจากน้ียังมีอาจารย์อีกจํานวนหนึ่งที่ขาดความรู้ความสามารถด้านการวิจัย  รวมทั้งยังมีทัศนคติ

ด้านงานวิจัยที่ไม่ถูกต้อง เช่น มองว่างานวิจัยเป็นเรื่องยาก และไม่ใช่เรื่องของการเรียนการสอน 

หลักฐานอ้างอิง :  
4.2.1-01 ตารางสรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

4.2.1-02 รายละเอียดงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

4.2.1-03 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 4.2.2 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด : 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1004 โทรศัพท์ : 0-2160-1346 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2555 2556 2557 

1. ผลรวมถ่วงนํ้าหนักงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

คะแนน

ถ่วง

นํ้าหนัก 

67.50 226.25  223.20

 1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

34.75 120 125.60

 1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 27.62 100.75 84.40

 1.3 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

5.125 5.5 13.20

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ประจําทั้งหมด 

คน 626

 

644 683

 2.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

395 412 444

 2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 152 155 164

 2.3 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

79 77 75

3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ/หรือ

นักวิจัยประจํา 

ร้อยละ 10.78 35.13 32.68

  

 3.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

8.80

 

29.13 28.29 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

 3.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 18.17 65.00 51.46

 3.3 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

6.49 7.14 17.60

เกณฑ์การให้คะแนน : 
     ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนจําแนกตามกลุ่มสาขาวิชาดังน้ี  

- กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ +/- ร้อยละ 4.00 

ต่อ 1 คะแนน 

- กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ +/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
กลุ่มสาขาวิชา คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ร้อยละ12.00 ร้อยละ14.00 ร้อยละ16.00 ร้อยละ18.00 ร้อยละ20.00

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ร้อยละ14.00 ร้อยละ18.00 ร้อยละ22.00 ร้อยละ26.00 ร้อยละ30.00

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ14.00 ร้อยละ18.00 ร้อยละ22.00 ร้อยละ26.00 ร้อยละ30.00
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

4.2.2 ร้อยละงานวิจัยหรืองาน

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แพ ร่ ใ น

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจํ าและ /หรือ นัก วิจัย

ประจํา 

1.36 4.6353 4.6353 0.0630

   - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28.29 5.0000 0.0300

   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 51.46 5.0000 0.0300

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ 17.60 1.9000 0.0030 
การบรรลุเป้าหมาย:  

กลุ่มสาขาวิชา เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 20.00 28.29 บรรลุ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30.00 51.46 บรรลุ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 30.00 17.60 ไม่บรรลุ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีการตีพิมพ์บทความ

ทางวิชาการโดยจัดให้การประชุมเชิงปฏิบัติการ และวารสารเผยแพร่งานวิจัย รวมทั้งเป็นตัวกลางใน

การจัดส่งผลงานทางวิชาการของอาจารย์ไปตีพิมพ์ยังแหล่งอื่นๆ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับภารกิจด้านการวิจัย และมีการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์มี

ผลงานด้านการวิจัยโดยใช้แรงจูงใจด้วยมาตรการต่าง ๆ  เช่น  จัดสรรทุนให้อาจารย์อย่างเพียงพอ  

ลดภาระการสอนในกรณีท่ีมีงานวิจัย  นอกจากน้ียังมีการจัดสรรกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อ

ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานด้านการวิจัย ซ่ึงถือเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 อาจารย์มีภาระการสอนค่อนข้างมาก ทําให้ไม่สามารถจัดสรรเวลามาทําการวิจัยได้ 

นอกจากน้ียังมีอาจารย์อีกจํานวนหนึ่งที่ขาดความรู้ความสามารถด้านการวิจัย  รวมทั้งยังมีทัศนคติ

ด้านงานวิจัยที่ไม่ถูกต้อง เช่น มองว่างานวิจัยเป็นเรื่องยาก และไม่ใช่เรื่องของการเรียนการสอน 

 

หลักฐานอ้างอิง :  
4.2.2 -01  ตารางสรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4.2.2-02 รายละเอียดงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 

4.2.2-03 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 4.2.3 ร้อยละของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด : 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1004 โทรศัพท์ : 0-2160-1346 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

สามารถสรุปร้อยละการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ จําแนกตามหน่วยงานได้ดังน้ี 

หน่วยงาน 
จํานวนงานวิจัยหรือ
งานสรา้งสรรค์ที่
นําไปใชป้ระโยชน ์

จํานวนอาจารยป์ระจําและ
นักวิจัยประจําทั้งหมด  
(นับรวมลาศึกษาต่อ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 
1) คณะครุศาสตร์ 22 55 40.00

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 43 96 44.79

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 46 102 45.10

4) คณะวิทยาการจัดการ 42 102 41.18

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 67 41.79

6) คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 18 47 38.30

7)  บัณฑิตวิทยาลัย 10 26 38.46

8)  วิทยาลัยนานาชาต ิ 14 38 36.84

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 18 31 58.06

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 15 42 35.71

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 10 33 30.30

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ์ฯ 4 11 36.36

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

นําไปใช้ประโยชน์ 

ช้ิน
126 109 282 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ประจําทั้งหมด 

คน
626 644 685 

3. ร้อยละการนํางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ
20.13 16.93 41.17 



  

 

                         

                            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

110 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หน่วยงาน จํานวนงานวิจัยหรือ 

งานสรา้งสรรค์ที่ 
นําไปใชป้ระโยชน ์

จํานวนอาจารยป์ระจําและ 
นักวิจัยประจําทั้งหมด  
(นับรวมลาศึกษาต่อ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

13) วิทยาลัยโลจสิติกสฯ์ 12 33 36.36

รวม 282 683 41.29 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 25.00 ร้อยละ 30.00 ร้อยละ 35.00

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 
4.2.3 ร้อยละของการนํางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

1.36 ร้อยละ 41.29 5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ร้อยละ 35.00 ร้อยละ 41.29 บรรลุ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีงานวิจัยที่มุ่งเน้น

ประโยชน์และผลกระทบทางบวกอย่างเป็นรูปธรรม  โดยจัดให้การประชุม อบรม สัมมนา ให้แก่

คณาจารย์ได้ทราบแนวทางหรือวิธีการในการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และการประชุมเชิง

ปฏิบัติการร่วมกับชุมชน หรือเขตพ้ืนที่ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยตรง  เพื่อให้ทราบความต้องการ

ในการที่มหาวิทยาลัยจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือชุมชนได้อย่าง

แท้จริง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับภารกิจด้านการวิจัย และมีการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์มี

ผลงานด้านการวิจัยโดยใช้แรงจูงใจด้วยมาตรการต่าง ๆ  เช่น  จัดสรรทุนให้อาจารย์อย่างเพียงพอ  

ลดภาระการสอนในกรณีท่ีมีงานวิจัย  นอกจากน้ียังมีการจัดสรรกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อ

ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานด้านการวิจัย ซ่ึงถือเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 อาจารย์มีภาระการสอนค่อนข้างมาก  ทําให้ไม่สามารถจัดสรรเวลามาทําการวิจัยได้  

นอกจากน้ียังมีอาจารย์อีกจํานวนหนึ่งที่ขาดความรู้ความสามารถด้านการวิจัย  รวมทั้งยังมีทัศนคติ

ด้านงานวิจัยที่ไม่ถูกต้อง เช่น มองว่างานวิจัยเป็นเรื่องยาก  และไม่ใช่เรื่องของการเรียนการสอน 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
4.2.3 -01  รายชื่อและรายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4.2.3 -02  จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

  



  

 

                         

                            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

112 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 4.2.4 จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ขอยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด : 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1004 โทรศัพท์ : 0-2160-1346 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :        
 

    ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2556 2557 2558 

จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีขอ

ยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผลงาน
- 9 136 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ผลงาน ต่อ 1 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6 ผลงาน 7 ผลงาน 8 ผลงาน 9 ผลงาน 10 ผลงาน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

4.2.4 จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ขอยื่นจดสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร 

1.36 136 ผลงาน 5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
10 ผลงาน 136 ผลงาน บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อเป็น

การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ให้สามารถจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  โดยจัด

ให้มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

1. มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

2. มีการจัดทําแผนดําเนินงานเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

3. มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประจําปี

งบประมาณ 2557 ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนการนํางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรให้คณาจารย์ 

4.  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการย่ืนจดสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 

5. ดําเนินการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ไปย่ืนจดสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตรที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในการนําผลงานของคณาจารย์ไปแจ้งจดสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร  ทั้งน้ีสถาบันวิจัยฯ ได้ทํางานร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และสํานักทรัพย์สินและ

รายได้   ในการร่าง ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่จะอํานวยความสะดวกต่อ

การบริหารจัดการผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแล้ว  รวมทั้งเป็นแนวทางการ

ดําเนินงานดังกล่าวด้วย 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
1. นักวิจัยยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานสิทธิบัตร ทําให้ไม่เห็นถึงความสําคัญ 

2. เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จึงไม่สามารถนําไปจด

สิทธิบัตรได้งานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเป็นตัวชี้วัดใหม่ และระยะเวลาในการรับรองสิทธิใช้

เวลานาน ทําให้ไม่สามารถทําได้ภายในปีงบประมาณเดียว 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
4.2.4-01 ตารางสรุปรายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ขอยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4.2.4-02 เอกสารแสดงการขอยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ยุทธศาสตร์ที ่ สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5 

  

เป้าประสงค์ : 5.1 บุคลากร และนักศึกษา มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเกิด
ความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจยักับสมาชิกประชาคมอาเซียน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 5.1.1 จํานวนประชาคมอาเซียนที่มหาวิทยาลัยทําความร่วมมือทาง
การศึกษาหรือการวิจัยร่วมกัน  

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเชียน

โทรศัพท์ : 0-2160-1003 โทรศัพท์ : 02-160-1340 
โทรศัพท์ : 02-160-1214 โทรศัพท์ : 02-160-1214 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

มหาวิทยาลัยทําข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับประชาคมอาเซียน 

จํานวนทั้งส้ิน 9  ประเทศ ได้แก่ 

ประเทศที่ทําความร่วมมือ มหาวิทยาลัยที่ทําความร่วมมือ 
1) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1.Hue University

2.Can Tho University

2) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Technological University of Philippines (TUP) 

3) มาเลเซีย 

 

1.Universiti Putra Malaysia

2.Universiti Sains Malaysia

4) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Indonesia Institute of the Arts, Denpasar 

5) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า University of Computer Studies, Yangon (Bahan 

Campus) 

6) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว National University of Laos

7) ราชอาณาจักรกัมพูชา Build Bright University

8) สาธารณรัฐสงิคโปร์ Republic Polytechnic

9) เนการาบรูไนดารุสซาลาม ปฏิญญาพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน  (ASEAN 

Academic Alliance : AAA) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ประเทศ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
5 ประเทศ 6 ประเทศ 7 ประเทศ 8 ประเทศ 9 ประเทศ

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

5.1.1 จํานวนประชาคมอาเซียนที่

มหาวิทยาลัยทําความร่วมมือทาง

การศึกษาหรือการวิจัยร่วมกนั 

(เฉพาะระดับมหาวิทยาลัย) 

2.00 9 ประเทศ 5.0000 0.1000

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
9 ประเทศ 9 ประเทศ บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มีการจัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน   

2. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 

2562) และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มีการทําความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย

ร่วมกันกับประชาคมอาเซียน 

4. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนงานพัฒนาความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

5. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มีการนําผลการประเมินมาการปรับปรุงการดําเนินงาน

พัฒนาความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน ในปีถัดไป 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :  
5.1.1-01 ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับประชาคมอาเซียน   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 5.1.2 ระดับความสําเร็จของการสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเชียน

โทรศัพท์ : 0-2160-1003 โทรศัพท์ : 02-160-1340 
โทรศัพท์ : 02-160-1214 โทรศัพท์ : 02-160-1214 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

ข้อ รายละเอียดผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
1 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มีการเสนอ

แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานขับเคล่ือนความ

ร่วมมือกับประชาคมอาเซียน  โดยมีอธิการบดี 

เป็นที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น

ประธาน คณะกรรมการมีหน้าท่ี กําหนดปฏิทิน

การขับเคลื่อน/การสร้างความร่วมมือกับประชาคม

อาเซียนระดับหน่วยงาน  ดําเนินการ ติดตาม และ

ประ เ มินผลการดํ า เ นินงานตามปฏิ ทินการ

ขับเคลื่อน/การสร้างความร่วมมือกับประชาคม

อาเซียน   

5.1.2 -1-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ที่ 2546/2557 เรื่อง 

แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

ขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ประชาคมอาเซียน   

2 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มีการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) 

และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 เพื่อขับเคล่ือน/การสร้างความร่วมมือกับ

ประชาคมอาเซียน   

5.1.2 -2-01 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 

5 ป ี(พ.ศ. 2558 – 2562) ศนูย์

การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน 

5.1.2 -2-02 แผนปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ประชาคมอาเซียน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 



  

 

                         

                            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

118 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ข้อ รายละเอียดผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

3 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ได้มีการทํา

ความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัยร่วมกันกับ

ประชาคมอาเซียน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

จําเพิ่มขึ้น จํานวน 3 ประเทศ ได้แก่  

1. ราชอาณาจักรกัมพูชา Build Bright 

University 

2. สาธารณรัฐสิงคโปร ์Republic Polytechnic 

3. เนการาบรูไนดารุสซาลาม ปฏิญญา

พันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน  (ASEAN 

Academic Alliance : AAA) 

5.1.2 -3-01 ข้อตกลงความร่วมมือ

ด้านการศึกษาและวิจัยกับ

ประชาคมอาเซียน   

4 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มีการติดตาม

การดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาความร่วมมือ

กับประชาคมอาเซียน  เป็นประจําปีทุกเดือน  

5.1.2 -4-01 รายงานผลการ

ติดตามการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความ

ร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

5.1.2 -4-05 รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ประชาคมอาเซียน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

5 มีการนําผลการประเมินมาการปรับปรุงการ

ดําเนินงานพัฒนาความร่วมมือกับประชาคม

อาเซียน โดยจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนความ

ร่วมมือกับประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

5.1.2 -5-01 แผนปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ประชาคมอาเซียน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีคณะกรรมการดําเนินงานในการสร้าง/ขับเคล่ือนความร่วมมือกับประชาคม

อาเซียน  

2 มีแผนงานการสร้าง/ขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนระดับ

มหาวิทยาลัย ที่เป็นแผนระยะยาว(ระยะ 5 ปี) และแผนประจําปี ที่ได้รับการ

อนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย   

3 มีการดําเนินการสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน แผนงานที่ได้รับการ

อนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน 

4 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาความร่วมมือกับ

ประชาคมอาเซียน   

5 มีการนําผลการประเมินมาการปรับปรุงการดําเนินงานพัฒนาความร่วมมือกับ

ประชาคมอาเซียน ในปีถัดไป  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

5.1.2 ระดับความสําเร็จของการ

สร้างความร่วมมือกับประชาคม

อาเซียน 

1.36 ระดับ 5 5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ระดับ 5 ระดับ 5 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มีการจัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน   

2. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 

2562) และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

3. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มีการทําความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย

ร่วมกันกับประชาคมอาเซียน 

4. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนงานพัฒนาความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

5. มีการนําผลการประเมินมาการปรับปรุงการดําเนินงานพัฒนาความร่วมมือกับประชาคม

อาเซียน ในปีถัดไป 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 5.1.3 ร้อยละความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร และนักศึกษาต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม

อาเชียน

โทรศัพท์ : 0-2160-1003 โทรศัพท์ : 02-160-1340 
โทรศัพท์ : 02-160-1214 โทรศัพท์ : 02-160-1214 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัย โดยศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียนได้ดําเนินการสํารวจความรู้ 

ความเข้าใจของบุคลากร และนักศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมบุคลากร และนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจต่อการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 95.02 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 55.00 ร้อยละ 65.00 ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 95.00 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

5.1.3  ร้อยละความรู้ ความเข้าใจ

ของบุคลากร และนักศึกษาต่อ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.36 ร้อยละ 

95.02 

5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
 

 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ร้อยละ 95.00 ร้อยละ 95.02 บรรลุ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มีการดําเนินงานเพื่อผลักดันระดับความสําเร็จของการ

รายงานผลร้อยละความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร และนักศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังน้ี 

1. มีการประชุมช้ีแจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างความพร้อมการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

2. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้กับบุคลากร และนักศึกษา 

3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านช่องทางต่างๆ 

4. ติดตามและรายงานจํานวนผู้เข้าตอบแบบสํารวจความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรและ

นักศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในทกุรอบสัปดาห์ 

5. วิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการสํารวจความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (รอบที่ 1 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558)   

6. ประชุมช้ีแจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2558 

7. วิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการสํารวจความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (รอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม – 15 กันยายน 2558)   

8. มีการนําผลการประเมินมาจัดทําแผนปรับปรุง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 ผู้บริหารให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :  
5.1.3-01 รายงานผลการสํารวจความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร และนักศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ยุทธศาสตร์ที ่ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการช้ันนํา 
6 

  

เป้าประสงค์ : 6.1  เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 6.1.1 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่นําความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
คณบดีคณะครุศาสตร์

โทรศัพท์ : 0-2160-1004 โทรศัพท์ : 02-160-1346 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาที่นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

ได้จริง 

คน - 1,291 

 

1,315  

2. จํานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

คน - 1,291 

 

1,315  

3. ร้อยละผู้รับบริการที่นําความรู้จาก

การบริการทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้

จริง 

ร้อยละ - 100.00 100.00

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 100.00
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 
6.1.1 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาที่นําความรู้

ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

4.00 100.00 5.0000 0.2000

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. คณะครุศาสตร์ได้จัดทําโครงการเพื่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 

11 โครงการ 

2. มีการประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามโครงการที่กําหนด 

3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ 

4. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการที่กําหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม/โครงการ การให้บริการวิชาการด้านการพัฒนา

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนําความรู้จากการเข้ารับการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
หลักฐานอ้างอิง : 
6.1.1-01 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการ

เรียนรู้ผ่านเครือข่าย ICT  

6.1.1-02 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ASEAN CONNECT  

6.1.1-03 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการทางการศึกษาคณิตศาสตร์  

6.1.1-04 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับครูประถมศึกษาและ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

มัธยมศึกษา"  

6.1.1-05 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพ  

6.1.1-06 รายงานผลการดําเนินงานโครงการไอทีตามพระราชดําริ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการ

เรียนรู้สําหรับครูวิทยาศาสตร์  

6.1.1-07 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย สําหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย  

6.1.1-08 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา  

6.1.1-09 รายงานผลการดําเนินงานโครงการสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย  

6.1.1-10 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมการจดัการเรียนรู้วรรณคดีวรรณกรรมสําหรับ

นักเรียน  

6.1.1-11 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 6.1.2 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านหลักสูตร
การอบรมทางการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
คณบดีคณะครุศาสตร์

โทรศัพท์ : 0-2160-1004 โทรศัพท์ : 02-160-1346 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. จํานวนผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและ

สําเร็จตามโครงการภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด  

คน - - 1,315  

2. จํานวนผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาของ

โครงการท้ังหมด 

คน - - 1,315  

3. ร้ อ ยล ะ ขอ งผู้ บ ริ ห า ร  ครู  แล ะ

บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านหลักสูตร

ก า ร อ บ ร มท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น

ระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ - - 100.00

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 100.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนนถ่วง
นํ้าหนัก 

6.1.2 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่าน

หลักสูตรการอบรมทางการศึกษา

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

1.36 ร้อยละ

100.00 

5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. คณะครุศาสตร์ได้จัดทําโครงการเพื่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน

11 โครงการ 

2. มีการประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามโครงการที่กําหนด 

3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ 

4. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการที่กําหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม/โครงการ การให้บริการวิชาการด้านการพัฒนา

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนําความรู้จากการเข้ารับการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
หลักฐานอ้างอิง : 
6.1.2-01 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการ

เรียนรู้ผ่านเครือข่าย ICT  

6.1.2-02 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ASEAN CONNECT  

6.1.2-03 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการทางการศึกษาคณิตศาสตร์ 

6.1.2-04 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับครูประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา"  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

6.1.2-05 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพ  

6.1.2-06 รายงานผลการดําเนินงานโครงการไอทีตามพระราชดําริ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการ

เรียนรู้สําหรับครูวิทยาศาสตร์  

6.1.2-07 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย สําหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย  

6.1.2-08 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา  

6.1.2-09 รายงานผลการดําเนินงานโครงการสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย  

6.1.2-10 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมการจดัการเรียนรู้วรรณคดีวรรณกรรมสําหรับ

นักเรียน  

6.1.2-11 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
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เป้าประสงค์: 6.2 เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการและ
เป็นที่พึ่งพาของสังคมได้ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 6.2.1 ร้อยละของผู้รับบริการที่นําความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด : 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1004 โทรศัพท์ : 0-2160-1346 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. จํ า น ว น ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ท่ี เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการท่ีนําความรู้จากการบริการ

วิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

คน 6,709 12,017 21,605

2. จํ า น ว น ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ท่ี เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการท้ังหมด 

คน 7,247 12,896 22,095

3. ร้อยละของผู้รับบริการท่ีนําความรู้

จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้

จริง 

ร้อยละ 92.57 93.18 97.78

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 54.00 ร้อยละ 64.00 ร้อยละ 74.00 ร้อยละ 84.00 ร้อยละ 94.00
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนนถ่วง
นํ้าหนัก 

6.2.1 ร้อยละของผู้รับบริการที่นํา

ความรู้จากการบริการวิชาการไป

ใช้ประโยชน์ได้จริง 

4.00 ร้อยละ 

97.78 

5.0000 0.2000

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ร้อยละ 94.00 ร้อยละ 97.78 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ : 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดให้คณาจารย์ผู้ให้บริการวิชาการทําการประเมินผลความรู้

ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการนําความรู้ที่ได้จากการรับบริการทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ เพื่อ

นําผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการทางวิชาการให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้รับบริการ และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์จริงในชีวิตประจําวันได้อย่างสูงสุด 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการและความร่วมมือของชุมชน

พ้ืนที่ที่ไปบริการวิชาการ 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

 

หลักฐานอ้างอิง :  
6.2.1-01 รายงานสรุปจํานวนผู้รับบริการทีนํ่าความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

6.2.1-02 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 6.2.2 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และหรือ
การวิจัย 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด : 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1004 โทรศัพท์ : 0-2160-1346 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและหรือการวิจัย 

โครงการ 85 185 272

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

โครงการ 152 205 285

3. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ

ที่นําความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอน และหรือการวิจัย 

ร้อยละ 55.92 90.24 95.44

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 51.00 ร้อยละ 61.00 ร้อยละ 71.00 ร้อยละ 81.00 ร้อยละ 91.00
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

6.2.2 ร้อยละของโครงการบริการ

วิชาการที่นําความรู้และประสบการณ์

จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน และหรือการ

วิจัย 

1.36 ร้อยละ 

95.44 

5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ร้อยละ 91.00 ร้อยละ 95.44 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดให้คณาจารย์บูรณาการทางบริการวิชาการกับการเรียนการ

สอน และการวิจัย เพื่อให้การให้บริการทางวิชาการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับประชาชน ชุมชน 

นักเรียน นักศึกษา และมหาวิทยาลัย 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
  มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการและความร่วมมือของชุมชน

พ้ืนที่ที่ไปบริการวิชาการ 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

 

หลักฐานอ้างอิง :  
6.2.2-01 รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2558 
6.2.2-02 เอกสารสรุปผลการเชื่อมโยงโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ประจําปีงบประมาณ 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 6.2.3 จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ  

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด : 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1004 โทรศัพท์ : 0-2160-1346 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

 

 สามารถสรุปจํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

จําแนกตามหน่วยงานได้ดังน้ี 

หน่วยงาน 
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เปิดบริการทางวิชาการ 

ให้กับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป ป ี2557 
ชื่อฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ ป ี2558 

1) คณะครุศาสตร์ (จํานวน 2 องค์ความรู้) 
 แหล่งเรียนรู ้ICT เพื่อการศึกษา

(หมายเหตุ" ขอเปลี่ยนชื่อแหล่งเรียนรู้จาก แหล่งเรียนรูชี้วิต

เมืองพอเพียง เป็น แหล่งเรียนรู ้ICT เพื่อการศึกษา  

ตามบันทึกข้อความ ที่ คศ./2099 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแหล่งเรียนรู ้คณะ

ครุศาสตร ์) 

1. Free Software for Educatiors 

2. Multimedia Resources 

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(จํานวน 1 องค์ความรู้) 
 แหล่งเรียนรูด้า้นสาํนักงานสีเขียว (Green Office)  อาคารคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. การจัดประชุมสเีขียว 

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จํานวน 1 องค์ความรู้) 
 ศูนย์การเรียนรู ้บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสูชุ่มชน

ด้านอาเซียน ณ วดัโตนด ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุร ี

 

 

 

ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู ้บริการวิชาการ

ด้านอาเซียน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2556 2557 2558 

จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มข้ึน

ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

ฐาน/องค์ - 12 33
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หน่วยงาน 
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เปิดบริการทางวิชาการ 

ให้กับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป ป ี2557 
ชื่อฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ ป ี2558 

4) คณะวิทยาการจัดการ (จํานวน 1 องค์ความรู้) 
 ศูนย์การเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สูชุ่มชน

อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. ฐานความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จํานวน 1 องค์ความรู้) 
 แหล่งเรียนรู้วิจยั บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น

พลังงานทดแทน ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 

1. พลังงานแสงอาทิตย์ผลติไฟฟ้า 

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จํานวน 2 องค์ความรู้) 
 ศูนย์การเรียนรู้วิจยั บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรม

ศิลปะและงานสร้างสรรค ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

1. องค์ความรู้การออกแบบเพื่อการ

สื่อสาร (นิเทศศิลป์) 

2. องค์ความรู้กระบวนการวิจัย

สร้างสรรค ์

7)  บัณฑิตวิทยาลัย (จํานวน 1 องค์ความรู้) 
 โครงการพัฒนาทกัษะการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก้าว

สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. การอ่านออกเสียงในภาษาอังกฤษ

8)  วิทยาลัยนานาชาติ (จํานวน 1 องค์ความรู้) 
 แหล่งเรียนรูภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและเตรียม

ความพร้อมสู่อาเซียน 

1. Enrichment English Program for 

TOEIC/IELTS Scores2. English for 

Service Industry 

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (จํานวน 5 องค์ความรู้) 
 แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่นสูชุ่มชนเข้มแข็ง ชุมชนท่าน้ํา

สามเสน เขตดุสิต 

1. การจัดการขยะรีไซเคิลด้วยระบบโลจิ

สติกส ์

2. การจัดดอกไม้ 

3. การทําขนมวอฟเฟิล 

4. การทําขนมกุยฉ่าย 

5. การทําข้าวขาหมู 

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (จํานวน 1องค์ความรู้) 
 แหล่งเรียนรูส้่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  

โรงพยาบาลนภาลยั อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม 
1. การดูแลสุขภาพทางเพศในผูสู้งอายุ 

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (จํานวน 3 องค์ความรู้) 
 ศูนย์การเรียนรูชุ้มชนวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วัดราชาธวิาสวร

วิหาร เขตดุสติ กทม. 

1. วิธีการใช้สมุนไพร 

2. การบูรณาการหลักวิทยาศาสตร์

สุขภาพเข้าสูร่ะบบการดูแลสุขภาพ 

3. การทําพิมเสนน้ําตํารับวังสวนสนุนัทา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หน่วยงาน 
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เปิดบริการทางวิชาการ 

ให้กับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป ป ี2557 
ชื่อฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ ป ี2558 

12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ (จํานวน 2 องค์ความรู้) 
 แหล่งเรียนรู ้"ไทดาํ" บ้านไผ่หชู้าง จังหวัดนครปฐม 1. วิธีการทอผ้าชาวไทดํา 

2. ขั้นตอนการผลติภาพยนตร์สารคดี

เพื่อเผยแพร ่

13)  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (จํานวน 3 องค์ความรู้) 
 แหล่งเรียนรูด้้านการจัดการโลจิสติกส ์บริษทั ไทยคัลเลอร์

อาร์ท จํากัด ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

1.   ฐานการจัดการด้านคลังสนิคา้

2.   ฐานการจัดการด้านความปลอดภัย 

3. การจัดการ 5 ส. 

14) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (จํานวน 1 องค์ความรู้) 
 แหล่งเรียนรู ้IPTV 1. ฐานห้องปฏิบัติการ IPTV เพื่อการผลิต

สื่อการเรียนการสอน  

15) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (จํานวน 1 องค์ความรู้) 
 ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม อาคารสายสุทธานภดล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.ฐานการสืบค้นขอ้มูลศิลปะและ

วัฒนธรรมในช่วงสมัยของพระวิมาดาเธอ 

กรมพระสทุธาสนินีาฏ ปยิมหาราชปดวิรัดา 

16)  สถาบันวิจัยและพัฒนา (จํานวน 6 องค์ความรู้) 
 1. ศูนย์การเรียนรูว้จิัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรม

สู่ท้องถิ่น บ้านคาํชะโนด อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี

1.การเลี้ยงไก่ดาํภพูาน 

2. ศูนย์การเรียนรู ้วิจัย บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวตักรรม 

เทคโนโลยดี้านพลงังานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ตําบลบางนาง

ลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

2.การผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร

และขยะอินทรยี ์

3. ศูนย์การเรียนรู ้วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรม

สู่การพัฒนาชุมชนเมือง วัดประชาระบือธรรม เขตดสุิต จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

3.การรวมกลุ่มอาชีพผลิตยาหม่องพญา

ว่าน 

4. ศูนย์การเรยีนรู ้วิจัย และบริการวชิาการและถ่ายทอด

นวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

4.การเลี้ยงปลาในร่องคันนา 

5. ศูนย์การเรียนรู ้วิจัย และบริการวชิาการ เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิต

ชุมชน ตลาดน้ําบางน้อย มรภ.สวนสนุันทา 

5.การผลิตไอศกรีมผลไม้ตามฤดูกาล

6. โครงการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรียนรู ้วิจยั บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและ

เทคโนโลยสีู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู ้

วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สู่

ชุมชน ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนท ีจังหวัดสมุทรสงคราม  

6.การสร้างนวัตกรรม "กาลักน้ํา" 

 



  

 

                         

                            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

136 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ฐาน/องค์ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6 ฐาน/องค์ 8 ฐาน/องค์ 10 ฐาน/องค์ 12 ฐาน/องค์ 14 ฐาน/องค์ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

6.2.3 จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่

เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

4.00 33 ฐาน/

องค์ 

5.0000 0.2000

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
14 ฐาน/องค์ 33ฐาน/องค์ บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการเพิ่มฐานความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

2. จัดทําแผนการเพิ่มฐานความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

3. ดําเนินการเพิ่มฐานความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

4. ติดตามผลการดําเนินงาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
   งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานการเพิ่มฐานความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง : 
6.2.3-01 แผนการเพ่ิมฐานความรู้ที่เพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้ (หน่วยงาน) ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

6.2.3-02 รายงานสรุปผลจํานวนฐานความรู้ที่เพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (6 ฐาน) 

6.2.3-03 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงการแหล่ง

เรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ (2 ฐาน) 

6.2.3-04 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดทําแหล่งเรียนรู้วิจัยและบริการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

วิชาการด้านสํานักงานสีเขียว (Green Office) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2 ฐาน)

6.2.3-05 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียน : Spirit of ASEAN คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 ฐาน) 

6.2.3-06 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการการติดต้ังระบบไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1 ฐาน) 

6.2.3-07 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิจัย บริการ

วิชาการ  และถ่ายทอดนวัตกรรมศิลปะและงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

(2 ฐาน) 

6.2.3-08 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร ก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บัณฑิตวิทยาลัย (2 ฐาน) 

6.2.3-09 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารในวิชาชีพและเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน วิทยาลัยนานาชาติ (2 ฐาน) 

6.2.3-10 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการ

วิชาการและการถ่ายทอดนวัตกรรมภูมิปัญญาถิ่นท้องถิ่นสู่ชุมชนเข้มเเข็ง ชุมชนท่านํ้าสามเสน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (5 ฐาน) 

6.2.3-11 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการการดูแลสุขภาพทางเพศใน

ผู้สูงอายุ โดยเพิ่มฐานความรู้ การดูแลสุขภาพทางเพศในผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ (1 ฐาน) 

6.2.3-12 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการภาพยนตร์สารคดีการทอผ้าไทดํา

เผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ (2 ฐาน) 

 6.2.3-13 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการแหล่งเรียนรู้บนไอพีทีวี 

สสสร. (1 ฐาน) 

 6.2.3-14 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและ

วัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (1 ฐาน) 

 6.2.3-15 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“รณรงค์สร้างจิตสํานึกการตระหนักรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา” (1 ฐาน) 

 6.2.3-16 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิทยาลัย

สหเวชศาสตร์วัดราชาธิวาสวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (3 ฐาน) 

6.2.3-17 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการ

จัดการโลจิสติกส์ (3 ฐาน) 
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ยุทธศาสตร์ที ่ ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
7 

 

เป้าประสงค์ 7.1 : มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์ ที่พร้อม
ให้บริการ และประชาคมสวนสุนันทา มีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์เพิ่มขึ้น 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 7.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศทางด้านศิลปวฒันธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
 อธิการบดี 

ผู้จัดเก็บข้อมลู : 
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ : 0-2160-1219 โทรศัพท์ : 0-2160-1216 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะเจ้าภาพที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดที่ดําเนินการประชุม

ช้ีแจงตัวช้ีวัดและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับ

หน่วยงานจัดการศึกษาและได้ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมาใช้

บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ (1) พิพิธภัณฑ์

พระวิมาดาเธอฯ (2) พิพิธภัณฑ์ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์ และ (3) ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรม 

โดยผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 มีผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ จํานวน 

15,393 คน มีผลการสํารวจคะแนนระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.2500 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51 3.76 4.01 4.26 4.51  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

7.1.1ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์ 

4.00 4.64 5.0000 0.2000

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
4.51 4.64 บรรลุ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
การดําเนินงานการให้บริการเย่ียมชมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ เช่น ด้าน

วิทยากร การอํานวยความสะดวก การให้ความรู้ทางสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดทําแบบประเมินความ

พึงพอใจในการให้บริการ การสรุปผลและการประมวลผล โดยให้มีการประมวลผลทุกเดือน  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมดําเนินการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับในโครงการตามท่ีได้

วางแผน โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงหรือค่านิยมของกลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังในการเข้าร่วม

กิจกรรม ซ่ึงการจัดสรรงบประมาณด้านงานให้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์ จะมีการประมาณการถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ งานปรับปรุง ตกแต่งห้อง

จัดแสดงด้วย 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
การจัดเก็บข้อมูลจํานวนผู้มารับบริการยังไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลที่แสดงและเป็นข้อมูลเชิง

ประจักษ์ได้ครบถ้วน 

หลักฐานอ้างอิง :  
7.1.1 – 01  รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 7.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
 อธิการบดี 

ผู้จัดเก็บข้อมลู : 
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ : 0-2160-1219 โทรศัพท์ : 0-2160-1216 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
               สํานักศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะเจ้าภาพท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดที่ดําเนินการประชุมช้ีแจง

ตัวช้ีวัดและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับ

หน่วยงานจัดการศึกษาและได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูล และประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานจัดการศึกษาและสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม จํานวนทั้งส้ิน 14 หน่วยงาน โดยผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการ

สํารวจคะแนนความพึงพอใจ ดังน้ี 

หน่วยงาน เป้าหมาย ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
 1) คณะครุศาสตร์ 4.51 4.59 มากที่สุด 

 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.51 4.51 มากที่สุด 
 3) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 4.51 4.57 มากที่สุด 
 4) คณะวิทยาการจัดการ 4.51 4.66 มากที่สุด 
 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.51 4.80 มากที่สุด 
 6) คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 4.51 4.52 มากที่สุด 
 7)  บัณฑิตวิทยาลัย 4.51 4.53 มากที่สุด 
 8)  วิทยาลัยนานาชาต ิ 4.51 4.53 มากที่สุด 
 9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 4.51 4.87 มากที่สุด 
 10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 4.51 4.53 มากที่สุด 
 11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 4.51 4.52 มากที่สุด 
 12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและส่ือ

ใหม ่

4.51
4.59 

มากที่สุด 

 13)   วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 4.51 4.87 มากที่สุด 
 14)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 4.51 4.74 มากที่สุด 

รวม 4.51 4.63 มากที่สุด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51 3.76 4.01 4.26 4.51

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 
7.1.2ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1.36 4.63 5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
4.51 4.63 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กําหนดให้มีเจ้าภาพดําเนินงานด้านส่งเสริมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยให้เจ้าภาพเป็นผู้ดําเนินการจัดประชุมหน่วยงานจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

เพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การประสานข้อมูลต่างๆ และดําเนินการจัดเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน ตลอดจนร่วมกันออกแบบแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลและแบบสํารวจข้อมูล ทั้งน้ี

เพื่อให้ได้ข้อมูลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและครบถ้วน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 และกําหนดกิจกรรมสนับสนุน คือ ส่งเสริมการบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 และมอบหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่หน่วยงานจัดการศึกษา โดยการ

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
- 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  
7.1.2 – 01 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รอบ 10 เดือน 

7.1.2 – 02  รายงานสรุปผลการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการกิจกรรมวันครูแห่งชาติ 

ประจําปี 2558 

7.1.2 – 03  รายงานสรุปผลการจัดโครงการลอยกระทง "อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม" 

7.1.2 – 04  รายงานสรุปผลการจัดโครงการรําลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

เจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล 

7.1.2 – 05  รายงานสรุปผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

7.1.2 – 06  รายงานสรุปผลการจัดโครงการเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 9 

7.1.2 – 07  รายงานสรุปผลการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจําปกีารศึกษา 2557 

7.1.2 – 08 รายงานสรุปผลการจัดโครงการ "พิธีบวงสรวงและบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวาย

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี" 

7.1.2 – 09 รายงานสรุปผลการจัดโครงการ "วางพวงมาลาสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจําปี 2557 

7.1.2 –10  รายงานสรุปผลการจัดโครงการ "วิทยาการร่วมใจ เทิดไท้สดุดี องค์ราชันย์ 87 พรรษา" 

7.1.2 – 11 รายงานสรุปผลการจัดโครงการทําบุญตักบาตรวันปีใหม่ 2558 

7.1.2 – 12 รายงานสรุปผลการโครงการจัดทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม "ลูกพระนางร่วมใจ สืบสาน

ประเพณีสงกรานต์ 2558" 

7.1.2 – 13 รายงานสรุปผลการโครงการ"นมัสคารวะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์   พระบรม

ราชเทวี ประจาํปี 2558" 

7.1.2 – 14 รายงานสรุปผลการจัดโครงการ "แห่เทียนจํานําพรรษา ประจําปี 2558" 

7.1.2 – 15 รายงานสรุปผลการจัดโครงการ "12 สิงหามหาราชินี ลูกพระนางสดดุีถวายพระพร 2558" 

7.1.2 – 16 รายงานสรุปผลการจัดโครงการ "ชวนน้องเข้าวัดปฏิบัติดี คณะวิทยาการจัดการ ประจําปี

การศึกษา 2558" 

7.1.2 – 17 รายงานสรุปผลการจัดโครงการ "ชวนน้องใหม่เข้าวัดปฏิบัติดี โครงการจัดการศึกษาภาค

พิเศษนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2558" 

7.1.2 – 18 รายงานสรุปผลการจัดโครงการ "ชวนน้องใหม่เข้าวัดปฏิบัติดี การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 

โครงการภาคสมทบ คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2558" 

7.1.2 – 19 รายงานสรุปผลการโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

7.1.2 – 20 รายงานสรุปผลการจัดโครงการไหว้ครูสาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย ประจําปี

การศึกษา 2557 

7.1.2 – 21 รายงานสรุปผลการจัดโครงการไหว้ครูสาขาวิชาจิตรกรรมประจําปีการศึกษา 2557 

7.1.2 – 22 รายงานสรุปผลการจัดโครงการไหว้ครูสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ประจําปีการศึกษา 

2557 

7.1.2 – 23 รายงานสรุปผลการจัดโครงการไหว้ครูสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 

ประจําปีการศึกษา 2557 

7.1.2 – 24 รายงานสรุปผลการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ

ราชการและศึกษาดูงานในองค์รวมด้านการบริหารจัดการศึกษา (ด้านศิลปวัฒนธรรม) 

7.1.2 – 25 รายงานสรุปผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดการความรู้ การปลูกฝัง

จรรยาบรรณ และสร้างความตระหนักด้านการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากร 

7.1.2 – 26 รายงานสรุปผลการจัดโครงการรณรงค์ลอยกระทงในแบบฉบับธุรกิจการบิน 

7.1.2 – 27 รายงานสรุปผลการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริม

เอกลักษณ์สวนสุนันทา 

7.1.2 – 28 รายงานสรุปผลการจัดโครงการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการอนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีไทย วันขึ้นปีใหม่ 2558 

7.1.2 –29 รายงานสรุปผลการจัดโครงการพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย 

7.1.2 –30 รายงานสรุปผลการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

การพยาบาล 

7.1.2 – 31 รายงานสรุปผลการจัดโครงการไหว้ครูสหเวชศาสตร ์

7.1.2 – 32 รายงานสรุปผลการจัดโครงการ "การจัดนิทรรศการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการร่วมกับ

มูลนิธิรัชกาลที ่2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

7.1.2 – 33 รายงานสรุปผลการจัดโครงการวันลอยกระทงสืบสานวิถีคงคา ประเพณีวันลอยกระทง 

7.1.2 – 34 รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสาํหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

7.1.2 – 35 รายงานสรุปผลการจัดโครงการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีไทย วันขึ้นปีใหม่ 2558 

7.1.2 – 36  รายงานสรุปผลการจัดโครงการ "การมีส่วนร่วมของบุคลากร ร่วมอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานต์" 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

7.1.2 – 37  รายงานสรุปผลการจัดโครงการ CLS ลูกพระนางร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี

สงกรานต์ 

7.1.2 – 38  รายงานสรุปผลการจัดโครงการ CLS ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ 3 ศิลป์แห่งกรุง

รัตนโกสินทร ์

7.1.2 – 39  รายงานสรุปผลการจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ 

7.1.2 – 40  รายงานสรุปผลการจัดโครงการแห่เทียนแห่บุญ 

7.1.2 – 41 รายงานสรุปผลการจัดโครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2557 

7.1.2 – 42 รายงานสรุปผลการจัดโครงการ "พิธีบวงสรวงและบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเนื่องใน

วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรม

ราชเทวี" 

7.1.2 – 43 รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมผู้นําชมพระตําหนักในพระราชอุทยาน 

7.1.2 – 44 รายงานสรุปผลการจัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ณ 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุร ี

7.1.2 – 45 รายงานสรุปผลการจัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ใน

งานแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 

7.1.2 – 46 รายงานสรุปผลการจัดโครงการบําเพ็ญกุศลเนื่องวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรม

วงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร ์

7.1.2 – 47 รายงานสรุปผลการจัดโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทย (วันสงกรานต์) 

7.1.2 – 48 รายงานสรุปผลการจัดโครงการจัดนิทรรศการเจ้านายฝ่ายในและบุคคลสําคัญในสวน

สุนันทา 

7.1.2 – 49 รายงานสรุปผลการจัดโครงการธรรมศึกษา ครั้งที่ 22 

7.1.2 – 50 รายงานสรุปผลการจัดโครงการบําเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตสมเด็จพระนาง

เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

7.1.2 – 51 รายงานสรปุผลการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษา ครัง้ที่ 41 

7.1.2 – 52 รายงานสรุปผลการจัดโครงการบําเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์     พระวิ

มาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 

7.1.2 – 53 รายงานสรุปผลการจัดโครงการหล่อเทียนจํานําพรรษา 

7.1.2 – 54 รายงานสรุปผลการจัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

7.1.2 – 55 รายงานรสรุปโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย สู่ประชาคมอาเซียน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

7.1.2 – 56 รายงานสรุปโครงการดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

7.1.2 – 57 รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาวิทยาลัย

พยาบาล : อัตลักษณ์สวนสุนันทา   

7.1.2 – 58 รายงานสรุปโครงการนิทรรศการหมุนเวียนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 7.1.3 จํานวนองค์ความรู้หรือสารสนเทศด้านศิลปวฒันธรรมที่
ให้บริการในศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
 อธิการบดี 

ผู้จัดเก็บข้อมลู : 
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ : 0-2160-1219 โทรศัพท์ : 0-2160-1216 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานรับมอบหมายให้ดําเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการ

วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักฯ ได้ดําเนินการสํารวจองค์

ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีให้บริการในศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอ กรม

พระสุทาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา และพิพิธภัณฑ์ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์ พบว่า มีจํานวน

องค์ความรู้ที่ให้บริการในศูนย์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ รวม 24 องค์ความรู้ โดยสํานักฯ มี

แผนการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่จะให้บริการข้อมูลใหม่ในรูปแบบของการจัด

นิทรรศการ จํานวน 2 องค์ความรู้ ได้แก่  

(1) พระราชประวัติของสมเด็จฯ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัติยนารี  

(2) พระราชประวัติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปัจจุบันสํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการดําเนินงานแล้วเสร็จตามองค์ความรู้ที่กําหนด 

โดยองค์ความรู้ที่ (1) พระราชประวัติของสมเด็จฯ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัติยนารี ได้จัด

และเผยแพร่ผ่านนิทรรศการ และให้บริการ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสายสุทธานภดล และองค์ความรู้

ที่ (2) พระราชประวัติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดและเผยแพร่ผ่าน

นิทรรศการ และให้บริการ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์ 

รัตนโกสินทร์ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

7.1.3 ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม

โครงการศิลปวัฒนธรรมต่อ

เป้าหมายที่กําหนด 

1.36 2 องค์ความรู้ 5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
2  องค์ความรู้ 2 องค์ความรู้ บรรลุ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินงานในการสํารวจจํานวนองค์

ความรู้ที่มีอยู่เดิมและจัดทําแผนการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและสํานักศิลปะและวัฒนธรรมให้ความสําคัญกับการ

ดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :  
7.1.3 – 01 เอกสารสรุปจํานวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีให้บริการในศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

7.1.3 – 02 สรปุองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีให้บริการในศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ณ ปัจจุบัน 

7.1.3 – 03 ประมวลภาพการจัดนิทรรศการพระราชประวตัิสมเด็จฯ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทอง

เขตขัติยนารี 

7.1.3 – 04 ประมวลภาพการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 
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ยุทธศาสตร์ที ่ ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
8 

  

เป้าประสงค์ 8.1: มีระบบการบริหารจัดการการหารายไดที้่มีประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึน้ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 8.1.1 กําไรสุทธิของโครงการจัดหารายได ้

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
ผู้อํานวยการสํานักทรัพย์สินและรายได้

โทรศัพท์ : 02-160-1367 โทรศัพท์ : 02-160-1477 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

หมายเหตุ:  ข้อมูลยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. รายได้ของโครงการจัดหารายได้

ทั้งหมด  

ล้านบาท  - 344.78 670.86

2. ค่าใช้จ่ายของโครงการจัดหารายได้
ทั้งหมด  

ล้านบาท  - 328.76 616.11

3. กําไรสุทธิของโครงการจัดหารายได้ ล้านบาท  - 16.02 54.75

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ล้านบาท ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
5.00 ล้านบาท   10.00 ล้านบาท  15.00 ล้านบาท  20.00 ล้านบาท   25.00 ล้านบาท  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

8.1.1 กําไรที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.36 54.75

ล้านบาท   

5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
25.00 ล้านบาท   54.75 ล้านบาท  บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
 สํานักทรัพย์สินและรายได้ ได้ดําเนินการโครงการจัดหารายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 จากฝ่ายธุรกิจท้ัง 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อ

การศึกษา ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 

ฝ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และงานเช่าพื้นที่ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
          มีการลงทุนเพื่อการปรับปรุงอาคารสถานที่ทําให้ผลประกอบการบางฝ่ายมีจํานวนไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

หลักฐานอ้างอิง :  
8.1.1 -01 รายงานสรุปฐานะทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 8.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการการหารายได ้
ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้

ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  
ผู้อํานวยการสํานักทรัพย์สินและรายได้ 

โทรศัพท์ : 02-160-1367 โทรศัพท์ : 02-160-1477 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ข้อ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
1 สํานักทรัพย์สินและรายได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารจัดการการหารายได้ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและ

รายได้เป็นประธาน  คณะกรรมการมีหน้าที่ สนอง

นโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนาและปฏิรูประบบ

การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็น

องค์กรท่ีมีระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว 

เ พื่อระดมทรัพยากรในการจัดหารายได้  เ พื่อ

ส นับส นุนการพัฒนามหา วิทยาลั ย และ เ พื่ อ

ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 

8.1.2-1-01 คําสั่งแต่งต้ัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ 3668/2557 เรื่อง 

คณะกรรมการบริหารจัดการหา

รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

2 สํานักทรัพย์สินและรายได้ แผนธุรกิจ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

8.1.2-2-01 แผนธุรกิจ สํานัก

ทรัพย์สินและรายได้ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

3 ดําเนินการตามแผนดําเนินงานการบริหารจัดการ

การหารายได้  

8.1.2-3-01 รายงานการประชุม 

สํานักทรัพย์สินและรายได้  

4 สํานักทรัพย์สินและรายได้ ได้ติดตาม ตรวจสอบการ

ดําเนินการตามแผนดําเนินงานการบริหารจัดการ

การหารายได้  เป็นประจําทุกเดือน พร้อมทั้งรายงาน

ให้ผู้บริหารของสํานักฯ และมหาวิทยาลัยทราบ โดย

ในรอบ 12 เดือน มีกําไรที่เกิดจากโครงการจดัหา

รายได้ จํานวน 54.75 ล้านบาท   

 

 

8.1.2-4-01 เอกสารหลักฐานการ

รายงานผลการดําเนินงานให้

ผู้บริหารทราบ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

5 สํานักทรัพย์สินและรายได้ ประเมินผลและปรับปรุง

แผนดําเนินงานการบริหารจดัการการหารายได้ของ

ปีถัดไป 

8.1.2-5-01 (ร่าง) แผนธุรกิจ 

สํ า นั ก ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ ร า ย ไ ด้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ศึกษาและแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการการหารายได้ 

2 จัดทําแผนดําเนินงานการบริหารจัดการการหารายได้

3 ดําเนินการตามแผนดําเนินงานการบริหารจัดการการหารายได้  

4 ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามแผนดําเนินงานการบริหารจัดการการหารายได้

5 ประเมินผลและปรับปรุงแผนดําเนินงานการบริหารจัดการการหารายได้ของปี

ถัดไป 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

8.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหาร

จัดการการหารายได้ 

1.36 ระดับ 5 5.0000 0.0680

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ระดับ5 ระดับ 5 บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการการหารายได้ 

2. มีการจัดทําแผนดําเนินงานการบริหารจัดการการหารายได้  

3. มีการดําเนินการตามแผนดําเนินงานการบริหารจัดการการหารายได้  

4. มีการตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามแผนดําเนินงานการบริหารจัดการการหารายได้  

5. มีการประเมินผลและปรับปรุงแผนดําเนินงานการบริหารจัดการการหารายได้ของปีถัดไป 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 8.1.3 รายไดที้่เกิดการระดมทุนจากภายนอก 
ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
ผู้อํานวยการสํานักทรัพย์สินและรายได้

โทรศัพท์ : 02-160-1367 โทรศัพท์ : 02-160-1477 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 รายได้ที่เกิดจากการระดมทุนจากภายนอก หมายถึง รายรับที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน

สามารถระดมทุนจากภายนอก เพื่อนํามาใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอน 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการระดมทุน(รายได้)จากการบริการวิชาการ  

พบว่า มีรายได้ท่ีเกิดจากการบริการวิชาการ จํานวน  893.12 ล้านบาท สามารถจําแนกตาม

หน่วยงานได้ดังน้ี 

หน่วยงาน จํานวนเงิน(ล้านบาท) 
1) ครุศาสตร์  13.68 

2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  23.26 

3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  35.35 

4) วิทยาการจัดการ  299.53 

5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  10.95 

6) ศิลปกรรมศาสตร ์ 0.30 

7)  บัณฑิตวิทยาลัย  47.22 

8)  วิทยาลัยนานาชาติ 5.23 

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  45.81 

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 6.48 

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 0.92 

12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  21.19 

13)  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1.67 

14)  สํานักงานอธิการบดี 7.00 

15)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  32.09 

16)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 0.32 

17)   สถาบันวิจัยและพัฒนา 1.55 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หน่วยงาน จํานวนเงิน(ล้านบาท)
18)   สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  15.15 

19)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ 1.02 

20)  สํานักทรัพย์สินฯ  324.35

21)  สํานักวิทยาเขต 0.03 

รวม 893.10
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10.00  ล้านบาท ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
200 ล้านบาท 210 ล้านบาท 220 ล้านบาท 230 ล้านบาท 240 ล้านบาท 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

8.1.3 รายได้ที่เกิดการระดมทุน

จากภายนอก 

2.00 893.10 

ล้านบาท 

5.0000 0.1000

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
240 ล้านบาท 893.10 ล้านบาท บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1. มีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหารายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

2. มีการจัดทําแผนจัดหารายได้ โดยรวบรวมจาก คณะ/วิทยาลัยฯสํานัก/สถาบัน  

3. มีการติดตามความก้าวหน้าของการจัดการหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ และรายงาน

ให้กับผู้บริหารทราบและมหาวิทยาลัยฯ เป็นประจําปีทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการส่งข้อมูลให้กับสํานักทรัพย์สินและรายได้ เพื่อที่ได้

นํามารวบรวมและนําส่งเป็นรายงานให้กับมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง : 
8.1.3 -01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดหารายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

8.1.3 -02 แผนการจัดหารายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

8.1.3 -03 รายงานผลการดําเนินงานระดมทุนจากภายนอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ส่วนที่  4 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี ได้ทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

กับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2 มิติ  

จํานวน 6 ตัวช้ีวัด กองนโยบายและแผนได้ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการโดยเป็นผลการ

ประเมินตนเอง ดังน้ี  

 

ประเด็น 
การ

ประเมินผล 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
ป ี2558 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน คะแนน
เฉลี่ย
ถ่วง

นํ้าหนัก 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5

มิติภายนอก (นํ้าหนักร้อยละ 70) 
การประเมินประสิทธิผล 
 1.    นโยบาย

สําคัญเร่งด่วน

ของรัฐบาล 

ภารกิจหลักของ

กระทรวง/

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

15 3 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0500 ใ ช้ ค ะ แ น น

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติราชการของ

กระทรวงต้นสังกัด

จ า ก สํ า นั ก ง า น 

ก.พ.ร. 

2. ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ภายในตามพันธกิจ

ห ลั ก ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษา 

2.1 การผลิต

บัณฑิต 

45 

 

 

 

(7.5) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

5.0000 

 

 

 

5.0000 

 

 

 

 

0.3750 

ใ ช้ ข้ อ มู ล ผลก า ร

ประ เมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

สถานศึกษา  จาก 

สกอ. 

2.2 การวิจัย (7.5) 3 1 2 3 4 5 3.8815 3.8815 0.2911 

2 .3  การบริการ

ทางวิชาการ 

(7.5) 3 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.3750 

2.4 การทํานุบํารุง

ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม 

(7.5) 3 1 2 3 4 5 4.0667 4.0667 0.3050 

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สํานักงาน ก.พ.ร.  
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ประเด็น 
การ

ประเมินผล 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
ป ี2558 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน คะแนน
เฉลี่ย
ถ่วง

นํ้าหนัก 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5

การประเมิน

คุณภาพ 

3. คุณภาพการ

ให้บริการ 

3.1 ความพึง

พอใจของผู้ใช้

บัณฑิตต่อบัณฑติ 

10 

(5) 

 

3 

 

1 2 3 4 5 4.40 4.4000 

 

0.2200 

ใ ช้ ข้ อ มู ลผลการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

สถานศึกษา จาก 

สกอ. 
 3.2 ความพึง

พอใจของนิสิต

นักศึกษาต่อ

สถาบันอุดมศึกษา 

(5) 3 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0500 

มิติภายใน (นํ้าหนักร้อยละ 30) 
การประเมิน

ประสทิธิภาพ 

4. การเบิก

จ่ายเงิน

งบประมาณ 

4 . 1 ก า ร เ บิ ก

จ่ า ย เ งิ น

ง บ ป ร ะ ม า ณ

รายจ่ายลงทุน 

5.00 

 

 

2.50 

 

 

 

 

 

87 

 

 

75

 

 

78

 

 

81

 

 

84

 

 

87

 

 

89.1 

 

 

5.0000 

 

 

 

0.1250 

ใ ช้ ข้ อ มู ล ผ ล

ประเมินจากกรม

บัญช ี

กลาง 

 

 

4.2การเบิก

จ่ายเงิน

งบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม 

2.50 

 

 

96 88 90 92 94 96 96.49 5.0000 0.1250 

5  การประหยั ด

พลังงาน 

5.00 3 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500 ใ ช้ ข้ อ มู ล ผ ล

ป ร ะ เ มิ น จ า ก

สํานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน 

การพัฒนา

สถาบัน 

6. ผลการประเมิน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน 

เกี่ยวกับการ

บริหารและการ

จัดการ 

20.00 3 1 2 3 4 5 3.39 3.3900 0.6780 ใ ช้ ข้ อ มู ลผลการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

สถานศึกษา จาก 

สกอ. 
 
 
 

  100.00        3.2904   
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 จากตาราง พบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการที่ 3.2904  คะแนน ซ่ึงมีตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงาน N/A จํานวน 2 ตัวช้ีวัด นํ้าหนักร้อยละ 

20.00 (ใช้ผลการประเมินจากหน่วยงานกลาง) คือ ใช้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

กระทรวงต้นสังกัดจากสํานักงาน ก.พ.ร. และ ใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา จาก สกอ. 
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ส่วนที่  5 
 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี รองอธิการบดี ได้ทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ กับคณบดี ผู้อํานวยการ จํานวน 24 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานจัดการศึกษา 

จํานวน 13 หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา จํานวน 10 หน่วยงาน และโรงเรียนสาธิต ภายใต้

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  จํานวน 8 ยุทธศาสตร์ จํานวน 50 ตัวชี้วัด  

 กองนโยบายและแผนร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพประสานข้อมูลตัวช้ีวัด ได้ดําเนินการติดตาม

ผลการปฏิบัติราชการ เป็นประจําทุกเดือนและมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย  และจัดให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ระดับหน่วยงาน เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2558  โดยคณะกรรมการเจราจาข้อตกลง และ

ประเมินผล ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และประธานสภา

คณาจารย์  เป็นกรรมการ  สามารถสรุปผลการตรวจประเมินฯ ได้ดังน้ี 

 

หน่วยงาน 

จํานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด นํ้าหนัก

คะแนน
ประเมิน

ผลการ
ประเมิน 

จํานวน
ตัวชี้วัดที่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

จํานวน
ตัวชี้วัดที่ 
ไม่เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 

ร้อยละการ
บรรลุ

เป้าหมาย

หน่วยงานงานจัดการศึกษา 
1) คณะครุศาสตร์ 40 79.66 4.6102 ดีเลิศ 30 10 75.00

2) คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

38 74.30 4.7596 ดีเลิศ 29 9 76.32

3) คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

38 74.30 4.2715 ดีเยี่ยม 26 12 68.42

4) คณะวิทยาการจัดการ 38 74.30 4.6341 ดีเลิศ 25 13 65.79

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38 74.30 4.6579 ดีเลิศ 30 8 78.95

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 38 74.30 4.4325 ดีเยี่ยม 25 13 65.79

7) บัณฑิตวิทยาลัย 39 70.30 4.6509 ดีเลิศ 32 7 82.05

8) วิทยาลัยนานาชาติ 

 

38 74.30 4.6782 ดีเลิศ 32 6 84.21

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับหน่วยงาน 



  

 

                         

                            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

160 

หน่วยงาน 

จํานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด นํ้าหนัก

คะแนน
ประเมิน

ผลการ
ประเมิน 

จํานวน
ตัวชี้วัดที่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

จํานวน
ตัวชี้วัดที่ 
ไม่เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 

ร้อยละการ
บรรลุ

เป้าหมาย

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

40 77.14 4.3468 ดีเยี่ยม 30 10 75.00

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 38 74.30 4.5932 ดีเลิศ 30 8 78.95

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 38 74.30 4.2194 ดีเยี่ยม 21 17 55.26

12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 

32 60.10 4.5570 ดีเลิศ 23 9 71.88

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

39 75.72 4.3100 ดีเยี่ยม 27 12 69.23

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศกึษา 
14) สํานักงานอธิการบดี 41 54.78 4.9007 ดีเลิศ 40 1 97.56

15) สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 25.02 5.0000 ดีเลิศ 17 0 100.00

16) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 19 30.38 4.8815 ดีเลิศ 18 1 94.74

17) สถาบันวิจัยและพัฒนา 27 48.46 5.0000 ดีเลิศ 27 0 100.00

18) สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ 17 26.44 4.7549 ดีเลิศ 14 3 82.35

19) สํานักงานวิทยาเขต 15 23.66 4.0151 ดีเยี่ยม 10 5 66.67

20) สํานักทรัพย์สินและรายได้ 16 23.02 4.7637 ดีเลิศ 15 1 93.75

21) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 17 23.66 4.1433 ดีเยี่ยม 13 4 76.47

22) สถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

15 23.66 4.8377 ดีเลิศ 13 2 86.67

23) หน่วยตรวจสอบภายใน 12 18.30 4.7027 ดีเลิศ 11 1 91.67

24) โรงเรียนสาธิต 24 41.96 3.9597 ดีเยี่ยม 18 6 75.00
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คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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แนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติราชการตัวชีว้ัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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แนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  

 จากผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า ตัวช้ีวัดที่ไม่เป็นไปตาม

เ ป้าหมาย  จํ านวน  9  ตัว ช้ี วั ด   มหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการบริหารมหา วิทยาลัย 

จึงกําหนดแนวทางการปรับปรุงสามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 

  

ลําดับ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน

แนวทางการปรับปรุง ผู้กํากับดูแล /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. 1.1.6 คุณภาพ

ของ

มหาวิทยาลัย

จากผลประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา 

คะแนน 4.51 3.67 1 .  กํ า กับดูแลหลักสูตรให้ เป็น ไปตาม

มาตรฐานหลักสูตร ที่ สกอ. กําหนด ใน

ทุกหลักสูตร  

2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

ให้กับอาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้บริหาร

และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

รับทราบและสามารถนําไปลงมือปฏิบัติ

ในการทํางานได้จริง จํานวน 4 คร้ัง 

3. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในไปจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) รวมท้ังมี

การติดตามประเมินผลและรายงานให้

ผู้บริหารทราบทุกภาคการศึกษา  

ผู้กํากับดูแล :  

รองอธิการบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ: 

-กองนโยบายและ

แผน 

-กองบริการ

การศึกษา 

2. 1.2.1 ร้อยละ

ของอาจารย์

ประจําที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า

ต่ออาจารย์

ประจํา 

ร้อยละ 26.00 25.48

(174/683) 

*100 

1.  ทบทวนปรับแผนพัฒนาบุคลากรด้าน

การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพ่ือให้

ตรงต่อความต้องการคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอกในทุกสาขาวิชา 

2.  การบริหารจัดการให้ผู้ รับทุนสําเร็จ

การศึกษาตามเป้าหมาย โดยกองทุน

พัฒนาบุคลากรจัดโครงการประชุมเพื่อ

ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา

ผู้กํากับดูแล :  

รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ :  

กองบริหารงาน

บุคคล 
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ลําดับ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน

แนวทางการปรับปรุง ผู้กํากับดูแล /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศของ

กองทุนพัฒนาบุคลากร  

3. ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง 

หลัก เกณฑ์และวิ ธีการจัดสรร เงิ น

ทุนอุดหนุนการศึกษา จากเดิมสนับสนุน 

100% ตามค่าใช้จ่ายของหลักสูตร แต่

ปัจจุบันลดเหลือ 60% ตามค่าใช้จ่าย

ตลอดหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับทุนอุดหนุน

การศึกษาได้มีส่วนร่วมในการชําระเงิน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อและเพื่อเร่งรัด

ให้สําเร็จการศึกษาโดยเร็ว 

3.  1.2.2 ร้อยละ

ของอาจารย์

ประจําที่ดํารง

ตําแหน่งทาง

วิชาการต่อ

อาจารย์ประจํา

ทั้งหมด 

ร้อยละ 30.00 20.50

(140/683) 

*100 

1. จัดโครงการฝกึอบรมเชงิปฏบัิติการเพื่อ

พัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ  

จํานวน 2 คร้ัง  

 คร้ังที่ 1: ธ.ค. 58    

 คร้ังที่ 2: ก.ค. 59 

2. จัดทํากิจกรรมพบที่ปรึกษาพัฒนาการ

เขียนผลงานทางวิชาการ  จํานวน 9 

คร้ัง  (ต.ค. 58 – ส.ค. 59)  

ผู้กํากับดูแล :  

รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ :  

กองบริการ

การศึกษา และ

กองบริหารงาน

บุคคล

4. 1.2.4 ร้อยละ

ของบุคลากรที่

ได้รับการ

พัฒนา และนํา

ความรู้ไปใช้

ประโยชน์  

ร้อยละ 100.00 99.85

(1,343/1,345)

*100 

1.  ผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรมีการเข้าร่วมการอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อนําความรู้ที่ได้

ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

2. กํากับติดตามผลการพัฒนาและการนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  

 

 

ผู้กํากับดูแล: 
   อธกิารบดี 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ: 
   กองบริหารงาน

บุคคล 
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ลําดับ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน

แนวทางการปรับปรุง ผู้กํากับดูแล /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา
5. 3.1.5 ร้อยละ

ผลงานของ

ผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดับ

ปริญญาโท ที่

ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่

 

 

ร้อยละ 40.00 19.04 

(23.8/125)

*100) 

1. บัณฑิตวิทยาลัยตั้งคณะทํางานผลักดัน

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

โดยทางคณะทํางานจะรวบรวมข้อมูลแหล่ง

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น  

2. จัดโครงการอบรมวิธีการเขียนบทความ

วิ จัยและบทความวิชาการ  เ พื่อตีพิมพ์

เผยแพร่ (จัดโครงการ วันที่ 19 ธ.ค. 58) 

3. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาต ิ (จัด วันที่ 25 ม.ีค. 59) 

4. สนับสนุนให้คณะ/วิทยาลัยจัดประชุม

วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อเป็น

ช่องทางเลือก 

5. ส่งเสริมให้คณะ/วิทยาลัยหาเครือข่าย

เพื่อนําบทความวิจัยและบทความวิชาการ

เพื่อรองรับกับนักศึกษา เช่น วารสารกลุ่ม

รัตนโกสินทร ์

6. จัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (วันที่ 1 -2 

ธันวาคม 2558 ) 

ผู้กํากับดูแล: 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ : 
บัณฑิตวิทยาลัย/ 

วิทยาลัย 

6. 3.1.6 ร้อยละ

ผลงานของ

ผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดับ

ปริญญาเอก ที่

ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่

ร้อยละ 80.00 49.33 

(14.8/30) 

*100 

7. 3.1.8 ร้อยละ

ของหลักสูตรที่

มีการ

ดําเนินการตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษ

าแห่งชาต ิ(TQF)

  

 

 

ร้อยละ 90.00 65.25

(77/118) 

*100 

กําหนดให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ในปีการศึกษา 2558 ดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร สมอ.

08 ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนตุลาคม 2558 

โดย 

1. นําเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ  

เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ในวันที่ 14 ต.ค. 

2558 

2. นําเสนอต่อที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ ในวันที่ 28 ต.ค. 2558 

ผู้กํากับดูแล: 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ : กอง
บริการ/  

1) คณะครุศาสตร์ 

2) คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ 

3) คณะ

มนุษยศาสตร์ฯ 
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ลําดับ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน

แนวทางการปรับปรุง ผู้กํากับดูแล /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

3. จัดทําบันทึกข้อความแจ้งมติสภา

มหาวิทยาลัย ให้กองบริการการศึกษา

รับทราบ เพื่อจะได้ดําเนินการแจ้ง สกอ. 

รับทราบ ต่อไป 

4) คณะวิทยาการ

จัดการ 

5) คณะเทคโนโลยี

อุตฯ 

6) วิทยาลัย

นวัตกรรมฯ 

7) วิทยาลัย

นานาชาติ 

8) วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

9) วิทยาลัยโลจิ

สติกส์ฯ 

10) บัณฑิต

วิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ
8. 4.2.1 ร้อยละ

ของหน่วยงานที่

มีงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์

ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ

ต่ออาจารย์

ประจําและ/

หรือนักวิจัย

ประจําที่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

*12 

ร้อยละ 100.00 53.85

(7/13)*100 

1. จัด โครงการอบรมการจัด ทํา

เว็บไซต์ประจําตัวให้กับอาจารย ์

2. จัดโครงการอบรมการจัดการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/และนานาชาติ 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

3. จัด โครงการอบรมการจัด ทํา

วารสารวิชาการตามเกณฑ ์TCI 

4. จัดโครงการสนับสนุนให้อาจารย์

ไปนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ  ณ  ประเทศ

เยอรมนี  และประ เทศสาธารณเ ช็ก 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 

โดยคาดว่ามีบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นประมาณ 150 เร่ือง 

5. จัดโครงการอบรมเทคนิคการ

สืบค้นวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ

ผู้กํากับดูแล: 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและพัฒนา 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ: 
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

9. 4.2.2 ร้อยละ

ของงานวิจัย

ร้อยละ  
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ลําดับ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน

แนวทางการปรับปรุง ผู้กํากับดูแล /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หรืองาน

สร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับชาติ

หรือระดับ

นานาชาติต่อ

อาจารย์ประจํา

และ/หรือ

นักวิจัยประจํา 

เพื่อการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  Scopus,SJR 

และ ISI 

  

   - กลุ่มวิชา

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

 20.00 28.29

(125.60/444)

*100 

  

   - กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์ 

 30.00 51.46

(84.40 

/164)*100 

  

   - กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

 30.00 17.60

(13.20/75)

*100) 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษยเ์ก่าและชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาต ิ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการช้ันนํา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย์ 
และทรัพยส์ินทางปัญญา 
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ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รองศาสตราจารย์ ธีระดา  ภิญโญ   รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

รองศาสตราจารย์ พิศณุ  พูนเพชรพันธุ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขํา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชติุกาญจน์  ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 

อาจารย์อภิชาต  กําภูประเสริฐ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย หม่ันคติธรรม    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต 

อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 
คณบดีคณะครุศาสตร์     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี     ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้อํานวยการสํานักทรัพย์สินและรายได้  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน   

ผู้อํานวยการกองกลาง    ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา   ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาและฝกึอบรมอาเซียน  

 

เรียบเรียง/รูปเล่ม 
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน  และบุคลากรงาน ก.พ.ร. และพัฒนาระบบงาน  

กองนโยบายและแผน 
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