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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
และมีคุณสมบัติที่ดีพึงประสงค์ ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศมีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาใหส้อดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 - 2574) ที่จะมุ่งให้เป็นมหาวิทยาลัยที่คล่องตัวที่เป็นนานาชาติ หรือเป็น “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” โดยแผนดังกล่าวจะเป็นแผน
ชี้นําการกําหนดแผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปีต่อไป 
 มหาวิทยาลัยทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ให้รองรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ดังกล่าวมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society)” โดยความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษา
ความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดจุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายและแปลงไปสู่ในการปฏิบัติในแต่ละปีโดยการจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ภายใต้กรอบ 4 ยุทธศาสตร์  มีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน  
4 เป้าหมายหลัก คือ 1) สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ 2) สร้างผลงานวิชาการ 3) สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา และ 4) สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับ 
 มหาวิทยาลัยกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ จํานวน 60 ตัวชี้วัด  จําแนกเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนจุดเน้น
ของการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อวัดความสําเร็จของการปฏิบัติราชการ จํานวน 24 ตัวชี้วัด  และตัวชี้วัดที่ใช้ในขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน จํานวน 36 ตัวชี้วัด  
 จากการติดตามผลรอบ 6 เดือน พบว่า มีตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน  15  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00 จากตัวชี้วัดทั้งหมด 60 ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 



 
2 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

ส่วนที่ 1  สรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

มหาวิทยาลัยได้กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ จํานวน 60 ตัวชี้วัด จําแนกเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อน
จุดเน้นของการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อวัดความสําเร็จของการปฏิบัติราชการ จํานวน 24 ตัวชี้วัด (โดยมีสัญลักษณ์ * กํากับ) และตัวชี้วัดที่ใช้ในขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน จํานวน 35 
ตัวชี้วัด สามารถสรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6  เดือน (ตุลาคม 256๑-มีนาคม 2562) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการโดยภาพรวม    

ยุทธศาสตร์ น้ําหนัก 
จํานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด 

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 

ร้อยละความก้าวหน้า จํานวนตัวชี้วัด
ที่ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

จํานวนตัวชี้วัด
ที่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

100 80-
99 

70-
79 

60-
69 

50-
59 

≤49 

N/A 

1) พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ
อย่างยัง่ยืน 

37.44 22 2.4884  5 2 2 - 2 6 5 17  5  22.73 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 

41.92 26 2.8453  7 3 1 1 1 3 10 19 7  26.92  

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่าย
และท้องถิ่น 

10.32 6 1.5187  - 1 1 - - 1 3 6   -  -  

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 10.32 6 4.1196  3 1 1 - - 1 - 3 3    50.00  
รวม 100.00 60 2.7063  15 7 5 1 3 11 18 45  15  25.00  
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 ตารางที่ 1.2 รายละเอียดผลการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2561-มีนาคม 2562) 
 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันามหาวิทยาลัยให้เปน็เอตทคัคะอย่างยั่งยืน   
เป้าประสงค ์1.1 มหาวิทยาลยัเอตทคัคะที่มีความยั่งยนื และได้รับการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

๑.  1.1.1 คะแนนเฉลี่ย
การประกันคุณภาพ
ภายในประจําป ี

คะแนน
เฉลี่ย 

4.36 4.32 4.56 ≥4.35 N/A N/A  
 

 มหาวิทยา ลัยกํ าหนดตรวจประเ มิน คุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําการศึกษา 2561  ดังนี้ 

1) ระดับหลักสูตร จัดตรวจประเมิน วันที่ 17 
มิถุนายน -22 กรกฎาคม 2562 

2) ระดับคณะ/วิทยาลัย จัดตรวจประเมิน วันที่ 
13-30 สิงหาคม 2562 

3) ระดับมหาวิทยาลัย จัดตรวจประเมิน วันที่ 
10-11 ตุลาคม 2562 

๒.  1.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ไดร้บัการยก
ย่องหรือยอมรบัใน
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ(1A) 

ร้อยละ 0.17 0.46 0.57 ≥0.5 0.21 41.56  
 

  นักศึกษาได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 62 รางวัล เทียบ
กับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  29,835  คน คิดเป็นร้อยละ 
0 .21 โดยสามารถสรุ ปผลการดํ า เนิ น งานตาม 
อัตลักษณ์ 

ด้าน จํานวนรางวัล 

ชาติ นานาชาติ รวม 

1. นักปฏิบัติ 45 12 57 

2. เชียวชาญการสื่อสาร 2 1 3 
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ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

ด้าน จํานวนรางวัล 

ชาติ นานาชาติ รวม 

3. มีจิตสาธารณะ 2 - 2 

รวม 49 13 62 
 

  เป้าประสงค ์1.2 บัณฑติมีคณุภาพตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ณัฑิตและสงัคม และมีทกัษะที่จําเปน็ในศตวรรษที่ 21 
๓.  1.2.1 ระดับคะแนน

คุณภาพของบัณฑิต 
ปริญญาตรี โท เอก 
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(2A) 

ระดับ
คะแนน 

4.21 4.48 4.56 ≥4.35 N/A N/A  
 

1) กองบริการการศึกษา ร่วมกับคณะ/วิทยาลัยและ
หลักสูตร อยู่ระหว่างการสํารวจคุณภาพบัณฑิต  
2) กองบริการการศึกษาจะดําเนินการวิเคราะห์และ
ประมวลผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQFในภาพ
มหาวิทยาลัย ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 และจัด
ส่งผลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงาน เพื่อรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
ภายในเดือนมิถุนายน 2562 

๔.  1.2.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(3) 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 83.24 93.83 94.39 ≥91 72.02 79.14  
 

มหาวิทยาลัยกําหนดให้คณะ/วิทยาลัยและหลักสูตร
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และกํากับ ติดตามให้บัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เข้าตอบแบบ
สํารวจภาวการณ์มีงานทําของมหาวิทยาลัย เป็นประจํา
ทุกเดือน  

จากการเข้าตอบแบบสํารวจภาวการณ์มีงานทํา 
พบว่า บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี จํานวน 1,838 คน เทียบกับ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่องการมีงานทํา
(ไม่นับรวมบัณฑิตมีงานทําก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ 
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ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

อุปสมบท เกณฑ์ทหาร)  จํานวน 2,552 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.02 โดยสามารถจําแนกผลการดําเนินงาน
ตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน จน.บัณฑิต ป.
ตรีที่ได้งานทํา
ฯภายใน 1 ปี) 

จํานวนบัณฑิตที่
ตอบฯ แบบ

สํารวจ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1) คณะครุศาสตร ์ 197 365 53.97 
2) คณะวทิยาศาสตร์ฯ 266 381 69.82 
3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 189 308 61.36 
4) คณะวทิยาการจัดการ 409 538 76.02 
5) คณะเทคโนโลยีฯ 106 135 78.52 
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 60 79 75.95 
7)  วิทยาลยันานาชาติ 64 72 88.89 
8)  วิทยาลยันวัตกรรมฯ 151 198 76.26 
9)  วิทยาลยัพยาบาลฯ 94 97 96.91 
10) วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร ์

13 28 46.43 

11) วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์ ฯ 

1 1 100 

12) วิทยาลัยโลจิสติกสฯ์ 288 350 82.29 

รวม 1,838 2,552 72.02 

หมายเหตุ : สกอ .กําหมดมาตรฐานร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ 100.00 ได้คะแนนเต็ม 
5.00) 

 
 



 
6 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

  
เป้าประสงค ์1.3 มหาวิทยาลยัมีการบูรณาการการจดัการเรียนสอนที่สง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างคณุลกัษณะบณัฑิตทีพ่ึงประสงค ์สอดคล้องตามอัตลกัษณข์อง
มหาวิทยาลัย  

๕.  1.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ไดร้บัการ
พัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการรุน่ใหม่ 
(startup) 

ร้อยละ - - - 2.00 2.65 100.00 
 
 ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เพิ่ม

ตัวชี้วัด “ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup)” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของ
สํานักงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ระยะ 20 ปี โดยในรอบ 6 เดือน พบว่า นักศึกษา 
ระดับ  ปริญญาตรีที่ เข้ าร่วมการพัฒนา  (startup) 
จํานวน 762 คน เทียบกับจํานวนนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี 28,744 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.65 โดย
สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานได้
ดังนี้ 

หน่วยงาน 

จํานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม

การพัฒนา 
(startup) 

จํานวน
นักศึกษา 
ป.ตรี 

ร้อยละ 

1) คณะครุศาสตร์ 56 2,128 2.63 

2) คณะวิทยาศาสตร์ฯ 63 2,789 2.26 

3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 141 6,363 2.22 

4) คณะการจัดการ 193 6,165 3.13 

5) คณะเทคโนโลยีฯ 35 1,705 2.05 

6) คณะศิลปกรรมฯ 26 1,267 2.05 

7) วิทยาลัยนานาชาต ิ 35 998 3.51 

8) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 114 2,814 4.05 



 
7 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

หน่วยงาน 

จํานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม

การพัฒนา 
(startup) 

จํานวน
นักศึกษา 
ป.ตรี 

ร้อยละ 

9) วิทยาลัยพยาบาลฯ 10 482 2.07 

10) วิทยาลัยสหเวชฯ 18 825 2.18 

11) วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ 2 88 2.27 

12) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 64 2,897 2.21 

13) วิทยาลัยสถาปัตยฯ 5 223 2.24 

       762 28,744 2.65 

 

๖.  1.3.2 คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจดักิจกรรมการ
ส่งเสริม หรือพฒันา
ให้กับนกัศึกษา 

คะแนน
เฉลี่ย 

4.31 4.54 4.45 ≥4.45 0.39 8.87  
 

 มหาวิทยาลัยการจัดแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระยะ 5 ปี (2559-2563) 
และประจําปีการศึกษา 2561 โดยกองพัฒนานักศึกษา 
สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
ดํา เนินการจัดกิจกรรมตามแผนในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย  ได้ดําเนินการตามแผนที่กําหนดเสร็จ
เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 24 โครงการ พบว่านักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา โดย
เฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมาก สามารถสรุปความ
พึงพอใจจําแนกรายโครงการได้ดังนี้ 
 
 
 



 
8 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วันที่จัด
โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวน
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา 

- - N/A 

2) โครงการอบรมป้องกัน
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ใน
สถานศึกษา 

10 พ.ย.
2561 

400 คน N/A 

3) โครงการฝึกอบรมและ
แนะแนวอาชีพ 
miniJobfair 

-11 พ.ย.
2561 

-16 ม.ค. 
2562 

- 13 ก.พ.
2562 

300 คน N/A 

4) โครงการอบรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

- - N/A 

5) โครงการอบรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

- - N/A 

6) โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่สถาน
ประกอบการ 

 
 
 

วันที่ 8 
ธันวาคม 
2561 

500 คน 4.47 



 
9 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วันที่จัด
โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวน
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

7) โครงการอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษา 

วันศุกร์ที่ 
๑๔ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ 
๒๕ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 
วันศุกร์ที่ 
๑๕ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

360 คน N/A 

8) โครงการอบรมมารยาท
ไทย เพื่อการพัฒนา
นักศึกษา 

- - N/A 

9) โครงการปิดโลกชมรม - - N/A 

10) โครงการเปิดโลก
ชมรม 

- - N/A 

11) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผู้นํานักศึกษา 

- - N/A 

12) โครงการแก้วรวมช่อ 241,728 4,500 
คน 

N/A 

13) โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ 

- - N/A 



 
10 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วันที่จัด
โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวน
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

14) โครงการประกวดสื่อ
สร้างสรรค์ (คลิปสั้น) 
หัวข้อ ภัยยาเสพติด 

- - N/A 

15) โครงการกีฬาสุนันทา
สามัคคี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

- - N/A 

16) โครงการสนับสนุน
การเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย 

- - N/A 

17) โครงการสนับสนุน
การเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับอุดมศึกษา 

ต.ค.61-
ก.ค.62 

69 คน 5.00 

18) โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อพัฒนา
ชุมชน 5 ส 

- - N/A 

19) โครงการสวนสุนันทา
ปันน้ําใจ 

15-18 
ธ.ค.2561 

54 คน N/A 

20) โครงการลูกพระนาง
จิตอาสา 

- - N/A 

21) โครงการไหว้ครู - - N/A 

22) กิจกรรมฝากตัวเป็น
ศิษย์และพิธีอัญเชิญ
ตราพระราชลัญจกร 

- - N/A 

23) กิจกรรมวันสงกรานต์ - - N/A 

24) กิจกรรมวันลอย
กระทง 

- 3,000 
คน 

N/A 

 



 
11 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

๗.  1.3.3 ร้อยละของ
สาขาวิชาที่ส่งผลงาน
ของนักศึกษาเขา้
ประกวด 

ร้อยละ - - - ≥50.00 13.208 26.42  
 

 ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เพิ่ม
ตัวชี้วัด “ร้อยละของสาขาวิชาที่ส่งผลงานของนักศึกษา
เข้าประกวด” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
สาขาวิชาบ่มเพาะและเสริมความรู้  ทักษะให้กับ
นักศึกษาในการสร้างผลงาน เข้าร่วมประกวดในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยในรอบ 6 เดือน พบว่า มี
สาขาวิชาที่ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวด จํานวน  
14 สาขาวิชา  เทียบกับจํานวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 จํานวน 105 สาขาวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 13.33 สามารถสรุปผลการดําเนินงาน 
จําแนกตามหน่วยงานได้ดังนี้  
 

หน่วยงาน 

จํานวน 

สาขาวิชา

ที่ส่งผล

งานของ

นักศึกษา

เข้า

ประกวด 

จํานวน

สาขาวิชาที่

จัดการเรียน

การสอน 

ร้อยละ 

1) คณะครุศาสตร์ 3 8 37.50 

2) คณะวิทยาศาสตร์ฯ 4 14 28.57 

3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ - 15 N/A 

4) คณะการจัดการ - 5 N/A 

5) คณะเทคโนโลยีฯ - 10 N/A 

6) คณะศิลปกรรมฯ - 7 N/A 



 
12 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

หน่วยงาน 

จํานวน 

สาขาวิชา

ที่ส่งผล

งานของ

นักศึกษา

เข้า

ประกวด 

จํานวน

สาขาวิชาที่

จัดการเรียน

การสอน 

ร้อยละ 

7) บัณฑิตวิทยาลัย - 16 N/A 

8) วิทยาลัยนานาชาต ิ 3 5 60.00 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ - 11 N/A 

10) วิทยาลัยพยาบาลฯ - 1 N/A 

11) วิทยาลัยสหเวชฯ - 5 N/A 

12) วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ 1 2 50.00 

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 3 5 60.00 

14) วิทยาลัยสถาปัตยฯ - 1 N/A 

มหาวิทยาลัย 14 105 13.21 
 

๘.  1.3.4 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยนักศึกษาที่
ผ่านการนําเสนอจาก
การจดั Mini-
conference(4A) 

ร้อยละ - - - ≥60.00 71.20 100.00 
 
  ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เพิ่ม

ตัวชี้วัด “ร้อยละของผลงานวิจัยนักศึกษาที่ผ่านการ
นําเสนอจากการจัด Mini-conference” เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาใน
ระดับนานาชาติ  โดยในรอบ  6 เดือน  พบว่ า  มี
ผลงานวิจัยนักศึกษาที่ ผ่านการนําเสนอจากการจัด 
Mini-conference จํานวน 356 ผลงาน เทียบกับ
ผลงานวิจัยนักศึกษาที่ส่งเข้าร่วมนําเสนอจากการจัด 
Mini-conference จํานวน 500 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 



 
13 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

71.20 สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตาม
หน่วยงานได้ดังนี้  
 

หน่วยงาน 

จํานวน

ผลงานวิจัย

นักศึกษาที่

ผ่านการ

นําเสนอจาก

การจัด 

Mini-

conferenc

e  

จํานวน

ผลงานวิจัย

นักศึกษาที่ส่ง

เข้าร่วม

นําเสนอจาก

การจัด Mini-

conference  

ร้อยละ 

1) คณะครุศาสตร์  - -  N/A 

2) คณะวิทยาศาสตร์ฯ 123 203 60.59 

3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 197 261 75.48 

4) คณะการจัดการ  - - N/A 

5) คณะเทคโนโลยีฯ  - - N/A 

6) คณะศิลปกรรมฯ  - - N/A 

7) บัณฑิตวิทยาลัย 36 36 100 

8) วิทยาลัยนานาชาต ิ  - - N/A 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ  - - N/A 

10) วิทยาลัยพยาบาลฯ  - - N/A 

11) วิทยาลัยสหเวชฯ  - - N/A 

12) วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ  - - N/A 

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ  - - N/A 

14) วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ  - - N/A 

มหาวิทยาลัย 356 500 71.20 
 



 
14 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

๙.  1.3.5 จํานวน
ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาที่ได้นาํเสนอ
ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน - - - 28 2 7.14 
 
  ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เพิ่ม

ตัวชี้วัด “จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้นําเสนอ
ในระดับนานาชาติ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
นําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับนานาชาติ 
โดยในรอบ 6 เดือน พบว่า มีผลงานวิจัยของนักศึกษาที่
ได้นําเสนอในระดับนานาชาติ จํานวน 2 ผลงาน เสามา
รถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานได้ดังนี้  

หน่วยงาน 

จํานวนบทความที่ผ่าน
การ Conference  
ระดับนานาชาติ 

1) คณะครุศาสตร์ N/A 

2) คณะวิทยาศาสตร์ฯ N/A 

3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ N/A 

4) คณะการจัดการ N/A 

5) คณะเทคโนโลยีฯ N/A 

6) คณะศิลปกรรมฯ N/A 

7) บัณฑิตวิทยาลัย 2 

8) วิทยาลัยนานาชาต ิ N/A 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ N/A 

10) วิทยาลัยพยาบาลฯ N/A 

11) วิทยาลัยสหเวชฯ N/A 

12) วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ N/A 

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ N/A 

14) วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ N/A 

มหาวิทยาลัย 2 
 



 
15 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

๑๐.  1.3.6 ร้อยละของ
นักศึกษาหลักสูตรครุ
ศาสตร์ที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
TOEIC ตั้งแต ่500 ขึ้น
ไป หรือ B2 (CEFR)  

ร้อยละ - - - 20.00 N/A N/A 
 
 1. จัดกิจกรรมทดสอบ Pre-Test  ทักษะภาษาอังกฤษ 

ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 จํานวน
ทั้งสิ้น 1,963 คน  
2. จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษหลังจากที่ทําการ
ทดสอบ Pre-Test จํานวน 1,797 คน  
3. กําหนดจัดกิจกรรมทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาครู ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 จํานวน 
1,003 คน และวันที่ 20 เมษายน 2562 จํานวน 
1,002 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดสอบตามวันที่กําหนด 

 เป้าประสงค ์1.4 หลกัสตูรมีมาตรฐานเปน็ทีย่อมรับทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 
๑๑.  1.4.1 จํานวนสาขาวิชา

เอตทัคคะที่มีคะแนน
ประเมินตั้งแต6่0 
คะแนนขึ้นไป(5A) 

สาขาวิชา - 2 - 4 N/A N/A 
 
  กองบริการการศึกษากําหนดตรวจประเมินสาขาวิชา

เอตทัคคะ ในช่วงเดอืนสิงหาคม – กันยายน 2562 

๑๒.  1.4.2 ร้อยละของ
หลักสูตรทั้งหมดที่ผ่าน
ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพหลักสูตรของ 
สกอ. โดยได้คะแนนไม่
ต่ํากว่าระดับ 3.01(6) 

ร้อยละ 52.34 89.22 95.10 
 

≥80 N/A N/A  
 

 มหาวิทยาลัยกําหนดให้หลักสูตรตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําการศึกษา 2561  ใน
ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน -22 กรกฎาคม 2562 
 หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 มีจํานวน 
105 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ต้องรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  



 
16 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

หน่วยงาน 

หลักสูตร

ทั้งหมดที่

ผ่านตาม

เกณฑ์

ประกัน

คุณภาพ

หลักสูตร

ของ สกอ. 

โดยได้

คะแนนไม่

ต่ํากว่า

ระดับ 

3.01 

จํานวน

หลักสูตรที่

ได้รับการ

ตรวจ

ประเมิน

ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1) คณะครุศาสตร์  8 N/A 

2) คณะวิทยาศาสตร์ฯ  14 N/A 

3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ  15 N/A 

4) คณะการจัดการ  5 N/A 

5) คณะเทคโนโลยีฯ  10 N/A 

6) คณะศิลปกรรมฯ  7 N/A 

7) บัณฑิตวิทยาลัย  17 N/A 

8) วิทยาลัยนานาชาต ิ  5 N/A 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ  10 N/A 

10) วิทยาลัยสหเวชฯ  5 N/A 

11) วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ  2 N/A 

12) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ  5 N/A 

13) วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ  1 N/A 

รวม  104 N/A 
 



 
17 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

๑๓.  1.4.3 จํานวนรายวิชา
ภาษาไทยที่มีการ
จัดการเรยีนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 

รายวิชา - - - 12 9 75.00 
 
 ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้ เพิ่ม

ตัวชี้วัด “จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ” เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยในรอบ 6 เดือน พบว่า มีจํานวน
รายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ จํานวน 9 รายวิชา สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานได้ดังนี้ 

หน่วยงาน 

จํานวนรายวิชาภาษาไทย
ที่มีการจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

1) คณะครุศาสตร์ 1 

2) คณะวิทยาศาสตร์ฯ N/A 

3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2 

4) คณะการจัดการ N/A 

5) คณะเทคโนโลยีฯ N/A 

6) คณะศิลปกรรมฯ N/A 

7) บัณฑิตวิทยาลัย N/A 

8) วิทยาลัยนานาชาต ิ N/A 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ N/A 

10) วิทยาลัยพยาบาลฯ 2 

11) วิทยาลัยสหเวชฯ 4 

12) วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ N/A 

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 9 

14) วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ 1 

มหาวิทยาลัย N/A  
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

๑๔.  1.4.4 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการจัดทาํ
หลักสูตร 2 ภาษา 

ระดับความ 
สําเร็จ 

- - - 5 2 40.00 
 
  ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เพิ่ม

ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตร 2 ภาษา” เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ และได้กําหนดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา โดยปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีผลดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินได้ 
2 ข้อ ดังนี้ 

1) ก อ ง บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า จั ด ทํ า คํ า สั่ ง
คณะทํางานจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา ระดับมหาวิทยาลัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําคําสั่งในระดับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

2) กองบริการการ ศึกษาจัดทํ าแผนการ
ดําเนินงานการทําหลักสูตร 2 ภาษา ระดับมหาวิทยาลัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําแผนในระดับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

3) อยู่ระหว่างการดําเนินงานตามแผน 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

  เป้าประสงค ์1.5 บคุลากรทกุระดับมีความรู้ ทกัษะและทศันคติในการปฏบิตัิงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชพี  
๑๕.  1.5.1 ร้อยละของ

อาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ(7A) 

ร้อยละ 18.00 20.90 22.34 ≥25 23.59 94.34  
 

 ปัจจุบันอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวน 196  คน (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จํานวน 13 
คน) จากอาจารย์ประจําทั้งหมด  831 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.59 สามารถจําแนกผลการดํ า เนินงานตาม
หน่วยงานดังนี้ 

หน่วยงาน 
อาจารย์ อาจารย์

ทั้งหมด 
ร้อยละ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

1) คณะครุศาสตร์ 12  4   -   16   61  26.23 

2) คณะวิทยาศาสตร์ฯ 26  5   -   31   103  30.10 

3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 13  1   -   14   128  10.94 

4) คณะการจัดการ 33  3   -   36   99  36.36 

5) คณะเทคโนโลยีฯ 16  4   -   20   67  29.85 

6) คณะศิลปกรรมฯ 11  1   -   12   46  26.09 

7) บัณฑิตวิทยาลัย 7  4   3   14   36  38.89 

8) วิทยาลัยนานาชาต ิ 6  2   -   8   39  20.51 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 11  2   -   13   63  20.63 

10) วิทยาลัยพยาบาลฯ 11  3   -   14   57  24.56 

11) วิทยาลัยสหเวชฯ 3  1   5   9   58  15.52 

12) วิทยาลัย
ภาพยนตร์ฯ 

-  1   -   1   9  11.11 

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 5  -   -   5   54  9.26 

14) วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ 3  -   -   3   11  27.27 

มหาวิทยาลัย 157  31   8   196  831  23.59 

 หมายเหตุ: สกอ. กําหนดมาตรฐานร้อยละของ
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 40 ขึ้น
ไปได้คะแนนเต็ม 5.00) 



 
20 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

๑๖.  1.5.2 ร้อยละของ
อาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 30.27 32.92 36.75 ≥38 37.79 99.44  
 

 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จํานวน 314 คน (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
จํานวน 13 คน) จากอาจารย์ประจําทั้งหมด จํานวน
831 คน คิดเป็นร้อยละ 37.79 สามารถจําแนกผล
การดําเนินงานตามหน่วยงานดังนี้ 

หน่วยงาน 

จํานวน
อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิ 
ป. เอก 

จํานวน
อาจารย์
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1) คณะครุศาสตร์ 25 61 40.98 

2) คณะวิทยาศาสตร์ฯ 56 103 54.37 

3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 32 128 25.00 

4) คณะการจัดการ 35 99 35.35 

5) คณะเทคโนโลยีฯ 22 67 32.84 

6) คณะศิลปกรรมฯ 14 46 30.43 

7) บัณฑิตวิทยาลัย 32 36 88.89 

8) วิทยาลัยนานาชาต ิ 9 39 23.08 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 30 63 47.62 

10) วิทยาลัยพยาบาลฯ 15 57 26.32 

11) วิทยาลัยสหเวชฯ 23 58 39.66 

12) วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ 1 9 11.11 

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 17 54 31.48 

14) วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ 3 11 27.27 

มหาวิทยาลัย 314 831 37.79 

หมายเหต:ุ สกอ. กําหนดมาตรฐานรอ้ยละของอาจารย์
ประจําที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ  (ร้อยละ 60  ขึ้น
ไปได้คะแนนเต็ม 5.00) 



 
21 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

๑๗.  1.5.3 ร้อยละของ
บุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนา 

ร้อยละ - 96.19 96.47 ≥98 54.50 55.61  
 

 ในรอบ 6 เดือน มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

1,042 คน เทียบกับจํานนบุคลากรทั้งหมด 1,912 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.50 สามารถสรุปผลการดําเนินงาน 

จําแนกตามหน่วยงานดังนี้ 

หน่วยงาน 

จํานวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา 

จํานวน
บุคลากร
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1) คณะครุศาสตร์ 46 87 52.87 

2) คณะวิทยาศาสตร์ฯ 132 140 94.29 

3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 55 165 33.33 

4) คณะการจัดการ 111 136 81.62 

5) คณะเทคโนโลยีฯ 44 87 50.57 

6) คณะศิลปกรรมฯ 63 67 94.03 

7) บัณฑิตวิทยาลัย 25 66 37.88 

8) วิทยาลัยนานาชาต ิ 65 66 98.48 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 30 93 32.26 

10) วิทยาลัยพยาบาลฯ 69 72 95.83 

11) วิทยาลัยสหเวชฯ 40 90 44.44 

12) วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ 5 14 35.71 

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 53 83 63.86 

14) วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ 0 15 N/A 

15) สํานักงานอธิการบดี 191 232 82.33 

16) สํานักวิทยบริการฯ 44 44 100 

17) สํานักศิลปะฯ 5 14 35.71 

18) สถาบันวิจัยฯ 10 16 62.50 

19) สํานักวิชาการศึกษาทัว่ไปฯ 4 29 13.79 



 
22 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

หน่วยงาน 

จํานวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา 

จํานวน
บุคลากร
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

20) สสสร. 7 8 87.50 

21) หน่วยตรวจสอบ 6 6 100 

22) ศูนย์ จ. นครปฐม 5 26 19.23 

23) ศูนย์ จ. สุมทรสงคราม 31 31 100 

24) ศูนย์ จ. อุดรธาน ี 0 13 N/A 

25) ศูนย์ จ. ระนอง 1 6 16.67 

26) โรงเรียนสาธิต 0 113 N/A 

มหาวิทยาลัย 1,042 1912 54.50 
 

๑๘.  1.5.4 ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย(8)  

ร้อยละ 21.42 23.20 34.89 ≥30 53.10 100.00  
 

 บุคลากรสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย จํานวน 539 คน จากจํานวนบุคลากรที่

เข้าสอบทั้งหมด 1,545 คน คิดเป็นร้อยละ 34.89 

หน่วยงาน 
จํานวน

บุคลากรที่
สอบผ่าน 

จํานวน
บุคลากร
ที่สอบที่
เข้าสอบ 

ร้อยละ 

1) คณะครุศาสตร์ 45 67 67.16 

2) คณะวิทยาศาสตร์ฯ 63 122 51.64 

3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 83 129 64.34 

4) คณะการจัดการ 53 125 42.40 

5) คณะเทคโนโลยีฯ 30 58 51.72 

6) คณะศิลปกรรมฯ 23 55 41.82 

7) บัณฑิตวิทยาลัย 10 35 28.57 

8) วิทยาลัยนานาชาต ิ 32 51 62.75 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 29 47 61.70 



 
23 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

หน่วยงาน 
จํานวน

บุคลากรที่
สอบผ่าน 

จํานวน
บุคลากร
ที่สอบที่
เข้าสอบ 

ร้อยละ 

10) วิทยาลัยพยาบาลฯ 7 37 18.92 

11) วิทยาลัยสหเวชฯ 37 58 63.79 

12) วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ 6 10 60.00 

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 17 49 34.69 

14) วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ 5 13 38.46 

15) สนอ 122 169 72.19 

16) วิทยบริการฯ 21 39 53.85 

17) ศิลปะฯ 11 12 91.67 

18) วิจัยฯ 12 14 85.71 

19) GE 16 26 61.54 

20) สสสร. 7 7 100.00 

21) ตรวจสอบ 6 6 100.00 

22) ทรัพย์สินฯ 5 38 13.16 

23) ศูนย์ จ. นครปฐม 3 16 18.75 

24) ศูนย์ จ. สุมทรสงคราม 21 21 100.00 

25) ศูนย์ จ. อุดรธาน ี 7 7 100.00 

26) ศูนย์ จ. ระนอง - 3 0.00 

27) สาธิต 22 91 24.18 

มหาวิทยาลยั 693 1,305 53.10  

  เป้าประสงค ์1.6 บคุลากรมีการปฏบิตัิงานทีต่อบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และทนัต่อสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลง  
๑๙.  1.6.1 ร้อยละของ

กระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนา 

ร้อยละ - - - ≥80 17.39 21.74 
 
  ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เพิ่มตัวชี้วัด 

“ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติ งานที่ ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา” เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิด



 
24 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

ประสิทธิภาพ โดยในรอบ 6 เดือน พบว่า กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา มีจํานวน 4
เทียบกับกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการ
สนับสนุนที่สําคัญทั้งหมด จํานวน 23 กระบวนการคิด
เป็นร้อยละ 17.39 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน
ดังนี้ 

กระบวนการ เป้า ผล การ
บรรลุ 

1) กระบวนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองจาก สกอ. สภาวิชาชีพ และ 
ก.พ. ต่อจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

100 61.76  

2) กระบวนการรับนักศึกษา 

 ร้อยละของนักศึกษาที่รายงานตัวเข้า
ศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
แผนรับนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย 

≥  80 41.16  

3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ

 ≥ 4.35 N/A  

 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

≥ 
91.00 

70.64  

4) กระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการสง่เสริมหรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา 

> 4.45 1.22  



 
25 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

กระบวนการ เป้า ผล การ
บรรลุ 

 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยก
ย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับอัตลักษณ์ 

0.5 0.16  

5) กระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

 ร้อยละของหลักสูตรที่มีข้อมูลการ
ทํางานถูกต้อง 

100
.00 

100  

6) กระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

 ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ไดร้ับการ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 
(2.2.1)* 

≥ 
ร้อย
ละ 
62.
00 

58.19  

7) กระบวนการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม 

 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัย (2.1.1) 

≥
ร้อย
ละ 
40.
00 

21.70  

8) กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ 

 จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร (2.3.1) 

≥14  50  

9) กระบวนการบริการวิชาการ 

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่
กําหนด (2.8.1) 

5 2  



 
26 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

กระบวนการ เป้า ผล การ
บรรลุ 

10) กระบวนการสร้างองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

 จํานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้ 

≥ 14  4  

11) กระบวนการการให้บริการทางการศึกษาภายในอาคารสาย
สุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร ์

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 

≥ 4.51 4.70  

12) กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

 จํานวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้   
>16,
700  

13,
200 

 

 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมี
ทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ 
และวัฒนธรรมที่ดีงาม (แผนปฏิบัติ
การด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม) 
 

85.
00 

N/A  

13) กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติการ  

≥  
80 

16.
67 

 

14) กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

 จํานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย (3.1.2) 

5 N/A  

 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ
ในประเทศที่มีการดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  (3.2.1) 

≥75.00 N/A  



 
27 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

กระบวนการ เป้า ผล การ
บรรลุ 

15) กระบวนการบริหารพัสดุ 

 ร้อยละของรายการทีจ่ัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
(แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง)* 

80 78.
82 

 

16) กระบวนการบริหารงบประมาณ 

 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินในภาพรวม 

≥ 
96.
00 

38.
71 

 

 ร้อยละเงินนอกงบประมาณ
คงเหลือต่องบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรในแต่ละปี 

≥ 
10.
00 

67.
70 

 

17) กระบวนการประชาสัมพันธ์ 

 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์
และการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

≥93.
00 

89.
23 

 

18) กระบวนการธุรการสารบรรณ 

 ร้อยละของการรับ-ส่งหนังสือ/
เอกสารที่ลงทะเบียนรับในระบบที่
แล้วเสร็จ ถูกต้อง และทันเวลา 

≥ 
90.
00 

100  

19) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

≥ 4.50 N/A  

 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 
 
 
 

≥ 
98.00 

54.50  



 
28 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

กระบวนการ เป้า ผล การ
บรรลุ 

20) กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 

≥ 4.35 N/A  

21) กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร 

 จํานวนองค์ความรู้ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

46  N/A  

22) กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

≥ 3.51 4.3
0 

 

23) กระบวนการให้บริการ One Stop Service 

 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ* 

4.00 N/A  

 

 เป้าประสงค ์1.7 มหาวิทยาลยัมีการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการพฒันาและเกดิธรรมาภิบาล 
๒๐.  1.7.1 ระดับความ

เชื่อมั่นของบุคลากรต่อ
ระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย(9) 
 
 

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น 

4.56 4.76 4.83 ≥4.75 4.91 100.00  
 

 มหาวิทยาลัยโดยกองกลาง ดําเนินการสํารวจระดับ
ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย  รอบที่ 1 พบว่า 
บุคลากรมีความเชื่อมั่น อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 
4.91 
 



 
29 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

รายการ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 

1) มีวิสัยทัศน์และความสามารถ ที่จะ
นําพามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ไปสู่
ความสําเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ 

4.94 มากที่สุด 

2) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล 
มีความคุ้มค่าตามเปา้หมาย 
งบประมาณและระยะเวลาที่กําหนด
ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4.94 มากที่สุด 

3) มีการบริหารงานที่ตอบสนองตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4.92 มากที่สุด 

4) มีการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4.93 มากที่สุด 

5) มีระบบตรวจสอบการทํางาน 
ภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน พร้อม
ทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ใน
การทํางานของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน อย่างถูกต้อง 

4.92 มากที่สุด 

6) เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
แสดงความคิดเห็น ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4.88 มากที่สุด 

7) มีการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินการ
ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 

4.90 มากที่สุด 



 
30 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

รายการ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 

8) มีการใช้อํานาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคบั ในการ
บริหารงานได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 

4.92 มากที่สุด 

9) มีการบริหารงานโดยคํานึงถึง
บุคลากรให้ได้รับการปฏิบัติและบริการ
อย่างทัดเทียมกันของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 

4.92 มากที่สุด 

10) มีการบริหารงานโดยใช้
กระบวนการการตัดสินใจตามหลัก
ฉันทามติของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4.91 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.91 มากที่สุด  
 เป้าประสงค ์1.8 มหาวิทยาลยัมีอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธกจิไดอ้ย่างครบถ้วน  

๒๑.  1.8.1 ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา/บุคลากร
ที่มีต่ออาคารสถานที่
และสิ่งอํานวยความ
สะดวกของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

- 4.51 4.63 ≥4.55 4.60 100.00  
 

 มหาวิทยาลัยโดยกองกลางได้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคาร
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 
พบว่า นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  สามารถ
แสดงผลการสํารวจจําแนกตามกลุ่ม ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่ออาคาร
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

 



 
31 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านอาคารสถานที่   
1) มีอาคารสถานที่คงลักษณะของ
ความเป็นวัง 

4.87 มากที่สุด 

2) มีความรื่นรมย์ของภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัย 

4.85 มากที่สุด 

3) มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 4.79 มากที่สุด 
4) มีความสวยงามในการจัดตกแต่ง
ไม้ประดับและต้นไม้ภายใน
มหาวิทยาลัย 

4.81 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   
1) มีแสงสว่างบริเวณมหาวิทยาลัย 4.81 มากที่สุด 

2) มีระบบรักษาความปลอดภัย 4.77 มากที่สุด 

3) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
ประปา 

4.77 มากที่สุด 

4) มีสถานพยาบาลไว้บริการ 4.78 มากที่สุด 
5) มีถังขยะรองรับเพียงพอทุกพื้นที่ 4.72 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.80 มากที่สุด 

 

2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาคาร
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านอาคารสถานที่   
1) มีอาคารสถานที่คงลักษณะของ
ความเป็นวัง 

4.51 มากที่สุด 



 
32 รายงานผลการปฏบิตัิราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

2) มีความรื่นรมย์ของภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัย 

4.43 มาก 

3) มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 4.33 มาก 

4) มีความสวยงามในการจัดตกแต่งไม้
ประดับและต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย 

4.45 มาก 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   
1) มีแสงสว่างบริเวณมหาวิทยาลัย 4.47 มาก 

2) มีระบบรักษาความปลอดภัย 4.39 มาก 

3) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
ประปา 

4.39 มาก 

4) มีสถานพยาบาลไว้บริการ 4.35 มาก 

5) มีถังขยะรองรับเพียงพอทุกพื้นที่ 4.31 มาก 
ภาพรวม 4.40 มาก 

3) ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่ออาคาร
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 
ในภาพรวมจําแนก ตามกลุ่ม 

กลุ่ม x  
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1)บุคลากร 4.80 มากที่สุด 

2)นักศึกษา 4.40 มาก 

ภาพรวม 4.60 มากที่สุด 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

 เป้าประสงค ์1.9 มหาวิทยาลยัสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ สนิทรัพยเ์พื่อใช้ในการปฏบิัตติามภารกจิ 
๒๒.  1.9.1 เงินรายได้จาก

โครงการจัดหารายได้
ด้านการบริการวิชาการ
และวิจัยต่ออาจารย์
ประจํา(10) 

บาท/คน 692,16
9.09 

605,09
1.51 

909,8
13.98 

650,000 334,5
19 

51.46  
 

 ในรอบ  6 เดือน  จํ านวนเงินรายได้จาก
โครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัย 
273,971,227.32 บาท ต่ออาจารย์ประจํา 819 คน
เฉลี่ย/คน  334,519.20 บาท สามารถสรุปผลการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

หน่วยงาน 

งบรายได้จาก
โครงการจัดหา

รายได ้

อาจารย์
ประจํา
ทั้งหมด 

เฉลี่ยต่อคน / 
บาท 

1.ครุฯ     2,185,646.72  60 36,427.45 

2.วิทย์ฯ     2,421,960.00  100 24,219.60 

3.มนุษย์ฯ     2,004,550.00  125 16,036.40 

4.การจัดการ    28,444,991.00 99 287,323.14 

5.เทคโนโลยีฯ    20,338,923.00 67 303,566.01 

6.ศิลปกรรมฯ        807,000.00 46 17,543.48 

7.บัณฑิตฯ    66,573,060.00 36 1,849,251.67 

8.นานาชาต ิ        781,000.00 39 20,025.64 

9.นวัตกรรมฯ    15,876,650.00 63 252,010.32 

10.พยาบาลฯ          80,000.00 53 1,509.43 

11.สหเวชฯ     1,985,616.40  9 220,624.04 

12.ภาพยนตร์ฯ        320,800.00 58 5,531.03 

13.โลจิสติกส์ฯ    18,981,574.20 53 358,142.91 

14.สถาปัตย์ฯ                    -    11 - 

15.สนอ     1,855,250.00  - - 

16.วิทยบริการ
ฯ        270,816.00 - 

- 

17.ศิลปะฯ          69,000.00 - - 

18.วิจัยฯ        119,400.00 - - 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

หน่วยงาน 

งบรายได้จาก
โครงการจัดหา

รายได ้

อาจารย์
ประจํา
ทั้งหมด 

เฉลี่ยต่อคน / 
บาท 

19.GE        444,000.00 - - 

20.สสสร.        652,500.00 - - 

21. สํานัก
ทรัพย์สินฯ 

 
109,270,400.00 - 

- 

22. ศูนย์ จ. 
นครปฐม                    -    - 

- 

23 .ศูนย์ จ. สุ
มทรสงคราม          72,000.00 - 

- 

24. ศูนย์ จ. 
อุดรธานี        316,090.00 - 

-  

25. ศูนย์ จ. 
ระนอง        100,000.00 - 

 - 

มหาวิทยาลัย 273,971,227.32 819 334519.2031 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดบัภูมิปญัญาทอ้งถิ่นอย่างยัง่ยนื 
  เป้าประสงค ์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค ์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดบัชาติ หรือนานาชาต ิ 
๒๓.  2.1.1 ร้อยละของ

ผลงานวิชาการ วิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ ์เผยแพรใ่น
ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์
ประจําและนักวจิัย(11A) 

ร้อยละ 49.97 60.75 65.42 ≥40.00 25.32 63.30  
 

ง านวิ จั ยที่ ไ ด้ รั บการตีพิ มพ์  /นํ า เ สนอ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน มีจํานวน  
422 ผลงาน ผลงานวิจัยที่ ได้รับการจดสิทธิบัตร 
จํานวน 5 ผลงาน และงานที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ จํานวน 11 ผลงาน  
สามารถจําแนกผลการดําเนินงานตามประเภทดังนี้ 

ประเภทผลงาน ระดับการตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

รวม 

ชาติ นานาชาติ

1)ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารฯ(Journal) 

35 36 71 

 1.1งานวิจัย 35 36 71 

 1.2งานสร้างสรรค์  - - - 

2)ผลงานที่เผยแพร่ในที่ประชุม
(Proceedings) 

41 310 351 

 2.1งานวิจัย 41 310 351 

 2.2งานสร้างสรรค์  - - - 

3)ผลงานวิจัยที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร 

  5 

4)ผลงานทางวิชาการ   - 

5)งานที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
 

  11 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

ประเภทผลงาน ระดับการตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

รวม 

ชาติ นานาชาติ

รวมผลงาน ลําดับที่ 1-2   422 

รวมผลงานทุกประเภท  438 

 ทั้งนี้หากพิจารณาตามระดับคุณภาพของการตีพิมพ์/
เผยแพร่ พบว่า มีผลรวมของคุณภาพผลงาน เท่ากับ 
210.40 (438 ผลงาน ) เทียบกับจํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด  831 คน คิดเป็นร้อยละ 25.32 โดย
สามารถจําแนกผลการดําเนินงานตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน 
น้ําหนัก
คุณภาพ 

จํานวน
อาจารย์
ประจํา
ประจํา
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1) คณะครุศาสตร์ 9.60 (24) 61 15.74 

2) คณะวิทาศาสตร์ฯ 23.20 (33) 103 22.52 

3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 21.20 (56) 128 16.56 
4) คณะการจัดการ 28.80 (63) 99 29.09 

5) คณะเทคโนโลยีฯ 6.40 (13) 67 9.55 

6) คณะศิลปกรรม 9.00 (15) 46 19.57 

7) บัณฑิตวิทยาลัย  11.60 (30) 36 32.22 
8) วิทยาลัยนานาชาติ 23.00 (53) 39 58.97 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 5.80 (11) 63 9.21 

10) วิทยาลัยพยาบาลฯ 20.20 (35) 57 35.44 

11) วิทยาลัยสหเวชฯ 23.00 (37) 58 39.66 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

หน่วยงาน 
น้ําหนัก
คุณภาพ 

จํานวน
อาจารย์
ประจํา
ประจํา
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

12) วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์ 

3.20 (8) 9 35.56 

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์ 24.60 (58) 54 45.56 

14) วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ 0.80 (2) 11 7.27 

มหาวิทยาลัย 
210.40 
(438) 

831 25.32 

หมายเหตุ 
1)  (..) หมายถึง จํานวนผลงาน 

 2) สกอ.กําหนดมาตรฐานร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย โดยจําแนกตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 

2.1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ร้อยละ 20.00 ได้คะแนน 5.00 

2.2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ร้อยละ 30.00 ได้คะแนน 5.00 

3.3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 
30.00 ได้คะแนน 5.00 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

๒๔.  2.1.2 ร้อยละผลงาน
ของนักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิหรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ 14.31 24.64 24.81 ≥18.00 47.22 100.00  
 

 มหาวิทยาลัยมีผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ที่ได้รับการตีพิมพ์ /
นําเสนอ จํานวน 66 ผลงาน ซึ่งผลรวมของคุณภาพ
ผลงาน เท่ากับ 25.50 เทียบกับจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา ป.โท ทั้งหมด จํานวน  54 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.22 สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตาม
หน่วยงานดังนี้ 

หน่วยงาน 
คุณภาพ
งานวิจัย 

จํานวน
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

1) คณะมนุษย์ฯ 0.60 (1) 4 15.00 

2) คณะศิลปกรรมฯ 3.60 (6) 7 51.43 

3) บัณฑิตวิทยาลัย 17.80 (50) 36 49.44 

4) วิทยาลัยนานาชาติ 0.70 (2) - - 

5) วิทยาลัยนวัตกรรม 0.40 (2) - - 

6) วิทยาลัยโลจิสจิกส์ 2.40 (5) 7 34.29 

รวม 25.50 (66) 54 47.22 
 

๒๕.  
2.1.3 ร้อยละผลงาน
ของนักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิหรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ 48.96 72.00 95.81 ≥75.00 41.60 55.47  
 

 มหาวิทยาลัยมีผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์ /
นําเสนอ จํานวน 20 ผลงาน ซึ่งผลรวมของคุณภาพ
ผลงาน เท่ากับ 10.40 เทียบกับจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา ป.เอกทั้งหมด จํานวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.60 สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตาม
หน่วยงานดังนี้ 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

หน่วยงาน 
คุณภาพ
งานวิจัย 

จํานวน
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

1) บัณฑิตวิทยาลัย 10.00(19) 21 47.62 

2) วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ 

0.40 (1) 
4 

10.00 

รวม 10.40 (20) 25 41.60 
 

  เป้าประสงค ์2.2 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาํไปใชป้ระโยชนแ์ละให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้
๒๖.  2.2.1 ร้อยละ

ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ได้รบัการ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด(12A) 

ร้อยละ 67.36 53.10 63.83 ≥62 62.85 100.00  
 

 มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ
นําไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 
เดือน) จํานวน 296 ผลงาน เทียบกับงานวิจัยทั้งหมด 
จํานวน 471 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 62.85 สามารถ
จําแนกผลการดําเนินงานตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน 

จํานวน
งานวิจัยหรือ

งาน
สร้างสรรค์ที่
นําไปใช้
ประโยชน์ 

จํานวน
งานวิจัย
หรืองาน

สร้างสรรค์
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑) คณะครุศาสตร์ 35 43 81.40 

๒) คณะวิทย์ฯ 47 62 75.81 

๓) คณะมนุษย์ฯ 48 69 69.57 

๔) คณะการจัดการ 35 58 60.34 

๕) คณะเทคโนโลยีฯ 19 36 52.78 

๖) คณะศิลปกรรมฯ 11 22 50.00 

๗) บัณฑิตฯ 0 9 0.00 

๘) วิทยาลัยนานาชาต ิ 8 20 40.00 

๙) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 16 33 48.48 
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ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

หน่วยงาน 

จํานวน
งานวิจัยหรือ

งาน
สร้างสรรค์ที่
นําไปใช้
ประโยชน์ 

จํานวน
งานวิจัย
หรืองาน

สร้างสรรค์
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑๐) วิทยาลัยพยาบาลฯ 18 26 69.23 

๑๑) วิทยาลัยสหเวชฯ 10 28 35.71 

๑๒) วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ 0 5 0.00 

๑๓) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 48 54 88.89 

๑๔) วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ 1 6 16.67 

มหาวิทยาลัย 296 471 62.85  
๒๗.  2.2.2 จํานวนชุมชนที่

พึ่งพาตนเองไดจ้าก
ผลงานวิจัย 

ชุมชน - - - 5 1 20.00 
 
  ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เพิ่ม

ตั ว ชี้ วั ด  “จํ า น วนชุ ม ชนที่ พึ่ ง พ า ตน เ อ ง ไ ด้ จ า ก
ผลงานวิจัย” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณที่ใช้
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระยะ 20 ปี โดยในรอบ 
6 เดือน พบว่า มีชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัย 
จํานวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ้านนาชมภู จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ผลงานวิจัย
การส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
จากใบหญ้าแฝกของชุมชนพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดอุดรธานี 
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ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

  เป้าประสงค ์2.3 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีย่ืน่จดอนสุิทธบิตัร หรือสิทธบิตัร 
๒๘.  2.3.1 จํานวน

ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 

ผลงาน 1 79 156 ≥14 52 100.00  
 

 มหาวิทยาลัยมผีลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่น
จดอนุสิทธิบตัร หรือสิทธิบัตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จํานวน 52 ผลงาน ดังนี้ 

 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม จาํนวน 2 ผลงาน 
1) ขวดทรงลูกบาศก ์จํานวน 2 ผลงาน  

(อาจารย์ขวัญใจ  สุขก้อน)   

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจํานวน 3 
ผลงาน 
2) เยลลี่มะม่วงผง (ผศ.ดร.ปิยะดา  อาชายุทธการ) 
3) น้ําพริกแกงเผ็ดจากพริกหวานบรรจุในรทีอร์ท

เพาซ์ จํานวน 2 ผลงาน  
(ผศ.นฤมล ประภาสุวรรณกุล 

 คณะศลิปกรรมศาสตร์ จํานวน 41 ผลงาน 
4) กระดาษจากสาหร่ายในนากุง้ (อาจารย์ คณิน 

ไพรวันรัต) 
5) กระเป๋าจากยางพารา (ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกือ้) 
6) ฐานฟื้นฟูปะการังจากวัสดุธรรมชาติ (อาจารย ์

ดร.ณิชานันทน์ เสริมศร)ี 
7) เครื่องมอืสร้างสรรค์งานปูนปั้น จํานวน 4 

ผลงาน (ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร) 
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ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
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ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
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เป้าหมาย 
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ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

8) ลวดลายผ้า จํานวน 35 ผลงาน (ผศ. ดร. รจนา 
จันทราสา) 

 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จํานวน 2 ผลงาน 
9) ปาล์มเจลผักเสี้ยนผี (รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์

ชัย และอาจารย์นรินทร์ กากะทุม) 
10) เซรั่มเหด็สามอย่าง (อาจารย์นรินทร์ กากะทุม) 

 

 

เป้าประสงค ์2.4 มหาวิทยาลยัเปน็ศนูยก์ลางแหง่การเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแกช่มุชน โรงเรียน วิสาหกจิชุมชน กลุ่มอาชีพ ผูป้ระกอบการใหม่ และท้องถิน่ให้
มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยนืตามศาสตร์พระราชา 

๒๙.  2.4.1 จํานวนองค์
ความรู้ที่เพิ่มขึ้นใน
แหล่งเรียนรู้บรกิาร
วิชาการ(13) 

องค์
ความรู ้

23 23 21 ≥14 2 14.29  
 

 ในรอบ 6 เดือน มีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ จํานวน 2 องค์ความรู้  ได้แก่  
 1) องค์ความรู้การตลาดยุคดิจิทลั (คณะวิทยาการ
จัดการ) 

1) องค์ความรู้ในการป้องกันภาวะการซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุ  (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)  

๓๐.  2.4.2 จํานวนศูนย์การ
เรียนรู้เพื่อการบริการ
วิชาการ(14) 

ศูนย์การ
เรียนรู ้

- - - 5 5 100.00 
 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกพื้นที่ การจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ
บริการวิชาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
จํานวน 5 ศูนย์การเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ศูนย์การเรียนรู้วิจัย บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น บ้านคําชะโนด อําเภอบ้าน
ดุง จังหวัดอุดรธานี   
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ความ
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ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

2. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง วัดประชา
ระบือธรรม เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

3. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม   

4. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพื่อ
อนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ําบางน้อย ตําบลกระดังงา 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  

5. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตําบลจอมปลวก 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

๓๑.  2.4.3 จํานวนผู้มา
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 
ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือ
พิพิธภัณฑ์พระวิมาดา
เธอฯ(15) 

คน 16,123 18,370 17,
853 

≥16,700 14,026 83.99  
 

 มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการ แหล่งเรียนรู้  
3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์ ได้แก่ อาคารโบราณสถานซึ่งเป็น
ตําหนักของเจ้านายฝ่ายในที่เคยประทับในสวนสุนันทา 
จํานวน 3 อาคาร โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการเผยแพร่
ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย อาคาร
จุฑารัตนาภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ และอาคาร
เอื้อนอาชว์แถมถวัลย์  พิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 
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ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

 ผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์
หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รอบ 6 เดือน  จํานวน  14,026 คน ดังนี้ 

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จํานวน (คน) 

1. พิพิธภัณฑ์ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์ 
5,993 

 

    1.1 อาคารจุฑารัตนาภรณ์   
(ดุริยศิลป์) 

2,026 

    1.2 อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ (ทัศนศิลป์) 2,026 

    1.3 อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ 
(นาฏศิลป์) 

1,941 

2. พิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินี
นาฏ ปิยมหาราช ปดิวรัดา  

8,033 

    2.1 พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 5,594 

    2.2 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรม 2,439 

รวม 14,026 
 

 
๓๒.  2.4.4 ร้อยละของ

รายไดข้องครัวเรือนที่
เข้ารว่มโครงการเพิ่มขึ้น
(16A) 

ร้อยละ - - - 30.00 N/A N/A 
 
  ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เพิ่ม

ตัวชี้วัด “ร้อยละของรายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้น” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยืน ระยะ 20 ปี  ปัจจุบัน
คณะทํางานอยู่ระหว่างดําเนินการ 
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๓๓.  2.4.5 ร้อยละของ
นักเรยีนที่เข้ารว่ม
โครงการสามารถอ่าน
ออกเขียนไดเ้พิม่ขึ้น 

ร้อยละ - - - 80.00 88.82 100.00 
 
  ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เพิ่ม

ตัวชี้วัด “ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
อ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสํานัก
งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการขั บ เค ลื่ อนยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ระยะ 20 ปี  ในรอบ 6 เดือน พบว่า นักเรียนที่ผ่านการ
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ จํานวน 890 คน เทียบ
กับจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,002 
คน 

๓๔.  2.4.6 จํานวนโรงเรียน
ที่ได้รับการส่งเสริม
ความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย
เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเอง
และผู้อื่น 

โรงเรียน - - - 25 N/A N/A 
 
  ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เพิ่ม

ตัวชี้วัด “ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
อ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสํานัก
งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการขั บ เค ลื่ อนยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ระยะ 20 ปี  ปัจจุบันคณะทํางานอยู่ระหว่างดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์กํากับตดิตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดําเนินการแล้วจํานวน 
21 โรงเรียน  

2. รายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะครุ
ศาสตร์ ทุกไตรมาส 
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3. เร่งรัดให้ทกุหนว่ยงานสรุปผลการ
โครงการดําเนินการ 

๓๕.  2.4.7 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนร่วมกับ
ประชารัฐ 

ร้อยละ - - - ≥80 N/A N/A 
 
  ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เพิ่ม

ตัวชี้วัด “ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย
ชุมชนร่วมกับประชารัฐ” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสํานัก
งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการขั บ เค ลื่ อนยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ระยะ 20 ปี  ปัจจุบันคณะทํางานอยู่ระหว่างการลง
พื้นที่เพื่อดําเนินการตามแผนการดําเนินงานที่วางไว้ ซึ่ง
จะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมี
กําหนดการในรุ่นที่ 1 เป็นพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ใน
วันที่ 19-21 เมษายน 2562 จํานวนผู้เข้าอบรม 70 
คน 

๓๖.  2.4.8 จํานวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
ที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพอย่างน้อย 1 
ระดับ  

ผลิตภัณฑ์ - - - 6 N/A N/A 
 
  ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เพิ่ม

ตัวชี้วัด “จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 1 ระดับ” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของ
สํานักงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ระยะ 20 ปี ปัจจุบันคณะทํางานอยู่ระหว่างการลงพืน้ที่
เพื่อดําเนินการตามแผนการดําเนินงานที่วางไว้ ซึ่งจะ
แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2562  โดยมีการ
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ดํ า เนิ น โครงการพัฒนาผ ลิต ภัณฑ์ชุ มชน  OTOP 
ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาฐานกิจกรรมสู่การยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน ณ ชุมชนท่าคา อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   

2) โครงการการจัดการทรัพยากรเกษตร เพื่อ
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรที่ยั่งยืน ในหมู่1 ตําบล
คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   

3) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ําพริกเผาสูตร
พื้นบ้านเพื่อสุขภาพ จังหวัดสมุทรสงคราม  

4) โครงการ 3 สมุนลูกสมุทรฯเพื่อชุมชน  
5) โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง

สุขภาพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยกะลามะพร้าว 
๓๗.  2.4.9 จํานวนโรงเรียน

ในท้องถิ่นที่มีการนํา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 

โรงเรียน - - - 10 N/A N/A 
 
 ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เพิ่ม

ตัวชี้วัด “จํานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนํานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของ
สํานักงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ระยะ 20 ปี มีการดําเนินการดังนี้ 

1) ปัจจุบันคณะทํ างานลง พื้นที่ เพื่ อดํ า เนิน
โครงการบริการวิชาการแล้วจํานวน 6 โรงเรียน  
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2) เร่งรัดให้ทุกโครงการย่อยดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและรายงานโครงการตามแผนที่วางไว้ 

๓๘.  2.4.10 นักเรยีนใน
ท้องถิ่นที่มีคะแนนผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-net) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนน 
(วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ดขีึ้น) 

ร้อยละ - - - 30.00 N/A N/A 
 
 ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เพิ่ม

ตัวชี้วัด “นักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอั งกฤษ  ดีขึ้ น )”  ซึ่ ง เป็นตั วชี้ วั ดของ สํานัก
งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการขั บ เค ลื่ อนยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ระยะ 20 ปี มีการดําเนินการดังนี้ 

1) จัดประชุมเ ชิงปฏิบัติการสร้าง สื่อที่ ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

2) สร้างสื่อชุดการสอน 
3 ) จั ดอบรม ในห ลัก สู ต รก า ร ฝึ กอบรมครู

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยเน้น
ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ ขั้ น สู ง ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง  
O-NET ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม พื้นที่
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จํานวนทั้ง สิ้น 101 
โรงเรียน ผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น จํานวน 384 คน ยอดผู้
ได้รับใบประกาศจากการฝึกอบรม จํานวน 312 คน 
และมีการดํ า เนินการติดตามโรง เรียนที่ เข้ าร่ วม
โครงการฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ในเขตพื้นที่
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กรุงเทพมหานคร จํานวน 9 โรงเรียน และโรงเรียนใน
เขตพื้นที่จังหวัดระนอง จํานวน 9 โรงเรียน 

4) นิเทศและการติดตามการดําเนินงานของครู 
5) กําหนดจัดอบรมมัธยมศึกษา ม.ต้น (ม.1 ม.2 

ม.3) ในวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ที่ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม 

๓๙.  2.4.11 นักเรยีนได้รับ
การบ่มเพาะคุณธรรม
และจริยธรรม 

ร้อยละ - - - ≥80 N/A N/A 
 
 ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เพิ่ม

ตัวชี้วัด “นักเรียนได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมและ
จริยธรรม” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระยะ 20 ปี มีการดําเนินการ
ดังนี้ 

1) ปัจจุบันคณะทํ างานลง พื้นที่ เพื่ อดํ า เนิน
โครงการบริการวิชาการแล้วจํานวน 6 โรงเรียน  

2) เร่งรัดให้ทุกโครงการย่อยดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและรายงานโครงการตามแผนที่วางไว้ 

  เป้าประสงค ์2.5 มหาวิทยาลยัมีงานวิจยัทีต่อบสนองตอ่ความต้องการของแหลง่ทนุ  
๔๐.  2.5.1 เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจําและนักวจิัย 

  

   
5 4.708

9 
94.18  

 
  มหาวิทยาลัยกําหนดเป้าหมายเงินสนับสนุน
งานวิจัยต่ออาจารย์ประจํา  ซึ่ ง เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ . โดยสามารถจําแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา ดังนี้ 
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 1) ก ลุ่ ม ส า ข า วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ จํานวน 25,000 บาท/คน  
 2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวน 60,000 บาท/คน 
 3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 
50,000 บาท/คน 
 ผลการดําเนินงาน พบว่า จํานวนเงินวิจัย
ทั้ ง ห มด   163,163,852.50  บาท   ต่ อ จํ า น วน
อาจารย์ประจําทั้งหมด (นับที่ปฏิบัติงานจริง) จํานวน 
819 คน เฉลี่ยคนละ 199,223.26  บาท 
 สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ จําแนกตามแหล่งและประเภทเงิน ดังนี ้
 

แหล่ง/ ประเภทเงิน จํานวน(บาท) 

1. ภายใน  

1.1 งบประมาณรายได้ 9,047,500.00 

1.2 งบประมาณแผ่นดิน 56,298,570.00 
2. ภายนอก  

2.1 เงินภายนอก (รับจ้างจาก
หน่วยงานภายนอก) 

97,817,782.50 

 รวม 163,163,852.50  
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 
 

- กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

บาท/คน 88,47
9.64 

217,6
27.73 

243,5
96.64 

≥25,000 248,2
99 

   
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หน่วยงาน 
เงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ 

จํานวน
อาจารย์
ประจํา 

เฉลี่ย/คน 

1) ครุศาสตร ์  2,943,022.00  60  49,050.37  

2) มนุษยศาสตร์ฯ  9,334,431.00  125  74,675.45  

3) วิทยาการจัดการ 26,682,638.00 99  269,521.60  

4) ศิลปะกรรมฯ  13,870,730.00 46  301,537.61  

5) นานาชาต ิ  1,348,000.00  39  34,564.10  

6)  นวัตกรรมฯ  10,133,007.00 63  160,841.38  

7) การภาพยนตร์  100,000.00  9  11,111.11  

8) โลจิสติกส์ฯ  7,019,315.00  53  132,439.91  

9) บัณฑิตวิทยาลัย 
(กลุ่มมนุษยศาสตร์) 

 57,795,505.00 33  1,751,378.94 

รวม 
 130,853,618.00 527  248,299.09  
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

  

 - กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

บาท/คน 221,4
30.57 

252,4
50.91 

308,5
40.70 

≥60,000 153,202 
   

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หน่วยงาน 
เงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ 

จํานวน
อาจารย์
ประจํา 

เฉลี่ย/คน 

1) วิทยาศาสตร์ฯ  836,605.0 3  278,868.33  

2) เทคโนโลยีฯ  10,698,127.0 100  106,981.27  

3) สถาปัตยฯ  14,594,865.0 67  217,833.81  

4)บัณฑิตวิทยาลัย
(กลุ่มวิทยาศาสตร์) 

 1,600,000.0 11  145,454.55  

รวม  27,729,597.00 181  153,202.19  
 

  

- กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท/คน 70,04
9.42 

113,4
11.84 

177,5
38.71 

≥50,000 41,267 
   

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

หน่วยงาน 
เงิน

สนับสนุน
งานวิจัยฯ 

จํานวน
อาจารย์
ประจํา 

เฉลี่ย/คน 

1) พยาบาล  621,805.00  53  11,732.17  

2) สหเวชศาสตร์  4,126,637.50  58  71,148.92  

รวม 
 

163,163,852.50 
819  199,223.26  
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

๔๑.  2.5.2 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ไดร้่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจหรือ
เทียบเท่าในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่อ
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด 

ร้อยละ 32.61 5.77 7.27 ≥4.00 3.82 95.54  
 

 ในรอบ  6 เดือน  มีผลงานวิจั ยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ จํานวน 18  ผลงาน ต่อ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 471 ผลงานคิด
เป็นร้อยละ 3.82 

หน่วยงาน จํานวน
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่

ได้ร่วมมือฯ 

จํานวน
งานวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1) คณะครุศาสตร์ 0 43 N/A 

2) คณะวิทยาศาสตร์ 1 62 1.61 

3) คณะมนุษยศาสตร์ 0 69 N/A 

4) คณะการจัดการ 4 58 6.90 

5) คณะเทคโนโลยีฯ 1 36 2.78 
6) คณะศิลปกรรมฯ 0 22 N/A 

7) บัณฑิตวิทยาลัย 5 9 55.56 

8) วิทยาลัยนานาชาติ 1 20 5.00 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 0 33 N/A 
10) วิทยาลัยพยาบาลฯ 1 26 3.85 

11) วิทยาลัยสหเวชฯ 4 28 14.29 

12) วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ 0 5 N/A 

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 0 54 N/A 

14) วิทยาลัย 
สถาปัตย์ฯ 

1 6 16.67 

มหาวิทยาลัย 18 471 3.82 
 

  เป้าประสงค ์2.6 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์มีคณุภาพได้ตามมาตรฐาน และเปน็ทีย่อมรับในระดบัชาติ และนานาชาตติามเกณฑค์ณุภาพ  
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

๔๒.  2.6.1 ระดับ
ความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบ/กลไกใน
การดําเนินงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 5 5 5 N/A N/A  
 

 มหาวิทยาลัยกําหนดระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีผลดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินได้
ครบทั้ง 6 ข้อ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ด้วยเงื่อนไขของ
ตัวชี้วัดที่ต้องรอผลการตรวจประเมินของตัวชี้วัด
ดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 ผลการ
ดําเนินงานจึงเป็น N/A 
 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ทั้ง 6 ข้อ 
 1. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจด้านการวิจัยในกระบวนการ
งานวิจัยต่างๆ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้แก่  
1)ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS : Research Information 
System) 2) ระบบงานประชุ มวิ ช าการออนไลน ์
3) ระบบวารสารออนไลน์ (OJS : Online Journal 
system) 4) ร ะ บ บ ฝึ ก อ บ ร ม  ( TIS : Training 
Information System) และ 5) ระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ (BI) ณ ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการฐานข้อมูล
จํานวนรวมทั้งสิ้น 1,425 คน 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

 2. มหาวิทยาลัย มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ อาทิเช่น  
การจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับนานาชาติ  
The 80th Anniversary of Suan Sunandha 
Rajabhat University (SSRU) “International 
Conference on Innovation, Smart Culture and 
Well-Being” ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผู้เข้าร่วมจํานวน 
100 คน และมีจํานวนบทความที่นําเสนอจํานวน 100 
บทความมีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปี
ง บประม าณ  2561 เ งิ น ร า ย ไ ด้  จํ า น วนทั้ ง สิ้ น  
8,065,000บาท งานวิจัยทั้งสิ้น จํานวน 365 เรื่อง 
และงบประมาณแผ่ นดิ น  (วช . )  จํ านวนทั้ ง สิ้ น 
61,578,380 บาท งานวิจัยทั้งสิ้น จํานวน 51 เรื่อง 
(ข้อมูล กพร.รอบ 3 เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2561) 
      3. มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น
ทุนสนับสนุนการวิจัยประจําปีงบประมาณ 2561 เงิน
รายได้ จํานวนทั้งสิ้น  8,065,000บาท งานวิจัยทั้งสิ้น 
จํานวน 365 เรื่อง และงบประมาณแผ่นดิน (วช.) 
จํานวนทั้ ง สิ้น 61,578,380 บาท  งานวิจัยทั้ ง สิ้น 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

จํานวน 51 เรื่อง (ข้อมูล กพร.รอบ 3 เดือน ตุลาคม -
ธันวาคม 2561) นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จํานวนทั้งสิ้น 
10,772,550 บาท งานวิจัยจํานวนทั้ง สิ้น 5 เรื่อง 
(ข้อมูล กพร.รอบ 3 เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2561) 

4. มหาวิทยาลัย  มีการสนับสนุนงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับอาจารย์ เพื่อ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5. มหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
ให้กับอาจารย์ในการทําผลงานวิจัย มีการสร้างขวัญและ
กําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น ในการทําผลงานวิจัย  

6. มหาวิทยาลัย มีการกําหนดแนวทางในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ โดยมีระบบและกลไก คือ แต่งตั้งคณะทํางาน
การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร ติดตามและสรุปการดําเนินงา 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

๔๓.  2.6.2 ระดับ
ความสําเร็จในการ
พัฒนางานวิจยั/
นวัตกรรม 
สู่เชิงพาณิชย ์

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

- - - 5 4 80.00 
 
  มหาวิทยาลัยกําหนดระดับความสําเร็จในการ

พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ไว้ 5 ข้อ โดย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลดําเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินได้ จํานวน 4 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลงานวิจัย/
งานนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมการประกวด
และแสดงผลงานด้านการประดิษฐ์และเทคโนโลยี
นวัตกรรม และพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีอาจารย์ผู้เข้าร่วม
ประชุม จํานวนทั้งสิ้น ๑๒ คน  

3. สถาบันวิจัยมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการนําผลผลิต/นวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยไป
ยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โครงการพัฒนา
ผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร" ในวันที่ 14 
มีนาคม 2562  

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการรวบรวมผลงาน
นักวิจัยไปยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จํานวน 
52 ผลงาน 
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เดิม ใหม่ 

  เป้าประสงค ์2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 
๔๔.  2.7.1 จํานวน

วารสารวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับใน
ระดับชาติ(17) 
 

วารสาร 3 6 9 9 9 100.00  
 

 มหาวิทยาลัยวารสารที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ จํานวน 9 วารสาร ดังนี้ 

ชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับ 
ในฐาน TCI  

วันที่ได้รับ
การยอมรับ 

หน่วยงานเจ้าของ
วารสาร 

 TCI  กลุ่ม1     

1) วารสารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1 ม.ค.58 สถาบันวิจัยฯ 

2) วารสารสวนสุนันทา
วิชาการและวิจัย 

25 พ.ค.
61 

3) วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

12 ต.ค.
60 

คณะเทคโนโลยีฯ 

  TCI  กลุ่ม2 

4) วารสารบัณฑิตศึกษา 1 ม.ค.58  บัณฑิตวิทยาลัย 

5) วารสารการวิจัยการพัฒนา
บริหารการพัฒนา 

25 พ.ค.
61 

6) วารสารศิลป์ปริทัศน์ 1 ม.ค.59 คณะเทคโนโลยีฯ 

7) วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

31 พ.ค.
60 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

8) Suan Sunandha 
Science and Technology 
Journal  

6 มิ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

9) วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

25 พ.ค.
61 

วิทยาลยัโลจิสติกสฯ์ 
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ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

 เป้าประสงค ์2.8 มหาวิทยาลยัมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกบัความต้องการของท้องถิน่และสังคม  
๔๕.  2.8.1 ระดับ

ความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบการ
ให้บรกิารวิชาการแก่
สังคมตามเกณฑ์
มาตรฐานอดุมศึกษาที่
กําหนด 

ระดับ
ความสํา

เร็จ 

5 5 5 
 

5 N/A N/A  
 

1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลดําเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมินได้ 2 ข้อ และอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ ของเกณฑ์การพิจารณา ต่อไปนี้ 

- ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

- ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- สถาบันสามารถสร้าง เครือข่ ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 

- ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน
บริการทางวิชาการแก่สังคมสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
อาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจาก
ทุกคณะ 

2. เงื่อนไขของตัวชี้วัดที่ต้องรอผลการตรวจ
ประเมินของตัวชี้วัดดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2561   
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เดิม ใหม่ 

 เป้าประสงค ์2.9 มหาวิทยาลยัมีกระบวนการด้านการทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรมที่ได้มาตรฐาน เปน็ทีย่อมรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
๔๖.  2.9.1 ระดับ

ความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กําหนด 

ระดับ
ความสํา

เร็จ 

 
 

- - 5 N/A N/A 
 
 1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลดําเนินงานตามเกณฑ์การ

การประเมินได้ 4 ข้อ และอยู่ระหว่างการดําเนินการ 
ของเกณฑ์การพิจารณา ต่อไปนี้  

- ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
2. เงื่อนไขของตัวชี้วัดที่ต้องรอผลการตรวจประเมิน
ของตัวชี้วัดดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561   

 เป้าประสงค ์2.10 อาจารยแ์ละนกัวิจยัมีศกัยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค ์งานวิจยั นวตักรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธภิาพ  
๔๗.  2.10.1 ร้อยละของ

อาจารย์ประจําและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
(18)  

ร้อยละ 92.68 86.79 88.15 ≥80 80.10 100.00  
 

 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่ทํางานวิจัย จํานวน 656 
คน จากอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 819 คน  
คิด เป็นร้อยละ  80.10 สามารถจําแนกผลการ
ดําเนินงานตามหน่วยงานดังนี้  
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หน่วยงาน จํานวน

อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย 

จํานวน
อาจารย์
ประจํา 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1) ครุศาสตร์  56 60 93.33 

2) วิทยาศาสตร์ฯ 97 100 97.00 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 104 125 83.20 

4) วิทยาการจัดการ 81 99 81.82 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 55 67 82.09 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 34 46 73.91 

7) บัณฑิตวิทยาลัย 14 36 38.89 

8) นานาชาติ 27 39 69.23 

9) นวัตกรรมฯ 45 63 71.43 

10) พยาบาลฯ 36 53 67.92 

11) สหเวชศาสตร์ 48 58 82.76 

12) การภาพยนตร์  5 9 55.56 

13) โลจิสติกส์ 48 53 90.57 

14) สถาปัตยกรรมฯ 6 11 54.55 

รวม 656 819 80.10 
 

 เป้าประสงค ์2.11 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลด้านวิจยัและบริการวิชาการสาํหรับการบริหารจัดการ 
๔๘.  2.11.1 ระดับ

ความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานข้อมลูการ

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

- - - 5 1 20.00 
 
  มหาวิทยาลัยกําหนดระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและบริการทางวิชาการ  
ไว้ 5 ข้อ โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลดําเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมินได้ จํานวน 1 ข้อ ดังนี้ 
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วิจัยและบริการทาง
วิชาการ 

๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคณะกรรมการ
และมีแผนสําหรับโครงการพัฒนาปรับปรุง ระบบ 
สารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ/ระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  
  เป้าประสงค ์3.1 เครือข่ายและท้องถิน่มีส่วนร่วมในการพฒันาและเกดิความสัมพันธท์ีด่กีบัมหาวทิยาลัย 
๔๙.  

3.1.1 ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย(19) 

ร้อยละ 
 

100 100 100 100.00 N/A N/A  
 

 ร้ อยละของ เครื อข่ า ยที่ มี ผ ลผ ลิตที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เป็นการพิจารณาจากกลุ่ม
เครือข่ายที่ให้ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
อย่ าง เด่นชัด เทียบกับจํานวนกลุ่มเครือข่ ายของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มเครือข่าย คือ ประกอบด้วย 1) 
เครือข่ายศิษย์เก่า 2) เครือข่ายชุมชน 3) เครือข่ายสาขา
วิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ 4) เครือข่ายผู้ประกอบการ 
และ 5) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 ทั้งนี้การนับกลุ่มเครือข่ายที่ให้ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์จะนับได้เมื่อเครือข่ายย่อยในกลุ่มเครือข่าย
นั้นๆ มีผลเป็นประโยชน์อย่างเด่นชัด อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของเครือข่ายย่อย 
 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายย่อยทั้งหมด จํานวน 
145 เครือข่ายย่อย โดยมีเครือข่ายย่อยที่มีผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ จํานวน 48 เครือข่ายย่อย คิดเป็นร้อย
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ละ 99.25 ทั้งนี้หากพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย  พบว่า กลุ่มเครือข่ายที่มีที่ผลผลิตที่มี
ประโยชน์ ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป ยังไม่มี โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

รายการข้อมูล 

ร้อยละของเครือข่ายย่อย 
ที่ให้ผลผลิตที่มีประโยชน์ 

ศิษย์เก่า  ชุมชน  
สมาคม
วิชาชีพ   

ผู้ประกอบ 
การ 

ม.ต่าง 
ประเทศ 

1.จํานวนเครือข่าย
ย่อยที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ฯ 

5 9 10 11 13 

2.จํานวนเครือข่าย
ย่อยทั้งหมด 

14 35 20 44 32 

คิดเป็นร้อยละ 35.71 25.71 50.00 25.00 40.63 

 
 

๕๐.  3.1.2 จํานวนเครือข่าย
ที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

เครือข่าย 5 5 5 5 N/A N/A  
 

 เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
พิจารณาจากจํานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัย เช่น การให้ข้อมูล
ข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะ
ทางที่นําไปสู่การตัดสินใจ เป็นต้น ทั้งนี้การนับกลุ่ม
เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยจะนับ
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

ได้เมื่อเครือข่ายย่อยในกลุ่มเครือข่ายนั้นๆ มีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัย อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเครือข่ายย่อย 
 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายย่อยทั้งหมด จํานวน 
145 เครือข่ายย่อย  พบว่าในรอบ 6 เดือน ยังไม่มีกลุ่ม
เครือข่ายใดที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ดังนี้ 
  

รายการข้อมูล 

ร้อยละของเครือข่ายย่อยที่มีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 ระดับ 

ศิษย์เก่า  ชุมชน   
สมาคม 
วิชาชีพ   

ผู้ประกอบ
การ 

ม.ต่าง 
ประเทศ 

1.จํานวนเครือข่าย
ย่อยที่มีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 
ระดับ 

5 9 10 11 13 

2.จํานวนเครือข่าย
ย่อยทั้งหมด 

14 35 20 44 32 

คิดเป็นร้อยละ 35.71 25.71 50.00 25.00 40.63 
 

  เป้าประสงค ์3.2 มหาวิทยาลยัมีความร่วมมือกบัเครือข่ายและทอ้งถิน่ที่หลากหลาย 
๕๑.  3.2.1 ร้อยละของ

เครือข่ายความร่วมมือ
ในประเทศที่มีการ
ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง(20A) 

ร้อยละ - - - ≥75.00 N/A N/A 
 
  มหาวิทยาลัย มีเครือข่ายความร่วมมือใน

ประเทศที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จํานวน  
106 เครือข่าย โดยสามารถ จําแนกผลการดําเนินงาน
ตามกลุ่มเครือข่าย ดังนี้ 

รายการข้อมูล 
ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือใน

ประเทศที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

ศิษย์เก่า   ชุมชน   
สมาคม
วิชาชีพ   

ผู้ประกอบการ 

1.จํานวนเครือข่าย
ย่อยในประเทศที่มี
การดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 9 10 11 

2.จํานวนเครือข่าย
ย่อยทั้งหมด 

14 35 20 44 

คิดเป็นร้อยละ 35.71 25.71 50.00 25.00 
 

  เป้าประสงค ์3.3  มหาวิทยาลยัมีการดําเนนิการจัดกจิกรรมความร่วมมือกบัเครือข่ายต่างประเทศ                                                                                  
๕๒.  3.3.1 ร้อยละของ

เครือข่ายต่างประเทศที่
มีการจดักิจกรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
(21A) 

ร้อยละ - - 100 ≥65.00 54.55 83.92  
 

 มหาวิทยาลัยได้ติดตามข้อตกลงความร่วมมือ
ต่างประเทศที่ดําเนินกิจกรรมสําเร็จตามที่กาํหนด พบวา่ 
มีข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศซึ่ งดําเนิน
กิจกรรมสําเร็จตามที่กําหนด จํานวน 18 ข้อตกลง  
จากข้อตกลงความร่วมมือที่กําหนดกิจกรรมการ
ดําเนินงานทั้งหมด ของเครือข่ายต่างประเทศ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 33 ข้อตกลงคิดเป็น
ร้อยละ 54.55 สามารถจําแนกผลการดําเนินงานตาม
หน่วยงาน ดังนี้ 
 
 
 

หน่วยงาน 

จํานวน
ข้อตกลง

ฯที่

จํานวน
ข้อตกลงที่
กําหนด

ร้อยละ  
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

ดําเนิน
กิจกรรม
สําเร็จ
ตามที่
กําหนด 

กิจกรรมการ
ดําเนินงานฯ 
ในปี พ.ศ. 
2562 

1) คณะครุศาสตร์ 0 3 N/A 

2) คณะวิทยาศาสตร์ฯ 3 3 100.00 

3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 2 50.00 

4) คณะวิทยาการจัดการ 1 1 100.00 

5) คณะเทคโนโลยีฯ 2 2 100.00 

6) คณะศิลปกรรมฯ 0 1 N/A 

7) บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 100.00 

8) วิทยาลัยนานาชาติ 7 11 63.64 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 1 2 50.00 

10) วิทยาลัยพยาบาลฯ 0 1 N/A 

11) วิทยาลัยสหเวชฯ 2 2 100.00 

12) วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์ฯ 

0 2 N/A 

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ  0 1 N/A 

14) วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ 0 1 N/A 

15) มหาวิทยาลัย 18 33 54.55 

 

 

 

เป้าประสงค ์3.4 มหาวิทยาลยัมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกบัท้องถิ่น องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รวิชาชีพ ผูป้ระกอบการ ศษิย์เก่า และ
ต่างประเทศ  
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

๕๓.  3.4.1 ระดับ
ความสําเร็จของ
กระบวนการ/กลไกใน
การสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่าย 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 5 5 5 1 20.00  
 

มหาวิทยาลัยกําหนดระดับความสําเร็จของ
กระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ
เครือข่าย ไว้ 5 ระดับ สามารถดําเนินการได้ 1 ระดับ  
ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงเครือข่าย มีจํานวน 92 โครงการ  และได้รับ
การอนุมัติจากอธิการบดี  

2) มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จํานวน 19 โครงการ จากทั้งหมด 92 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 20.65 และสามารถดําเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 11.96 

 เป้าประสงค ์3.5 มหาวิทยาลยัมีการพฒันาฐานขอ้มูลเครือข่ายสําหรับการบริหารจดัการอย่างมีประสทิธภิาพ 
๕๔.  3.5.1 ระดับ

ความสําเร็จของการ
พัฒนา/ปรับปรงุ
ฐานข้อมูลเครอืข่าย 
 
 
 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

- - 5 5 4 80.00  
 

มหาวิทยาลัยกําหนดระดับความสําเร็จของการ
พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย ไว้ 5 ระดับ 
สามารถดําเนินการได้ 4 ดังนี้ 

1) มีคณะทํางานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล
เครือข่าย และมีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล
เครือข่าย  

2) มีการดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนพัฒนา/
ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย ได้จํานวนกิจกรรม 5 จาก
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
83.33 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ 83.33 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดบันานาชาต ิ 
  เป้าประสงค ์4.1 มหาวิทยาลยัเปน็ที่รู้จกัและยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
๕๕.  4.1.1 ร ะ ดั บ

ความสํา เร็จของการ
ดําเนินการตามแผนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย
(22A) 

ร้อยละ - - - 5 4 80.00   มหาวิทยาลัยกําหนดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ไว้ 5 
ระดับ สามารถดําเนินการได้ 4 ดังนี้ 

1) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของคณะกรรมการ 

2) มีการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
ทุกเดือน และจัดประชุม 2 เดือนต่อครั้ง และมีผู้เข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคณะกรรมการ 

3) มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต่ อ
คณะกรรมการด้านแผนงาน  กํากับติดตาม  และ
ประเมินผลภายในระยะเวลาทุกเดือน 

4) มีการดํา เนินงานตามกิจกรรมและบรรลุ
เป้าหมายความสําเร็จของตัวชี้วัด ดังนี้ 

• ตามเกณฑ์ Webometrics : มีการดําเนินงาน
ตามกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 80 และ บรรลุตาม
เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 80  หรือ 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

• ตามเกณฑ์ QS Stars : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 50 และ บรรลุตามเป้าหมาย
น้อยกว่าร้อยละ 50  หรือ 

• ตามเกณฑ์ QS Ranking : มีการดําเนินงาน
ตามกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 50 และ บรรลุตาม
เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 50 

๕๖.  4.1.2 ร้อยละของ
งานวิจัย บทความ
วิชาการ งานสรา้งสรรค์ 
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์
และนักวิจัยที่ไดร้ับ
รางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 
 

ร้อยละ - - 2.44 1.00 1.32 100.00  
 

 งานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 11 ผลงาน ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํานับรวมลาศึกษาต่อ จํานวน 831 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.32 สามารถสรุปผลการดําเนินงาน 
จําแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน จํานวน
งานวิจัยฯ ที่
ได้รับรางวัล 

จํานวน
อาจารย์
ประจํา
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1) ครุศาสตร ์ 1 61 1.64 

2) วิทยาศาสตร์ฯ 3 103 2.91 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 1 128 0.78 

4) วิทยาการจัดการ 2 99 2.02 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 0 67 0.00 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 1 46 2.17 

7) บัณฑิตวิทยาลัย 1 36 2.78 

8) นานาชาต ิ 0 39 0.00 

9) นวัตกรรมฯ 0 63 0.00 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

10) พยาบาลฯ 0 57 0.00 

11) สหเวชศาสตร์ 1 58 1.72 

12) การภาพยนตร์  0 9 0.00 

13) โลจิสติกส์ 1 54 1.85 

14) สถาปัตยกรรมฯ 0 11 0.00 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 11 831 1.32 

ผลงานที่ได้รับรางวัลจํานวน 11 ผลงาน ไดแ้ก ่
1) INSTANT SPICY CHICKEN RICE SAUCE 

ได้รับจํานวน 2 รางวัล ได้แก่ (1) Gold medal from 
IIDC 2018 (2) Special Award from IIDC 2018" 
หน่วยงานที่ให้รางวัล นิทรรศการ IIDC Hong Kong 
International Invention and Design Competition 
ณ Hong Kong Convention and Exhibition Center 
2018 เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2) The Development of Cyber Laboratory 
Instruction Model under the Theory of 
Constructivism ร า ง วั ลที่ ไ ด้ รั บ  Excellent Paper
หน่วยงานที่ ให้ รางวัล  The 80th Anniversary of 
SSRU International Conference on Innovation, 
Smart Culture and Well-Being (ICISW2018)  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3 ) Antibacterial Activity of Alcohol-
Based-Hand Sanitizer Mixed with the Carissa 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

carandas L. Fruit Extract" ร า ง วั ล ที่ ไ ด้ รั บ 
Excellent Paper หน่วยงานที่ ให้รางวัล The 80th 
Anniversary of SSRU International Conference 
on Innovation, Smart Culture and Well-Being 
(ICISW2018)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4) สัญลักษณ์ของ "ผี" ในโลกทัศน์ของชาวจีน
รางวัลที่ได้รับ ผลงานวิจัยดีเด่น หน่วยงานที่ให้รางวัล 
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย" 
ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

5 ) Service evaluation: structural and 
functional approach (the case of food and 
beverage industry) รางวัลที่ ได้รับ Outstanding 
research หน่วยงานที่ให้รางวัล ACE International 
Conference 

6 ) Human rights, economic and social 
community in the XXI century: the global 
and Eurasian trends ร า ง วั ล  Outstanding 
researchหน่วยงานที่ ให้รางวัล ACE International 
Conference 

7) ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร า ง วั ล ช ม เ ช ย
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

หน่วยงานที่ให้รางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

8) Innovative Organization: Innovative 
Organization Development Model in 
Thailand 4.0 of SMEs Manufacturing 
Industries in Nakhon Pathom Province, 
Thailand (Phase 1) รางวลัที่ได้รับ Best Paper 
Award หน่วยงานที่ให้รางวัล 26th International 
Conference on Innovations Through Research 
Developments in Social Sciences, Humanities 
and Management Studies (IRDSSH)  

9) INTELLIGENT NECK PILLOW FROM 
INTELLIGENT TEXTILES ไดร้างวัล จํานวน 2 รางวัล 
(1) Gold medal from IIDC 2018 2. i-ENVEX 
Gold Award from Malaysia หน่วยงานที่ใหร้างวัล 
นิทรรศการ IIDC Hong Kong International 
Invention and Design Competition ณ Hong 
Kong Convention and Exhibition Center 2018 
เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 

10) กลวธิกีารสร้างอารมณ์ขนัในเรื่องขําขัน
ล้านนาที่มีการล้อเลยีนพฤตกิรรมของคน รางวัลที่
ได้รับ บทความระดับด ี หน่วยงานที่ให้รางวัล การ
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ 40 ปี ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

11) Harbal, Postpartum Care in Thai 
Traditional Medicine รางวัลที่ได้รับ  BEST 
PAPER AWARD หน่วยงานที่ให้รางวัล The ICTBH 
2019 International Conference Tourism 
Business and Heaith Sciences in London 

  4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวทิยาลยั  
๕๗.  

4.2.1 ร้อยละของการ
รับรู้ภาพลักษณแ์ละการ
ให้บรกิารของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 92.61 97.60 92.20 ≥93 89.23 95.95  
 

 มหาวิทยาลัย โดยกองกลางได้ดําเนินการ
สํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย รอบที่ 1 สามารถสรุปผลการสํารวจตาม
รายการ ดังนี้ 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
การรับรู้ 

ด้านองค์การ   

1. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักและได้รับการยอมรับ 
 

4.56 
(91.20) 

มากที่สุด 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
การรับรู้ 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรง
ตามความต้องการของสังคม 

4.47 
(89.36) 

มาก 

3. เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตผลงาน
วิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ 
รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อบริการ
วิชาการแก่สังคม 

4.44 
(88.73) 

มาก 

4. เป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของ
สังคม 

4.49 
(89.71) 

มาก 

5. เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นความเป็นวัง 
โดยสืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา 
และเน้นการอนุรักษ์ เผยแพร่ รวมถึง
เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒธรรม 

4.52 
(90.42) 

มากที่สุด 

ด้านบริการ   

1. มีหลักสูตรและสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

4.49 
(89.75) 

มาก 

2. มีช่องทางการติดตอ่สื่อสาร ที่
สามารถติดต่อและหาข้อมูล ได้สะดวก
และรวดเร็ว 

4.45 
(88.94) 

มาก 

3. มีระบบสารสนเทศรองรับในการ
ให้บริการด้านต่างๆ 

4.42 
(88.36) 

มาก 

4. บุคลากรที่ให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใส 
มีการแสดงออกที่เป็นมิตรเต็มใจ 
ชัดเจน และเข้าใจง่าย 
 

4.37 
(87.37)  

มาก 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
การรับรู้ 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

5. สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย มี
สถานที่นั่งพักผ่อนและที่อ่านหนังสือ
ร่มรื่น สวยงาม 

4.42 
(88.46) 

มาก 

ภาพรวม 
4.46 

(89.23) 
มาก 

 

 4.3 นกัศกึษาชาวต่างชาติเขา้ศกึษาตอ่ในสาขาวิชา  
๕๘.  4.3.1 จํานวนนักศึกษา

ชาวต่างชาต/ินกัศึกษา
แลกเปลี่ยน(23A) 
 
 
 

คน 50 78 200 28 245 100.00  
 

 ในปีการศึกษา 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 245 
คน จําแนกเป็น 1) นักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียน
กับมหาวิทยาลัย จํานวน 121 คน  2) จํานวนนักศึกษา
ต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย จํานวน 121 
คน และ 3) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จํานวน  
3 คน สามารถจําแนกผลการดาํเนินงานตามหน่วยงาน
ดังนี ้

หน่วยงาน จํานวน
นักศึกษา
ต่างชาติที่
ลงทะเบียน 

จํานวน
นักศึกษา

แลก 
เปลี่ยน 

รวม
ทั้งหมด 

1) ครุศาสตร ์ 0 0 0 

2) วิทยาศาสตร์ฯ 11 0 11 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 53 47 100 

4) วิทยาการจัดการ 2 0 2 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 1 2 3 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 0 0 0 

หน่วยงาน จํานวน
นักศึกษา

จํานวน
นักศึกษา

รวม
ทั้งหมด 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

ต่างชาติที่
ลงทะเบียน 

แลก 
เปลี่ยน 

7) บัณฑิตวิทยาลัย 7 0 7 

8) นานาชาต ิ 2 75 77 

9) นวัตกรรมฯ 35 0 35 

10) พยาบาลฯ 0 0 0 

11) สหเวชศาสตร์ 0 0 0 

12) การภาพยนตร์  10 0 10 

13) โลจิสติกส์ 0 0 0 

14) สถาปัตยกรรมฯ 0 0 0 

รวม 121 124 245 
 

 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในทีส่ามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาต ิ 
๕๙.  4.4.1 จํานวนอาจารย์

ประจําและนักวจิัยที่
เป็นชาวต่างชาติ 

คน 9 20 19 14 28 100.00  
 

 มห า วิ ท ย า ลั ย มี อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ที่ เ ป็ น
ชาวต่างชาติ จํานวน 19 คน สามารถจําแนกผลการ
ดําเนินงานตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน จํานวนอาจารย์ต่างชาติ 

1) ครุศาสตร์  2 

2) วิทยาศาสตร์ฯ 2 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 4 

4) วิทยาการจัดการ 1 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 2 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 1 

7) บัณฑิตวิทยาลัย 1 

8) นานาชาติ 5 

หน่วยงาน จํานวนอาจารย์ต่างชาติ 

9) นวัตกรรมฯ 2 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  
ตัวชีว้ัด 

  

หนว่ย
นบั 
  

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป ี2562 
ความ

สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด 

หมายเหต ุ
  

2559 2560 2561 
เป้าหมาย 
2562 

ผล ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

เดิม ใหม่ 

10) พยาบาลฯ 2 

11) สหเวชศาสตร์ 1 

12) การภาพยนตร์  4 

13) โลจิสติกส์ 0 

14) สถาปัตยกรรมฯ 1 

รวม 28  
 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยแีละเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทนัสมัยในการสร้างภาพลกัษณ์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

๖๐.  4.5.1 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ปรับปรงุเว็บไซต์(24) 

ระดับ
ความสําเร็จ 

- - 5 5 2 40.00  
 

 มหาวิทยาลัยกําหนดระดับความสําเร็จของ
การปรับปรุงเว็บไซต์ ที่ระดับ 5 โดยมหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินการครบทุกระดับ ดังนี้ 

1) มีคณะทํางานการปรับปรุงเว็บไซต์ และมี
แผนการปรับปรุงเว็บไซต์  

2) มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ 
จํานวน 5 กิจกรรม โดยสามารถดําเนินการจัดกิจกรรม
ได้ตามแผนที่กําหนด จํานวน 1 กิจกรรม  คิดเป็น 
ร้อยละ 20.00 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 20.00 
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ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(รอบ 6 เดือน) 

 
มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) จากตัวชี้วัดทั้งหมด 60 ตัวชี้วัด สามารถสรุป

ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินงานเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) ตัวชี้วัดที่มีความก้าวหน้า ≥ ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป จํานวน 31 ตัวชี้วัด  2) ตัวชี้วัดที่มี
ความก้าวหน้า ≤ ร้อยละ 49.00 จํานวน 11 ตัวชี้วัด  และ 3) ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานเป็น N/A จํานวน 18 ตัวชี้วัด  (ตัวชี้วัดที่ควรมีความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน มี
จํานวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ต้องรอผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ จํานวน 15 ตัวชี้วัด) 

จากผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) พบว่า ตัวชี้วัดที่มีความก้าวหน้า ≤ ร้อยละ 49.00และตัวชี้วัดที่มีผล
การดําเนินงานเป็น N/A ที่ควรมีความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ผู้บริหารต้องเฝ้าระวังและกําหนดแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ใน
รอบ 12 เดือน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้บรรลุในรอบ 12 เดือน 
เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 9 เมษายน 2562รายละเอียดดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดที่มีความก้าวหน้า ≤ ร้อยละ 49.00 จํานวน 11 ตัวชี้วัด 
ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผล แนวทางการปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันามหาวทิยาลยัให้เปน็เอตทคัคะอย่างยั่งยืน (จํานวน 6 ตัวชีว้ัด) 
1) 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ไดร้ับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: กองพัฒนานักศึกษา 

0.50 0.21  กองพัฒนานักศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีผลการ
ดําเนินงานยังไม่เป็นไปเป้าหมาย แสวงหาเวทีประกวดแข่งขันให้กับนักศึกษา ดังนี้ 

หน่วยงาน ผลดําเนินงาน 
จํานวนรางวัลที่ต้อง

เพิ่ม 

1) คณะครุศาสตร์ 0.44 2 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.03 31 

3) คณะวิทยาการจัดการ 0.16 21 

4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.06 8 

5) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0.23 4 

6) บัณฑิตวิทยาลัย 0.39 1 

7) วิทยาลัยนานาชาติ 0.40 2 

8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ N/A 16 
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ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผล แนวทางการปรับปรุง 
9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ N/A 3 

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 0.48 1 

11) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  0.27 7 

หน่วยงาน ผลดําเนินงาน 
จํานวนรางวัลที่ต้อง

เพิ่ม 

12) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ N/A 2 

13) ภาพรวมมหาวิทยาลัย 0.21 88 

                                                                                                   
2) 1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสริม หรอืพัฒนาใหก้ับนกัศึกษา 
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: กองพัฒนานักศึกษา 

4.45 0.39 1. กองพัฒนานกัศึกษาจะดําเนนิการ ดงันี ้
 1.1 เร่งรัดสรุปผลความพึงพอใจของโครงการที่ได้ดําเนินการเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว จํานวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการอบรมป้องกันเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา 2) โครงการฝึกอบรมและ
แนะแนวอาชีพ miniJobfair 3) โครงการแก้วรวมช่อ 4) โครงการสวน
สุนันทาปันน้ําใจ และ 5) กิจกรรมวันลอยกระทง 

 1.2 กํากับให้มีการจัดโครงการให้เป็นไปตามแผนการพัฒนานักศึกษาที่
กําหนด จํานวน 16 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษา 2) โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 3) โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 4) โครงการอบรมมารยาทไทย เพื่อการพัฒนานักศึกษา 5) 
โครงการปิดโลกชมรม 6) โครงการเปิดโลกชมรม 7) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นํานักศึกษา 8) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 9) 
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ (คลิปสั้น) หัวข้อ ภัยยาเสพติด 10) 
โครงการกีฬาสุนันทาสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 11) 
โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย 12) โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน 5ส 13) โครงการ
ลูกพระนางจิตอาสา 14) โครงการไหว้ครู 15)  กิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์
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ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผล แนวทางการปรับปรุง 
แ ล ะพิ ธี อั ญ เ ชิ ญ ต ร า พ ร ะ ร า ช ลั ญ จ ก ร  แ ล ะ  1 6 ) กิ จ ก ร ร ม 
วันสงกรานต์ พร้อมการสรุปผลการจัดโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานจัดการศึกษาสรุปผลการโครงการพัฒนานักศึกษาที่
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดําเนินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามแผนการพัฒนานักศึกษาที่กําหนด ดังนี้ 

หน่วยงาน 
จํานวน

โครงการตาม
แผนทั้งหมด 

จํานวนโครงการที่ต้องเร่ง
สรุปผลการดําเนินงาน /
ดําเนินการจัดโครงการ 

1) คณะครุศาสตร์ 7 5 
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 6 

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 2 
4) คณะวิทยาการจัดการ 12 5 

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 2 

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 6 
7)  วิทยาลัยนานาชาติ 11 7 

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 6 6 

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 7 4 

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 13 6 

11) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่ 

4 2 

12) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  6 4 

13) วิทยาลัยสถาปัตยกรรม 6 6 

14) ระดับมหาวิทยาลัย (เฉพาะโครงการที่
กองพัฒนานักศึกษาจัด)  

24 22 

 

3) 1.3.3 ร้อยละของสาขาวิชาที่ส่งผลงานของนักศึกษาเข้า
ประกวด 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: กองบรกิารการศึกษา 

50.00 13.21  คณะ/วิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขาวิชา แสวงหาเวทีประกวด
แข่งขันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้
นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน โดยมีหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 
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ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผล แนวทางการปรับปรุง 
 

หน่วยงาน 
ผล

ดําเนินงาน 
จํานวนสาขาที่

ต้องเพิ่ม 

1) คณะครุศาสตร์ 37.5 1 
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28.6 3 

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ N/A 8 

4) คณะวิทยาการจัดการ N/A 3 
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม N/A 5 

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ N/A 4 

7)  บัณฑิตวิทยาลัย N/A 9 
8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ N/A 5 

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ N/A 1 

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ N/A 3 

11) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ N/A 1 

 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 13.2 39 
 

4) 1.3.5 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้นาํเสนอในระดับ
นานาชาติ 
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: กองนโยบายและแผน 

28 2 1 .  หน่ ว ย ง า น จํ า น วน  8  หน่ ว ย ง า น  ไ ด้ แ ก่  1) คณะค รุ ศ า ส ต ร์   
2) คณะวิทยาการจัดการ 3) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 5) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 6) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 7) 
วิ ท ย า ลั ย ก า ร ภ า พ ย น ต ร์  ศิ ล ป ะ ก า ร แ ส ด ง แ ล ะ สื่ อ ใ ห ม่  แ ล ะ  
8) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

(1) จัดส่งแผนจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ให้
กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562 

(2) พิจารณาคัดเลือกผลงาน/โครงงาน/Project /และบทความวิจัย ให้
แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2562 

(3) จัด  Mini Conference 2019 ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
2562  
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ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผล แนวทางการปรับปรุง 
(4) พิจารณาคัดเลือกบทความวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการนําเสนอ  Mini 

Conference 2019 เพื่อไป  Conference ระดับนานาชาติ 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาไป Conference 

ระดับนานาชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562 
2. หน่วยงาน จํานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
2) วิทยาลัยนานาชาติ และ 3) วิทยาลัยสถาปัตยกรรม ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

(1) จัด  Mini Conference 2019 ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
2562  

(2) พิจารณาคัดเลือกบทความวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการนําเสนอ  Mini 
Conference 2019 เพื่อไป  Conference ระดับนานาชาติ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาไป Conference 
ระดับนานาชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562 
 

5) 1.4.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจดัทําหลักสูตร 
2 ภาษา 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: กองบรกิารการศึกษา 

5 2 1. กองบริการการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานจัดการศึกษา
เร่งรัดแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําหลักสูตร 2 ภาษาพร้อมทั้งจัดทําแผนการพัฒนา
หลักสูตร 2 ภาษา ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 และดําเนินงานตาม
แผนที่กําหนด 

2. กองบริการการศึกษากํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนการจัดทํา
หลักสูตร 2 ภาษา ทุกๆเดือน 

3. รายงานผลการดําเนินงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
6) 1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดร้บัการ

ปรับปรงุและพัฒนา 
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: กองนโยบายและแผน 

80.00 17.39 1. กองนโยบายและแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตาม
กระบวนการปฏิบัติงานที่พัฒนา/ปรับปรุงที่ออกแบบไว้ 

2. หน่วยงานรายงานผลการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานต่อกอง
นโยบายและแผนทุกไตรมาส 
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ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผล แนวทางการปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (จํานวน 3 ตัวชี้วัด) 

7) 2.2.2 จํานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองไดจ้ากผลงานวิจัย 
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา หน่วยงาน
เจ้าภาพ: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 1 1. ผลักดันให้อาจารย์ดําเนินโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
2562 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่ดําเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ นํา
ผลงานวิจัยไปใช้ช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายในเดือนกันยายน 2562 

3. ติดตามการนําผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.รายงานผลการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนต่อสถาบันวิจัยและ
พัฒนาทุกเดือน 

8) 2.4.1 จํานวนองค์ความรูท้ี่เพิม่ขึ้นในแหล่งเรยีนรู้บรกิาร
วิชาการ 
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา หน่วยงาน
เจ้าภาพ: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

14 2 1. หน่วยงานควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้ 

2. หน่วยงานถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้และ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2562 

3. สรุปผลประเมินความพึงพอใจ และจํานวนของผู้เข้าเยี่ยมชมองค์ความรู้ 
ภายในเดือนกันยายน 2562 

4. รายงานผลการดําเนินการเพิ่มฐาน/องค์ความรู้ ในแหล่งเรียนรู้ต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทุกเดือน 

9) 2.11.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัย
และบริการทางวิชาการ 
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา หน่วยงาน
เจ้าภาพ: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 1 1. จัดโครงการอบรมการใช้ E-mail มหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ในเดือนพฤษภาคม 2562 

2. จัดโครงการให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2016 
(Word, Excel, PowerPoint) ให้กับบุคลากรในหน่วยงานภายในเดือนพฤษภาคม 
2562 

3. บํารุงรักษาห้องศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 
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ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผล แนวทางการปรับปรุง 
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ/

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
2562 

5. พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ และประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 

6. พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านชุมชนของหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  (จํานวน 1 ตัวชี้วัด) 

10) 3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ
สร้างความรว่มมือกับเครอืข่าย 
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: กองพัฒนานักศึกษา 

5 1 1. กองพัฒนานักศึกษากํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
เครือข่าย 

2. ทุกหน่วยงานดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 
3. รายงานผลการดําเนินงานต่อกองพัฒนานักศึกษา ทุกไตรมาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (จํานวน 1 ตัวชี้วัด) 

11) 4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ 
 
ผูก้ํากบัดแูล: อธิการบด ี
หนว่ยงานเจ้าภาพ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

5 2  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนที่กําหนด 
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2) ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานเป็น N/A  จํานวน 3 ตัวชี้วัด 
ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผล แนวทางการปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  (จํานวน 3 ตัวชี้วัด) 

ผู้กํากับดูแล: รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หน่วยงานเจ้าภาพ: กองพัฒนานักศึกษา 

1) 3.1.1 ร้อยละของเครอืข่ายที่มผีลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย 

100 N/A  หน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ดําเนินงานจัด
กิจกรรมเพื่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครือข่ายที่มีผลการดําเนินงาน
เป็น N/A ซึ่งมีรายละเอียดจําแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

1) คณะครุศาสตร์ (ศิษย์เก่า, สมาคมวิชาชีพ,ผู้ประกอบการ,มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ) 

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศิษย์เก่า,ชุมชน)  
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สมาคมวิชาชีพ,มหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ) 
4) คณะวิทยาการจัดการ (ศิษย์เก่า,ชุมชน, สมาคมวิชาชีพ,ผู้ประกอบการ,

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ)  
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ผู้ประกอบการ,มหาวิทยาลัยต่างประเทศ)

  
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศิษย์เก่า,ชุมชน, ผู้ประกอบการ,มหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ) 
7)  บัณฑิตวิทยาลัย (ศิษย์เก่า,ชุมชน, สมาคมวิชาชีพ,ผู้ประกอบการ,

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ)  
8)  วิทยาลัยนานาชาติ (ผู้ประกอบการ,มหาวิทยาลัยต่างประเทศ)  
9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (ศิษย์เก่า,ชุมชน, สมาคมวิชาชีพ,

ผู้ประกอบการ,มหาวิทยาลัยต่างประเทศ)  
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (มหาวิทยาลัยต่างประเทศ)  

2) 3.1.2 จํานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพฒันา
มหาวิทยาลัย 

5 N/A 

3) 3.2.1 ร้อยละของเครอืข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

75 N/A 
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ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผล แนวทางการปรับปรุง 
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ (ศิษย์เก่า,ชุมชน, 

สมาคมวิชาชีพ,ผู้ประกอบการ,มหาวิทยาลัยต่างประเทศ)  
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ศิษย์เก่า,ชุมชน,มหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ) 
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ชุมชน, สมาคมวิชาชีพ,ผู้ประกอบการ,

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ)  
15) สํานักงานอธิการบดี (ชุมชน) 
16) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ชุมชน) 
17) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชุมชน) 
18) สถาบันวิจัยและพัฒนา (ชุมชน) 
19) สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (ชุมชน) 
20) ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ชุมชน) 
21) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (ชุมชน) 
22) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง (ชุมชน) 
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3) ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานเป็น N/A ที่ต้องรอผล ณ สิ้นปีงบประมาณ จํานวน 15 ตัวชี้วัด 
ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผล หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันามหาวทิยาลยัให้เปน็เอตทคัคะอย่างยั่งยืน (จํานวน 5 ตัวชีว้ัด) 
1) 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําป ี

 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: กองนโยบายและแผน 

4.35 N/A มหาวิทยาลัยกําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําการศึกษา 
2561  ดังนี้ 

1) ระดับหลักสูตร จัดตรวจประเมิน วันที่ 17 มิถุนายน -22 กรกฎาคม 
2562 

2) ระดับคณะ/วิทยาลัย จัดตรวจประเมิน วันที่ 13-30 สิงหาคม 2562 
3) ระดับมหาวิทยาลัย จัดตรวจประเมิน วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 

2) 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: กองบรกิารการศึกษา 

4.35 N/A 1) กองบริการการศึกษา ร่วมกับคณะ/วิทยาลัยและหลักสูตร อยู่ระหว่างการ
สํารวจคุณภาพบัณฑิต  

2) กองบริการการศึกษาจะดําเนินการวิเคราะห์และประมวลผลคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ TQFในภาพมหาวิทยาลัย ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 และ
จัดส่งผลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงาน เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2561  ภายในเดือนมิถุนายน 2562 
 

3) 1.3.6 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ B2 
(CEFR)  
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
หน่วยงานเจ้าภาพ: กองพัฒนานักศึกษา 

20 N/A 1. จัดกิจกรรมทดสอบ Pre-Test  ทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 จํานวนทั้งสิ้น 1,963 คน  

2. จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษหลังจากที่ทําการทดสอบ Pre-Test จํานวน 
1,797 คน  

3. กําหนดจัดกิจกรรมทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาครู ใน
วันที่ 30 มีนาคม 2562 จํานวน 1,003 คน และวันที่ 20 เมษายน 2562 
จํานวน 1,002 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดสอบตามวันที่กําหนด 
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ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผล หมายเหต ุ
4) 1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทคัคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต ่

60 คะแนนขึ้นไป 
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: กองบรกิารการศึกษา 

4 N/A กองบริการการศึกษากําหนดตรวจประเมินสาขาวิชาเอตทัคคะ ในช่วงเดือน
สิงหาคม – กันยายน 2562 

5) 1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทัง้หมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าระดับ 
3.01 
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: กองบรกิารการศึกษา 
 

80 N/A มหาวิทยาลัยกําหนดใหห้ลักสูตรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจํา
การศึกษา 2561  ในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน -22 กรกฎาคม 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (จํานวน 10 ตัวชี้วัด) 

6) 2.4.4 ร้อยละของรายได้ของครัวเรือนทีเ่ข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น 
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

30 N/A อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการ 

7) 2.4.6 จํานวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความรักความ
สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเขา้ใจสิทธหิน้าที่ตนเองและผู้อื่น 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: คณะครุศาสตร ์
 

25 N/A 1. คณะครุศาสตร์กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ดําเนินการแล้วจํานวน 21 โรงเรียน  

2. รายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะครศุาสตร์ ทกุไตรมาส 
3. เร่งรัดให้ทกุหนว่ยงานสรุปผลการโครงการดําเนินการ  
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ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผล หมายเหต ุ
8) 2.4.11 นักเรยีนได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม 

ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: คณะครุศาสตร ์

80 N/A 1. ปัจจุบันคณะทํางานลงพื้นที่เพื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการแล้ว
จํานวน 6 โรงเรียน  

2. เร่งรัดให้ทกุโครงการย่อยดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการและรายงาน
โครงการตามแผนที่วางไว ้

9) 2.4.7 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน
ร่วมกับประชารฐั 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: บัณฑิตวิทยาลัย 

80 N/A ขณะนี้คณะทํางานอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อดาํเนินการตามแผนการดําเนินงานที่
วางไว้ ซึง่จะแล้วเสร็จภายในเดอืนกรกฎาคม 2562 โดยมีกําหนดการในรุ่นที่ 1 
เป็นพื้นที่จงัหวดัสุพรรณบุรี ในวันที่ 19-21 เมษายน 2562 จํานวนผู้เข้าอบรม 
70 คน 

10)  2.4.8 จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รบัการ
พัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 1 ระดับ  
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: กองนโยบายและแผน 
 

6 N/A ขณะนี้คณะทํางานอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ เพื่อดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานที่วางไว้ ซึ่งจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2562  โดยมีการ
ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น  OTOP ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
5 โครงการย่อย ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาฐานกิจกรรมสู่การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
ชุมชน ณ ชุมชนท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   

2) โครงการการจัดการทรพัยากรเกษตร เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร
ที่ยั่งยืน ในหมู่1 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   

3) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ําพริกเผาสูตรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ จังหวัด
สมุทรสงคราม  

4) โครงการ 3 สมุนลูกสมุทรฯเพื่อชุมชน  
5) โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่สร้างสุขภาพ สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ ดว้ยกะลามะพร้าว 
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ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผล หมายเหต ุ
11) 2.4.9 จํานวนโรงเรียนในท้องถิน่ที่มีการนํานวตักรรม

การจดัการเรยีนรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: คณะครุศาสตร ์

10 N/A 1. ปัจจุบันคณะทํางานลงพื้นที่เพื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการแล้ว
จํานวน 6 โรงเรียน  

2. เร่งรัดให้ทกุโครงการย่อยดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการและรายงาน
โครงการตามแผนที่วางไว ้

12) 2.4.10 นักเรยีนในท้องถิ่นที่มคีะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
ดีขึ้น) 
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: วิทยาลัยนานาชาติ 
 

30 N/A วิทยาลัยนานาชาติ ได้ดําเนินการดังนี ้
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
2) สรา้งสื่อชุดการสอน 
3) จัดอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  โ ด ย เ น้ น ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ ขั้ น สู ง ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง  
O-NET ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม พื้นที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
จํานวนทั้งสิ้น 101 โรงเรียน ผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น จํานวน 384 คน ยอดผู้ได้รับ
ใบประกาศจากการฝึกอบรม จํานวน 312 คน และมีการดําเนินการติดตาม
โรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จํานวน 9 โรงเรียน และโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง 
จํานวน 9 โรงเรียน 

4) นิเทศและการติดตามการดําเนินงานของครู 
5) กําหนดจัดอบรมมัธยมศึกษา ม.ต้น (ม.1 ม.2 ม.3) ในวันที่ 2-5 เมษายน 

2562 ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
13) 2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกใน

การดําเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 N/A  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินได้ครบทั้ง 6 ข้อ 
เรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยเงื่อนไขของตัวชี้วัดที่ต้องรอผลการตรวจประเมินของตัวชี้วัด
ดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2561   
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ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผล หมายเหต ุ
14) 2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ

ให้บรกิารวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่
กําหนด 
 
ผูก้ํากบัดแูล: รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
หนว่ยงานเจ้าภาพ: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

5 N/A 1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินได้ 2 ข้อ และ
อยู่ระหว่างการดําเนินการ ของเกณฑ์การพิจารณา ต่อไปนี้ 

- ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มี
หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

- ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาํเนินการพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 
- สถาบันสามารถสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน

การพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
- ทุกคณะมีส่วนรว่มในการดําเนนิการตามแผนบริการทางวิชาการแก่

สังคมสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเ์ข้ารว่มไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 5 ของอาจารย์ทัง้หมดของสถาบัน ทัง้นี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุก
คณะ 

2. เงื่อนไขของตัวชี้วัดที่ต้องรอผลการตรวจประเมินของตัวชี้วัดดังกล่าวจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2561   

15) 2.9.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด 
 
ผูก้ํากบัดแูล: อธิการบด ี
หนว่ยงานเจ้าภาพ: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

5 N/A 1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลดําเนินงานตามเกณฑ์การการประเมินได้ 4 ข้อ 
และอยู่ระหว่างการดําเนินการ ของเกณฑ์การพิจารณา ต่อไปนี้  
- ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวตัถุประสงค์

ของแผนด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือกจิกรรมด้านทํานุบํารงุศิลปะ

และวัฒนธรรม 
- กําหนดหรือสรา้งมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึง่เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 
2. เงื่อนไขของตัวชี้วัดที่ต้องรอผลการตรวจประเมินของตัวชี้วัดดังกล่าวจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
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