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ของส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



ค าน า 
 ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดกำรปฏิบัติ
รำชกำร จำกแผนปฏิบัติกำรของมหำวิทยำลัยลงสู่ระดับหน่วยงำน โดยจัดท ำเป็นข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรกับ
หน่วยงำน ซึ่งใช้แนวทำงกำรจัดท ำค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
(ก.พ.ร.) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ โดยมีกำรลงนำมข้อตกลง
กำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงรองอธิกำรบดีกับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ซึ่งเป็นกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร ในกำร
ประเมินผลงำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

 จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำจึงได้จัดท ำคู่มือประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แนวทำงและวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร ส่วนที่ 2 แบบเก็บข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบระดับมหำวิทยำลัย 
รวมทั้งหน่วยงำน ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และเป็น
แนวทำงกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยสู่ระดับบุคคลในแต่ละหน่วยงำนต่อไป 

 ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ หวังว่ำคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และ
เป็นแนวทำงให้ทุกฝ่ำยของส ำนักได้ด ำเนินงำนได้บรรลุวัตถุประสงค์ ตำมมหำวิทยำลัยก ำหนดทุกประกำร 
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ค ำน ำ 
 

 ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและน ำเอำแนวคิดระบบ

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำใช้เพื่อสนองเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ที่ก ำหนดให้

สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน อีกทั้งนโยบำยกำรพัฒนำระบบรำชกำรไทยและพระรำช

กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในกำรที่จะยกระดับคุณภำพกำร

ปฏิบัติงำน ของส่วนรำชกำรไทย สู่กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำร 

 จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น หน่วยงำนจึงมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร จำกแผนปฏิบัติกำรของ

มหำวิทยำลัยลงสู่ระดับหน่วยงำน ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ใน

กำรประเมินผลงำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

 รำยงำนกำรประเมินตนเองเล่มนี้  เป็นผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564)   

 ท้ำยนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหำร คณำจำรย์ ข้ำรำชกำร และพนักงำนทุกท่ำน ที่มีส่วนร่วมผลักดัน ให้พันธกิจ 

วัตถุประสงค ์และยุทธศำสตรข์องส ำนักวชิำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมเรยีนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ 

ได้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

  

 

 

          (อำจำรย์นภำศร ี สุวรรณโชติ) 

    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวชิำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ 
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กจิของมหำวิทยำลัย 
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มำ 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

ส ำนักวิชำกำรศกึษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ เป็นหนว่ยงำนที่ด ำเนินงำนสนับสนุน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อำคำร 34 ช้ัน 1 มีประวัติควำมเป็นมำ ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2552 มหำวิทยำลัยได้มีนโยบำยให้เปลี่ยน “ศูนย์กำรเรียนรู้ทำงอิเล็กทรอนิกส์” เป็น “ศูนย์กำรศึกษำ

ทั่วไปและสื่อกำรเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์” สังกัดส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีภำรกิจในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำศึกษำทั่วไปของมหำวิทยำลัย ควบคู่กับกำรเรียนในระบบออนไลน์ ช่ึงมหำวิทยำลัยฯ 

ได้จัดตั้งโครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 

2552 มีชื่อเรียกหน่วยงำนภำยในว่ำ “ศูนย์กำรศึกษำทั่วไปและสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์” มีวัตถุประสงค์

ของกำรจัดตั้งเพื่อท ำหน้ำที่จัดกำรศึกษำ หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ระดับปริญญำตรี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชำ 

โดยนักศกึษำต้องเรียนหมวดวิชำศกึษำทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ 30 หนว่ยกิต ดังนี้ 1) กลุ่มวชิำภำษำ ให้เรียน ไม่น้อย

กว่ำ 12 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ให้เรียน  ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต ต่อมำในปี พ.ศ. 2553 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ มีมติอนุมัติให้จัดตั้งส่วนงำนภำยในตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของ

สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 และแผนงำนส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตรแ์ละแผนงำนของมหำวิทยำลัย 
 

ดังมีวิสัยทัศน์ “กำรเป็นผู้น ำแห่งกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้กำรศึกษำทั่วไป”เพื่อให้

บรรลุตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ ของส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์จงึก ำหนดยุทธศำสตรไ์ว้ 2 ยุทธศำสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ำยและท้องถิ่น ขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ 
 

จำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ปีงบประมำณ 2563 ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรสำมำรถจ ำแนกตำมพันธกิจ ได้แก่  (1) หลักสูตรที่เปิดสอน หมวด

วิชำกำรศึกษำทั่วไป จ ำนวน 1 หลักสูตร (2) ข้อมูสผลงำนวิจัย (R2R) บุคลำกรสำยสนันบสนุน ปีงบประมำณ 

2563 ผลงำน 28 น ำไปใช้ 28 (3) ด้ำนกำรบริกำรวชิำกำร จ ำนวน 2 โครงกำร  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ส ำนักวิชำกำรศกึษำทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์

ได้ท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับมหำวิทยำลัย มีน้ ำหนักรวม 100 โดยมีค่ำคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักตำม

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 3 ด้ำน คือ ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่ 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่ำง

ยั่งยืน (น้ ำหนัก 16.69) คะแนนประเมินตนเอง 5.000 มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเลิศ ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัยที่ 3 (น้ ำหนัก 8.11) คะแนนประเมินตนเอง 5.0000 มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเลิศ และ

โดยภำพรวมคะแนนประเมินตนเอง 5.0000 (น้ ำหนัก 24.80) มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเลิศ 
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(อำจำรย์นภำศรี  สุวรรณโชติ) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

   สถำนภำพหน่วยงำน 

ส ำนักวิชำกำรศกึษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ตัง้อยู่

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10300 (อำคำร 34) โทรศัพท์ 0-2160-

1265-105, 0-2160-1265-106 โทรสำร 0-2160-1268 เว็บไซต์ : http://www.gen-ed.ssru.ac.th 

ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินงำนสนับสนุน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมวดวิชำศกึษำทั่วไป ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อำคำร 34 ช้ัน 1 มีประวัติควำมเป็นมำ ดังนี ้

ปี พ.ศ. 2552 มหำวิทยำลัยได้มีนโยบำยให้เปลี่ยน “ศูนย์กำรเรียนรู้ทำงอิเล็กทรอนิกส์” เป็น “ศูนย์กำรศึกษำ

ทั่วไปและสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์” สังกัดส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อมำในปี พ.ศ. 

2553 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีมติอนุมัติให้จัดตั้งส่วนงำนภำยในตำมพระรำชบัญญัติกำร

บริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 โดยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง

กำรจัดตั้งหน่วยงำนภำยใน “ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์” (The Office of 

General Education and Innovative Electronic Learning) ลงวันที่ 25 สิงหำคม 2553 ซึ่งส ำนักวิชำกำรศึกษำ

ทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ได้รับกำรยกฐำนะเป็นหนว่ยงำนภำยในระดับส ำนักเทียบเท่ำคณะ  

ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีภำรกิจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

รำยวิชำศึกษำทั่วไปของมหำวิทยำลัย ควบคู่กับกำรเรียนในระบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิตและเรียน

ครบทั้ง 3 กลุ่มรำยวิชำ ดังนี้ 1) กลุ่มวชิำภำษำ ให้เรียน ไม่นอ้ยกว่ำ 12 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตรแ์ละ

สังคมศำสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่ำ 9 

หน่วยกิต โดยปีกำรศึกษำ 2559 ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ ได้จัดกำรศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปตำม

หลักสูตรวิชำศึกษำทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) กำรบริหำรของส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯได้รับกำร

สนับสนุนจำกผู้บริหำร กำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย รวมทั้งผู้บริหำรและ

บุคลำกรทุกคนที่มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนของส ำนักฯ ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ และ

แผนปฏิบัติกำรของส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศำสตรแ์ละแผนงำนของมหำวิทยำลัย 
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 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 กำรเป็นผู้น ำแห่งกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้กำรศึกษำทั่วไป 

 พันธกจิ (Mission) 

 จัดกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำกำรศกีษำทั่วไป ระดับปริญญำตร ีภำคปกติ วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม

กำรเรียนรูด้้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนและชุมชน 

 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

 1) จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำศึกษำทั่วไป เพื่อพัฒนำคุณภำพของนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตในอุดม

คติไทย 

 2) บริกำรวชิำกำรพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนและชุมชน 

 3) วจิัยและพัฒนำกำรนวัตกรรมกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ด้วยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

 เสำหลัก (Pillar) 

 1) ทุนควำมรู ้(Knowledge Capital) 

 2) คุณธรรม (Morality) 

 3) เครือขำ่ย (Partnership) 

 4) ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) 

 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่ำ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 วัฒนธรรม (Culture) 

 ท ำให้ถูกต้องตั้งแตค่รั้งแรก 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 จัดกำรกำรเรียนรูด้้วยนวัตกรรมรว่มสมัย 

 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

 กำรใชน้วัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกำรเรียนรู้ 

 นโยบำย และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

 ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้พัฒนำหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำ

ทั่วไปตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ครบทั้ง 5 ด้ำน เพื่อให้มีรำยวิชำที่บูรณำกำรและหลำกหลำยตำมศำสตร์ต่ำงๆ และคงควำมเป็นเอกลักษณ์ใน

กำรจัดกำรศึกษำระบบกลุ่มเรียนขนำดใหญ่ที่มีประสิทธิภำพ โดยได้น ำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
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ผ่ำนระบบจอภำพ (Tele education) มำสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้กับนักศึกษำของ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ ในสโลแกนที่ว่ำ “ไม่ว่ำจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้” แต่ทั้งนี้ยังคงรักษำคุณภำพ ด้ำนกำรศึกษำ เพื่อลด

ปัญหำข้อร้องเรียน โดยส ำนักได้ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ และวำระประจ ำปี ในกำรพัฒนำกำรศึกษำวิชำศึกษำ

ทั่วไป ตำมกรอบวงเงินงบประมำณที่มหำวิทยำลัยจัดสรรผ่ำนโครงกำรและกิจกรรม ต่ำงๆ ให้เป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ำยและท้องถิ่น ขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

น้ าหนัก ช่วงปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน คะแนน

เฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

16.69   5.0000 

เปาประสงค 1.5 บุคลากรทุกระดบัมีความร ูทักษะและทัศนคติในการปฏิบตังิาน ตลอดจนมีความกาวหนาในสายอาชีพ. 
 ตัวชี้วัด 1.5.2 รอยละของ

บุคลากรบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่ 
เขาสตูําแหนงที่สูงขึ้น 

≥10.00 2.11 2.00 2.00 2.00 6.00 8.00 ≥10.00 19.23 5.000 0.4254 

ตัวชี้วัด 1.5.3 รอยละของ
บุคลากรที่ผานเกณฑ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลยั 

≥70.00 2.25 5.00 50.00 55.00 60.00 65.00 ≥70.00 100 5.0000 0.4536 

  เปาประสงค 1.6 มหาวทิยาลัยผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA. 
 ตัวชี้วัด 1.6.1 ผลการ

ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสใน 
การดําเนินงาน 

≥91.30 3.00 10.00 51.30 61.30 71.30 81.30 ≥91.30 91.46 5.0000 0.6048 

  เปาประสงค 1.7 บุคลากรทุกระดับรบัรแูละมีสวนรวมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 

 

ตัวชี้วัด 1.7.1 รอยละ
บุคลากรทุกระดับที่รับรู
และมีสวนรวมใน 
การขับเคลื่อนภารกิจให
สําเร็จ 

≥90.00 2.11 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 100 5.0000 0.4254 

เปาประสงค 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที ่และสิ่งอ านวยความสะดวกทีร่องรับการด าเนินการตามพันธกิจไดอยางครบถวน และ
เกิดความประหยดังบประมาณ. 
 ตัวชี้วัด 1.8.1 จํานวนข

อรองเรียนเกี่ยวกบัอาคาร
สถานที่ และสิ่งอาํนวย
ความสะดวกตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลยั 

≤15 2.11 1 19 18 17 16 ≤15 0 5.0000 0.4254 

ตัวชี้วัด 1.8.2 รอยละของ
การประหยัดงบประมาณ
จากการใชไฟฟาและน้ํา
เมื่อเทียบกับปที่ผ่านมา 

≥5.00 2.11 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 ≥5.00 38.22 5.0000 0.4254 

เปาประสงค 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจดัการทรัพยสิน สินทรัพย์ เพื่อใชในการปฏบิัตติามภารกิจ 
 ตัวชี้วัด 1.9.1 เงินรายได

จากโครงการจัดหารายได
ดานการบริการวิชาการ
และวิจยัตอ 
อาจารยประจํา 
 

100,000 3.00 10.00 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 1,980,314 5.0000 0.6048 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

น้ าหนัก ช่วงปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน คะแนน

เฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กบั
เครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ
นานาชาต ิ

8.11 
        

5.000 

เปาประสงค 3.1 มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวชี้วัด 3.1.1 รอยละ

ความสําเร็จของแผนการ
จัดอันดบัมหาวิทยาลัย 

≥80.00 3.00 10.00 40.00 50.00 60.00 70.00 ≥80.00 100 5.0000 0.6048 

เปาประสงค 3.2 เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดีกับมหาวทิยาลยั 
 ตัวชี้วัด 3.2.1 รอยละของ

เครือข่ายมีผลผลิตที่เป
นประโยชนตอมหา
วิทยาลยั 
 

≥80.00 3.00 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00 100 5.0000 0.6048 

เปาประสงค 3.5 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายในประเทศและทองถิ่น 
 ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 รอยละ

ของเครือข่ายความรวม
มือในประเทศที่มีการจัด
กิจกรรม 

≥80.00 2.11 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00 100 5.0000 0.4254 

      
24.80          5.0000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  
 
เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความย่ังยืน และได้รับการยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ  
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยน์ภาศรี สุวรรณโชต ิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนราศ้กดิ์ ภูนาพลอย 

นางสาวกฤษณา อารีย์ (ติดตามและลงระบบกพร.)  
โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 โทรศัพท์ : 02160-1265 ต่อ 105 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงข้ึน 

คน - - 4 

1.1.ต าแหน่งทางบริหาร - - 4 
1.1.1 ผู้อ านวยการกอง - - - 
1.1.2 หัวหน้าส านักงาน - - 1 
1.1.3 หัวหน้าฝ่าย - - 3 

1.2 ต าแหน่งวิชาการ - - - 
      1.2.1 ช านาญการ - - - 
      1.2.2 ช านาญการพิเศษ - - - 
      1.2.3 เชียวชาญ - - - 
      1.2.4 เชี่ยวชาญพิเศษ - - - 

2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด (ไม่นับรวมผู้
เชียวชาญ ที่ปรึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างช่ัวคราว และคนงาน) 

คน 30 31 29 

3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ - 2 4 

  

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2.00 4.00 6.00 8.00 ≥10.00 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

1. 5. 2 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนวิชาการที่ เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

2.11 17.24 5.0000 0.4254 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥10.00 17.24  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: ด าเนินการผลักดันให้ผู้ที่ถึงเกณฑ์ด าเนนิการยืนเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: - 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวชิาการ

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมอือาชีพ  
 ด้านงบประมาณ: ได้รบังบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการส านักฯ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ที่ใช้ในการติดตามโครงการตามแผนฯ และ

ข้อมูลย้อนหลัง (http://www.ge-plan.ssru.ac.th/)   
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ:  ด าเนินการขั้นตอนมหาวิทยาลัย 
  อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร:- 
 ด้านงบประมาณ:...- 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: - 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: .- 
หลักฐานอ้างอิง: 
1) ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนนัทาหัวหน้าฝา่ย 4 ฝา่ย 
2) ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนนัทาหัวหน้าส านัก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยน์ภาศรี สุวรรณโชต ิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนราศ้กดิ์ ภูนาพลอย 

นางสาวกฤษณา อารีย์ (ติดตามและลงระบบกพร.)  
โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนบุคลากรที่สอบผ่านมาตรฐาภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

คน - - - 

    1.1  บุคลากรสายวิชาการ - - - 
    1.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ - - - 
2. จ านวนบุคลากรที่เข้าสอบทั้งหมด คน - - - 
    2.1  บุคลากรสายวิชาการ - - - 
    2.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ - - - 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 49.45 86.67 100 

    3.1  บุคลากรสายวิชาการ - - - 
    3.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 49.45 86.67 100 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50.00 55.00 60.00 65.00 ≥70.00 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

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

2.11 100 5.0000 0.4536 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥70.00 100  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบตัิงาน/มาตรการที่ไดด้ าเนินการ:  
1. มหาวิทยาลัยมอบหมายใหส้ถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนและผลักดัน จดัสอบวัดความรู้ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และวัดระดับเกณฑ์คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ของ Suan SunandhaRajabhat University Test of English Proficiency :SSRU-TEP กับ มาตรฐานสากล The 
Common European Framework for Reference for Languages : CEFR 
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยได้มุ่งเนน้การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรให้สูงขึ้น โดยตัง้เป้าหมายว่าศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อโอกาสในการท างาน มหาวิทยาลยัก าหนดใหท้ดสอบความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร เพื่อประเมินผลสมัฤทธ์ิความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร
โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลยัพัฒนาขึ้น“SSRU-TEP” ย่อมาจาก Suan Sunandha 
Rajabhat University Test of English Proficiency โดยเทียบเคยีงกับมาตรฐานสากล (The Common European 
Framework for Reference for Languages : CEFR) เพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร
การใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตารางเทียบเคียงคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของ Suan SunandhaRajabhat University Test of English 
Proficiency :SSRU-TEP กับ มาตรฐานสากล The Common European Framework for Reference for Languages 
: CEFR 
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ SSRU TEP (Suan Sunandha Rajabhat University Test of 
English Proficiency) 
หมายเหตุ: อาจมีการปรับเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษมหาวิทยาลยัตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: เพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน 
เขียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ด้านงบประมาณ: ส านักส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้รียนภาษาอังกฤษของบุคลากร ได้รับงบประมาณเพียงพอต่อการบริหาร
จัดการส านักฯ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ที่ใช้ในการติดตามโครงการตามแผนฯ และข้อมลู
ย้อนหลัง (http://www.ge-plan.ssru.ac.th/) 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ด าเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
อื่น ๆ: - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร:- 
 ด้านงบประมาณ:...- 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: - 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: .- 
 หลักฐานอ้างอิง:  

1) จ านวนบุคลากรที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) จ านวนบุคลากรที่เข้าสอบภาษาอังกฤษท้ังหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3) รายงานสรุปผลการสอบวัดระดบัความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ทั้งนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวยอ้นหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, 2563 และ 2564 (ถ้ามี) 
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เป้าประสงค์  1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA  
  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยน์ภาศรี สุวรรณโชต ิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเปรม ธนไตรภพ 

นางสาวกฤษณา อารีย์ (ติดตามและลง
ระบบกพร.) 

โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

คะแนน 90.45 - 91.46 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-  10 คะแนน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
45.00 55.00 65.00 75.00 ≥85.00 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA 

2.11 91.46 5.0000 0.6048 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥85.00 91.46  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน:  
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: - 
 ด้านงบประมาณ: ได้รบังบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการส านักฯ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ที่ใช้ในการติดตามโครงการตามแผนฯ และ

ข้อมูลย้อนหลัง (http://www.ge-plan.ssru.ac.th/) 

http://www.ge-plan.ssru.ac.th/
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเปน็การประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลตอ่สาธารณะของ
หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 
อ่ืน ๆ: - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร:- 
 ด้านงบประมาณ: - 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: - 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1) แผนปฏบิัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) ค าสั่งแผนปฏบิัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดบัที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยน์ภาศรี สุวรรณโชต ิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเปรม ธนไตรภพ 

นางสาวกฤษณา อารีย์ (ติดตามและลง
ระบบกพร.) 

โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ล าดับ 
ประชุมกบม.

ครั้งที ่
เรื่องที่ต้องสื่อสาร

จากท่ีประชุม กบม. 
วันที่ประชุม

กบม. 

ช่องทางการ
สื่อสารเพื่อ
สร้างการ

รับรู ้

วันที่
สื่อสาร 

ผู้สื่อสาร 
จ านวน

บุคลากรที่
รับรู ้

1 เลขท่ี สศอ. 
628.15 

แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ครั้งท่ี 
10/2563 

09-พ.ย.-63 e-office 13-พ.ย.-
63 

ผู้อ านวยการ 29 

2 เลขท่ี สศอ. 
713.11 

แจงมติการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ครั้งท่ี 
11/2563 

14-ธ.ค.-63 e-office 15-ธ.ค.-63 ผู้อ านวยการ 29 

3 เลขท่ี สศอ. 
801 

 แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ครั้งท่ี 
12/2563 

11-ม.ค.-64 e-office 12-ม.ค.-64 ผู้อ านวยการ 30 

4 เลขท่ี สศอ. 
 สศอ. 13  

แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ครั้งท่ี 
1/2564 
 

08-ก.พ.-64 e-office 09-ก.พ.-
64 

ผู้อ านวยการ 29 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จ านวนบุคลากรทุกระดับท่ีรับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 

คน    

2. จ านวนบุคลากรท้ังหมด คน    
3. ร้อยละบุคลากรทุกระดับท่ีรับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 

ร้อยละ    
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ล าดับ 
ประชุมกบม.

ครั้งที ่
เรื่องที่ต้องสื่อสาร

จากท่ีประชุม กบม. 
วันที่ประชุม

กบม. 

ช่องทางการ
สื่อสารเพื่อ
สร้างการ

รับรู ้

วันที่
สื่อสาร 

ผู้สื่อสาร 
จ านวน

บุคลากรที่
รับรู ้

5  เลขท่ี สศอ. 
66.1 

แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ครั้งท่ี 
2/2564 

08-มี.ค.-64 e-office 09-มี.ค.-64 ผู้อ านวยการ 29 

6 เลขท่ี สศอ.
121.7 

 แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ครั้งท่ี 
3/2564 

05-เม.ย.-64 e-office 08-เม.ย.-
64 

ผู้อ านวยการ 29 

7 เลขท่ี สศอ.
226.9 

 แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ครั้งท่ี 
๔/๒๕๖๔ 

11-พ.ค.-64 e-office 13-พ.ค.-
64 

ผู้อ านวยการ 29 

8 เลขท่ี สศอ.
270 

 แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ครั้งท่ี 
5/2564 

15-มิ.ย.-64 e-office 17-มิ.ย.-64 ผู้อ านวยการ 29 

9 เลขท่ี สศอ.
320.9 

 แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ครั้งท่ี 
6/2564 

12-ก.ค.-64 e-office 14-ก.ค.-64 ผู้อ านวยการ 29 

10 เลขท่ี สศอ. 
388 

 แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ครั้งท่ี 
7/2564 

12 ก.ค. 
2564  

e-office 14 ก.ค. 
2564 

ผู้อ านวยการ 29 

11 เลขท่ี สศอ.
713.11 

แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ครั้งท่ี 
8/2564 

9-ส.ค.-64  e-office 11-ส.ค.-64 ผู้อ านวยการ 29 

12 เลขท่ี สศอ.
801 

แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ครั้งท่ี 
9/2564 

13-ก.ย.-64  e-office 15-ก.ย.-64 ผู้อ านวยการ 29 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

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

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

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจ
ให้ส าเร็จ 

2.11 100 5.0000 0.4254 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥90.00 100  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: แจ้งเวียนบุคลากรทางระบบ e-office เพื่อรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: - 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: แจ้งบุคลากรให้รับทราบทางระบบ e-office 
 ด้านงบประมาณ: ส านักมีการบริหารงบประมาณที่เพียงพอ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ที่ใช้ในการติดตามโครงการตามแผนฯ และ

ข้อมูลย้อนหลัง (http://www.ge-plan.ssru.ac.th/) และระบบ e-office 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: ตามแนวทางของมหาวทิยาลัย 

อ่ืน ๆ: - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร:- 
 ด้านงบประมาณ:...- 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: - 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1. บันทึกข้อความเลขที่  

 

http://www.ge-plan.ssru.ac.th/
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เป้าประสงค์ 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการ
ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ  
  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.1  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยน์ภาศรี สุวรรณโชต ิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนราศักดิ์ ภูนาพลอย 

นางสาวกฤษณา อารีย์ (ติดตามและลง
ระบบกพร.) 

โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

เรื่องข้อเรียน 
ช่อง

ทางการ
ร้องเรียน 

ประเภทเรื่องร้องเรียน 
วันที่รับ
เรื่อง 

รายละเอียดการแก้ไข 
วันที ่

ก าหนด
แล้วเสร็จ 

อาคาร
สถานที่ 

สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

อ่ืนๆ 

ไม่มีข้อร้องเรียน - - - - - - -  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่ และ
สิ่ งอ านวยความสะดวกตามพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัย 

คน - ไมม่ีขอ้
รอ้งเรยีน 

ไมม่ีขอ้
รอ้งเรยีน 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
19 18 17 16 ≤15 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.8.1  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2.11 0 5.0000 0.4254 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≤15 0  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: มีจุดบริการรับข้อร้องเรียน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: - 
 ด้านงบประมาณ: ได้รบังบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการส านักฯ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ที่ใช้ในการติดตามโครงการตามแผนฯ และ

ข้อมูลย้อนหลัง (http://www.ge-plan.ssru.ac.th/) 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ:  

อ่ืน ๆ: - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร:- 
 ด้านงบประมาณ:...- 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: - 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: .- 
หลักฐานอ้างอิง: 
1. หน้าเว็บไซต์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรยีนรู้
อิเล็กทรอนิกส ์
2. กระบวนการ/แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกของส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปและนวตักรรมการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส ์
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยน์ภาศรี สุวรรณโชต ิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนราศักดิ์ ภูนาพลอย 

นางสาวกฤษณา อารีย์ (ติดตามและลง
ระบบกพร.) 

โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
  

  ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนค่าไฟฟ้าและน้ าปีปัจจุบัน บาท - - - 
    1.1  ค่าไฟฟ้า - - - 
    1.2  ค่าน้ า - - - 
2. จ านวนค่าไฟฟ้าและน้ าปีที่ผ่านมา บาท - - - 
    2.1  ค่าไฟฟ้า - - - 
    2.2  ค่าน้ า - - - 
3. ผลต่างของค่าไฟและน้ าของปีที่ผ่านมากับปี
ปัจจุบัน 

บาท - - - 

    3.1  ค่าไฟฟ้า - - - 
    3.2  ค่าน้ า - - - 
4. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ - - - 

    4.1  ค่าไฟฟ้า - - - 
    4.2  ค่าน้ า - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 1.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00 2.00 3.00 4.00 ≥5.00 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1. 8. 2 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร ป ร ะ ห ยั ด
งบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ า
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

2.11 38.22 5.0000 0.4254 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥5.00 38.22  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: ประหยัดพลังงานไฟฟา้น้ า 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟา้น้ า 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร:- 
 ด้านงบประมาณ: ได้รบังบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการส านักฯ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ที่ใช้ในการติดตามโครงการตามแผนฯ และ

ข้อมูลย้อนหลัง (http://www.ge-plan.ssru.ac.th/) 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร:- 
 ด้านงบประมาณ:...- 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: - 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: .- 
หลักฐานอ้างอิง: 
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เป้าประสงค์ 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ  
 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจดัหารายได้ดา้นการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า(7) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยน์ภาศรี สุวรรณโชต ิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุลาลยั เคนสวนมอญ 

นางสาวกฤษณา อารีย์ (ติดตามและลงระบบก
พร.) 

โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

  
 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โครงการ 
งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ 

ด้านการบริการวิชาการ ด้านวิจัย 
โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ - - 

รวม - -  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

1. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ
บริการวิชาการและวิจัยทั้งหมด 

บาท - - - 

 1.1 ด้านการบริการวิชาการ 1 1 1 
 1.2 ด้านวิจัย - - - 
2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง) 

คน - - - 

3. เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ
บริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 

บาท/คน 909,813.98 704,491.00 1,341,520.00 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 50,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
150,000 200,000 250,000 300,000 ≥350000 

 
 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา 

   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 3,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
8,000 11,000 14,000 17,000 ≥20,000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 
 ระดับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา  
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์การศึกษา ให้ด าเนินการในชื่อตัวชี้วัด “รายได้จากโครงการจัดหารายได้

ด้านการบริการวิชาการและวิจัย” โดยมีช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 10,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60,000 70,000 80,000 90,000 ≥100,000 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหา
รายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัย
ต่ออาจารย์ประจ า 

2.11 1,980,314.00 5.0000 0.6048 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥350,000 1,980,314.00  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: ด าเนนิโครงการจัดหารายได้ ตามแผนปฏิบัติการรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
 มาตรการที่ไดด้ าเนินการ: - 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: - 
 ด้านงบประมาณ: ได้รบังบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการส านักฯ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร 31 ชั้น 1 ระบบสอบ คปภ. มีระบบสารสนเทศงานประกัน

คุณภาพ ที่ใช้ในการติดตามโครงการตามแผนฯ และข้อมูลย้อนหลัง (http://www.ge-plan.ssru.ac.th/) 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: - 

อื่น ๆ: - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร:- 
 ด้านงบประมาณ:...- 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: - 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: .- 
 หลกัฐานอ้างอิง: 
1) งบรายได้จากโครงการจดัหารายไดด้้านการบริการวิชาการและวจิัยทั้งหมด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) แผนการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3) ค าสั่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
 
เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดบัมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยน์ภาศรี สุวรรณโชต ิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวภทัทยิา ตรัยที่พึ่ง 

นางสาวกฤษณา อารีย์ (ติดตามและลง
ระบบกพร.) 

โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

  
 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดงันี้ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล การบรรลุ 
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ    
3.1 จ านวนครั้ งที่ นั ก ศึกษาท ากิจกรรมการเรียนการสอนผ่ านระบบออนไลน์  GE 
(Webometrics) 

   

3.2 จ านวนข่าวหรือกิจกรรมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ และน า Link ข่าวบนเว็บไซต์แชร์ลงบน 
Social Media (Webometrics) 

   

3.3 จ านวนหน้าเพจของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/ส านัก (Webometrics)    
3.4 จ านวนหน้าเพจของ สาขา/สาขาวิชา (รวม 119 สาขา/สาขาวิชา) (Webometrics)    
3.5 จ านวนไฟล์เอกสาร ไฟล์วีดีโอ ที่เผยแพร่ใน SSRU Academic Search (Webometrics)    
3.6 จ านวนหนังสือ สื่อการสอน หรือสื่ออินเตอร์เน็ตที่จัดซื้อภายใน 12 เดือน (QS Stars)    
3.7 จ านวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงานจากเครือข่ายภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 
(Webometrics) 

   

3.8 จ านวนการฝากลิงค์ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก (Webometrics)    
3.8.1 หน่วยงานจัดการศึกษา    
3.8.2 หน่วยงานรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ    
3.8.3 หน่วยงานเอกชน     

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด - - - 

2. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนขับเคลื่อนทิศทาง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

ตัวชี้วัด - - - 

3. ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - 75 5.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย 

3.00 100 5.0000 0.6048 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 100  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน:  
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: -  
 ด้านงบประมาณ: ได้รบังบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการส านักฯ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: - 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: .- 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: - 
 ด้านงบประมาณ: - 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: - 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 
หลักฐานอ้างอิง: 
1. รายงานสรุปผลโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรยีนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
2. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้าประสงค์ 3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย  
  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยน์ภาศรี สุวรรณโชต ิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางจันทร์ที  อัตพุฒ 

นางสาวกฤษณา อารีย์ (ติดตามและลง
ระบบกพร.) 

โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อเครือข่าย รายละเอีดของผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 

1) เครือข่ายศิษย์เกา่   
  1.1 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

เครือข่าย    

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

2. จ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

เครือข่าย - - - 

2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   - - - 
2.2 เครือข่ายชุมชน   - - - 
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   - - - 
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   - - - 
2.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ   - - - 

3. ร้ อยละของ เครื อข่ ายที่ มี ผลผลิ ตที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - - - 

3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   - - - 
3.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   - - - 
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   - - - 
3.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ   - - - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

  1.2 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  
2) เครือข่ายชุมชน    
  2.1 ..ชื่อเครือข่ายย่อย โครงการ
อบรมหลักเกณฑและการประเมิน 
ต าแหนงและวิทยฐานะขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (วPA) 

พัฒนาศักยภาพครูและเสริมศักยภาพทอ้งถิ่นด้านวิทยฐานะ 
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ความสารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
พัฒนาศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ    
  3.1 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  
  3.2 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  
4) เครือข่ายผู้ประกอบการ    
  4.1 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  
  4.2 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  
5) เครือข่ายมหาวิทยาลยัต่างประเทศ   
  5.1 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...  
  5.2 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...   

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิต
ร่ ว ม กั น แ ล ะ ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
มหาวิทยาลัย 

3.00 100 5.0000 0.6048 

 

การบรรลุเป้าหมาย:  
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 100  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: สร้างเครือข่าย 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: - 
 ด้านงบประมาณ: ได้รบังบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการส านักฯ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: - 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร:- 
 ด้านงบประมาณ: - 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: - 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: .- 
หลักฐานอ้างอิง: 
1. รายงานสรปุผลโครงการอบรมหลักเกณฑและการประเมินต าแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (วPA) 
2. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนมีส่วนร่วม 
ระหว่าง ส านักวิชาการศึกษาทัว่ไปฯ กับโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
3. แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่ายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น     

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยน์ภาศรี สุวรรณโชต ิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางจันทร์ที  อัตพุฒ 

                    นางสาวกฤษณา อารีย์ 
โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 โทรศัพท์ : 021601265 ต่อ 105 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
  

  
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อเครือข่าย ระยะเวลาการ
ด าเนินการ

ร่วมกัน 

กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1) เครือข่ายศิษย์เกา่     
  1.1 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...   
  1.2 ..ชื่อเครือข่ายย่อย... 
 
 
 

  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

เครือข่าย - - - 

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

2. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ เครือข่าย - - - 
2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   - - - 
2.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   - - - 
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   - - - 

3. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่
มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ - - - 

3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   - - - 
3.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   - - - 
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   - - - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

2) เครือข่ายชุมชน     
  2.1 ..ชื่อเครือข่ายย่อย โครงการอบรมหลักเกณฑและ
การประเมินต าแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (วPA) 

วันที่ 7,9,11 
กันยายน พ.ศ. 
2564 เวลา 

08.30-16.00 น. 

พัฒนาศักยภาพครูและเสริมศักยภาพทอ้งถิ่นด้านวิทย
ฐานะ 
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้
ความสารถตามมาตรฐานวิชาชพี 
พัฒนาศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส ์

  2.2 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...   
3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ     
  3.1 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...   
  3.2 ..ชื่อเครือข่ายย่อย... 
 

  

4) เครือข่ายผู้ประกอบการ     
  4.1 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...   
  4.2 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...    

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

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

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

2.11 100 5.0000 0.4254 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 100  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน:  
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ด าเนนิการให้บุคลากรอบรม 
 ด้านงบประมาณ: ได้รับงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการส านักฯ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: ใช้ระบบออนไลน์ในการอบรม 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: ด าเนนิการลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 

อ่ืน ๆ: - 
 



 
 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

29 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร:- 
 ด้านงบประมาณ: - 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: - 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: .- 
หลักฐาน: 
1. รายงานสรปุผลโครงการอบรมหลักเกณฑและการประเมินต าแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (วPA) 
2. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนมีส่วนร่วม 
ระหว่าง ส านักวิชาการศึกษาทัว่ไปฯ กับโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
3. แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่ายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ภาคผนวก ข 
แบบจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 
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คณะผู้จัดท ำ 
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รายชื่อ 

 

อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผูอ้ านวยการส านักวิชาการศกึษาทั่วไปฯ 

นางสาวกฤษณา อารีย์   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ  

(นักวิเคราะหน์โยบายและแผน) 

นางสาวกฤติกา ระย้าแก้ว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวสายสุนีย์ แสงเผอืก ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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