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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ จาก
แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับหน่วยงาน โดยจัดทําเป็นข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการกับหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์การศึกษา/
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ/โรงเรียนสาธิต ซ่ึงใช้แนวทางการจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ โดยมีการลงนามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีกับคณบดี/ผู้อํานวยการศูนย์/ผู้อํานวยการโรงเรียน รอง
อธิการบดีกับผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน ซ่ึงเป็นการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในการ
ประเมินผลงานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้จัดทําคู่มือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่วนท่ี 
2 การติดตามและประเมินผล และส่วนท่ี 3 แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัดและผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
หน่วยงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และเป็นแนวทางการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายสู่ระดับบุคคลในแต่ละหน่วยงาน
ต่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้ 
ทุกหน่วยงานได้ดําเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยทุกประการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย)   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ส่วนที่ 1 
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 

สาระสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประกอบด้วย หลักการและท่ีมา วัตถุประสงค์ กรอบการประเมินผล โครงสร้างของการ
ประเมินผล รวมถึงกลไกและวิธีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 หลักการและที่มา 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 
3/1 กําหนดว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนท้ังนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 (3) กําหนดว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วน
ราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. 
กําหนด 
 มาตรา 12 กําหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. 
อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทํา
ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 
 มาตรา 45 กําหนด ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กําหนด 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และได้
กําหนดยุทธศาสตร์ภาพรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของ
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หน่วยงาน และได้มีการกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อกํากับติดตามและประเมินความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยได้กําหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และคาดหวังให้เป็นเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปีของผู้บริหารท่ีกํากับดูแลหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานระดับบุคคลตามความรับผิดชอบของตําแหน่งงานในแต่ละระดับ 
รวมถึงการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
 วัตถุประสงค์ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. เพื่อนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดสรรสิ่งจูงใจแก่บุคลากรได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

 
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นการ
ประเมินผลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ด้าน ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

 โครงสร้างการประเมินผล 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มีรายละเอียดโครงสร้างการประเมินผล ดังนี้ 
 
 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล  
 มีบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเจรจาข้อตกลงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน รวมท้ังทําหน้าท่ีในการให้คําแนะนํา 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลง ซ่ึงเป็นคณะกรรมการท่ีได้รับการ
แต่งตั้งโดยอธิการบดี  มีดังนี้  

1. อธิการบด ี ประธาน 
2. รองอธิการบดฝี่ายบริหาร กรรมการ 
3. รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ กรรมการ 
4. รองอธิการบดฝี่ายกิจการนกัศึกษา กรรมการ 
5. รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและพฒันา กรรมการ 
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6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกจิการนกัศกึษา กรรมการ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวเิทศสัมพันธ์ กรรมการ 
9. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
10. รองอธิการบดฝี่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและ

เลขานกุาร 
11. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานกุาร 
12. หัวหน้าฝ่ายพฒันาระบบงานและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 
ผู้ช่วยเลขานกุาร 

13. หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานกุาร 
14. บุคลากรกองนโยบายและแผนท่ีมีภาระหน้าท่ี

เกี่ยวข้อง 
ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 
 โครงสร้างของคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

 รูปแบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 คํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ถือเป็นคํารับรองของหน่วยงานฝ่ายเดียว 
ไม่ใช่สัญญา และใช้สําหรับระยะเวลา 1 ปี โดยในคํารับรองฯ จะประกอบด้วยข้อตกลง
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนน  โดยมีรูปแบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังตาราง 1.1 
 
ตาราง 1.1 แสดงรูปแบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

 รูปแบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ข้อตกลงที่ให้ 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบญัชา  ผู้บังคับบัญชา 

ระดับมหาวิทยาลัย 
- รองอธิการบดี 
- ผู้ช่วยอธิการบดี 

ลงนาม
กับ 

อธิการบดี  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เป้าหมายและเกณฑ์
การให้คะแนนของ
มหาวิทยาลัย  
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 รูปแบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ข้อตกลงที่ให้ 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบญัชา  ผู้บังคับบัญชา 

ระดับหน่วยงาน 
หน่วยงานจัดการศึกษา 
- คณบดี 
- ผู้อํานวยการ ร.ร. 

ลงนาม
กับ 

อธิการบดี  แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 ตัวช้ีวัดภาคบังคับตามกรอบ

การประเมินผลการปฏิบั ติ
ร า ช ก า ร ท่ี ม ห า วิ ท ย า ลั ย
กําหนดไว้ 

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  
- ผู้อํานวยการศูนย์

การศึกษา 
- หัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบภายใน 

ลงนาม
กับ 

อธิการบดี 

- ผู้อํานวยการสํานัก 
- ผู้อํานวยการสถาบัน 

ลงนาม
กับ 

-รองอธิการบดี 
ท่ีกํากับดูแล 
 

 ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เป้าหมายและเกณฑ์
การให้คะแนน ของหน่วยงาน

ระดับบุคคล    
หน่วยงานจัดการศึกษา    
- รองคณบดี 
- หัวหน้าภาค/หัวหน้า

สาขาวิชา 
- หัวหน้าสํานักงาน 

ลงนาม
กับ 

- คณบดี 
 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน  
(ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย) 

 ตัวช้ีวัดตามภาระงาน  
(Job Description) 

 ตัวช้ีวัดงานท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นกรณีพิเศษ(ถ้ามี) 

 ตัวช้ีวัดพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 

- อาจารย์ ลงนาม
กับ 

-คณบดี 
- หัวหน้าภาค/
หัวหน้าสาขาวิชา 

- บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ลงนาม
กับ 

-รองคณบดี 
- หัวหน้าสํานักงาน 

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  
- รองผู้อํานวยการ 
- หัวหน้าสํานักงาน 

ลงนาม
กับ 

- ผู้อํานวยการสํานัก 
- ผู้อํานวยการ
สถาบัน 
- ผู้อํานวยการศูนย์ 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน  
(ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย) 

 ตัวช้ีวัดตามภาระงาน  
(Job Description) 

 ตัวช้ีวัดงานท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี) 

 ตัวช้ีวัดพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 
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หมายเหตุ : การจดัทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับบคุคลสามารถปรับได้ตามลําดบั 
การบงัคับบัญชาท่ีหน่วยงาน มีการมอบหมายงาน  

 
 รายละเอียดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

1. คู่ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
1.1 ระดับมหาวิทยาลัย เป็นคํารับรองฯ ระหว่างรองอธิการบดี ผู้ ช่วย

อธิการบดี ในฐานะผู้ทําคํารับรองกับผู้บังคับบัญชา คือ อธิการบดี ในฐานะผู้รับคํารับรอง 
1.2 ระดับหน่วยงาน เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง คณบดี/

ผู้อํานวยการสํานัก / ผู้อํานวยการสถาบัน /ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษา/ผู้อํานวยการ
โรงเรียนสาธิต /หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ในฐานะผู้ทําคํารับรอง กับผู้บังคับบัญชา คือ 
อธิการบดี/รองอธิการบดี ในฐานะผู้รับคํารับรอง 

1.3 ระดับบุคคล เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง ผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามโครงสร้างของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์
การศึกษา/โรงเรียน 

2. ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
- กําหนดระยะเวลาของคํารับรองฯ เร่ิมต้นและสิ้นสุด มีความสอดคล้องกับ

ปีงบประมาณ  
3. แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  
- กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (ถ้ามี) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

และกลยุทธ์  
4. รายละเอียดข้อตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
- ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
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6 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ข้ันตอน 1 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส.ค. 62 อธิการบด ี 1.1 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการเจรจา
ข้อตกลงและ
ประเมินผล 

2) จัดทําคําอธิบายตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส.ค. – ก.ย. 
62 

 2.1 คําอธิบายตัวช้ีวัด
การปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

2.1 ประชุมจัดทํา (ร่าง) คําอธิบายตัวช้ีวัดการ
ปฏิบัติราชการ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ  

ก.ย. 62 -กองนโยบาย
และแผน 
-หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

2.2 ปรับแก้ไข (ร่าง) คําอธิบายตวัช้ีวัด ฉบับ
สมบูรณ์ และเสนอให้ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด
พิจารณา 

ก.ย. 62 -กองนโยบาย
และแผน 
-ผู้กํากับดูแล
ตัวช้ีวัด 

3) พิจารณา 
3.1 แนวทางการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ระดับมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับหน่วยงาน  
3.2 กรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.3 คําอธิบายตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

12 ก.ย.62 คณะกรรม 
การเจรจา
ข้อตกลงและ
ประเมินผล 

3.1 แนวทางการ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายระดับ
มหาวิทยาลัยลงสู่ระดับ
หน่วยงาน  
และกรอบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

4) จัดทําแนวทางการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมาย 

ก.ย.-ต.ค. 62 หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

4.1 เอกสารแนวทาง
การดําเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

5) ประชุมช้ีแจงกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2 ต.ค. 62 -กองนโยบาย
และแผน 
-หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

5.1 ร้อยละผู้เข้า
ประชุมเข้าใจกรอบ
ประเมินผล และ
แนวทางการติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

6) ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ต.ค. 62 อธิการบดี/
รอง

อธิการบดี/
ผู้บริหาร

ระดับสูงของ
หน่วยงาน 

6.1  คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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7
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

7) หน่วยงานถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับ
หน่วยงานสู่ระดับบุคคล 

ต.ค. 62 ผู้บริหาร
หน่วยงาน 

7.1 ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการแต่ละ
บุคคล 

ข้ันตอนที่ 2 ดําเนินการ    
8) ส่ือสารแนวทางการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. 62 หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

8.1 ระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

9) อบรมการใช้งานระบบการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 62 กองนโยบาย
และแผน 

9.1ร้อยละของผู้เข้า
อบรมที่สามารถบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้อง 

10) ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ต.ค. 62-ก.ย.63 ผู้บริหาร และ 
บุคลากรทุก

ระดับ 

10.1  รายงาน
ความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติราชการ 

ข้ันตอนที่  3 ติดตามผลการปฏิบัติราชการ    
11) หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติ

ราชการประจําเดือนผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมหลักฐาน  
ทุกส้ินเดือน  

ต.ค.62-ก.ย.63 หน่วยงานที่ 
ทําคํารับรอง 
 

11.1  ร้อยละเฉล่ีย
ของหน่วยงานที่ส่ง
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามรอบท่ี
กําหนด  o รอบ 1 เดือน (ต.ค.62) (พฤ) 31 ต.ค. 

62 
 

o รอบ 2 เดือน (ต.ค.62- พ.ย.62) (ศ) 29 พ.ย. 62   
o รอบ 3 เดือน (ต.ค.62- ธ.ค.62) (พ) 18 ธ.ค. 62   
o รอบ 4 เดือน (ต.ค.62- ม.ค.63) (ศ) 31 ม.ค. 63   
o รอบ 5 เดือน (ต.ค.62-ก.พ.63) (ศ) 28 ก.พ. 63   
o รอบ 6 เดือน (ต .ค .62- มี .ค .63) และ 

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการฯ   
(พ) 18 มี.ค. 

63 
  

o รอบ 7 เดือน (ต.ค.62-เม.ย.63) (พฤ) 30 เม.ย. 
63 

  

o รอบ 8 เดือน (ต.ค.62-พ.ค.63) (ศ) 29 พ.ค. 
63 

  

o รอบ 9 เดือน (ต.ค.62- มิ.ย.63) (พฤ) 18 มิ.ย. 
63 

  

o รอบ 10 เดือน (ต.ค.62-ก.ค.63) (ศ) 31 ก.ค. 63   
o รอบ 11 เดือน (ต.ค.62-ส.ค.63) (จ) 31 ส.ค. 63   
o รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63) และ

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 
เดือน (ต.ค.62- ก.ย.63) 

 
 
 
 

(พ) 30 ก.ย. 63   
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8 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

12) หน่วยงานเจ้าภาพพิจารณายืนยันผลการปฏิบัติ
ราชการ ระดับหน่วยงาน และส่งผลให้กอง
นโยบายและแผนผ่านระบบ E-office  ทุกวันที่ 
3 ของเดือนถัดไป 

ต.ค. 62-ก.ย.63 หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

12.1 ร้อยละของ
หน่วยงานเจ้าภาพที่
ส่งผลการยืนยันผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
รอบระยะเวลาที่
กําหนด 

o ยืนยันรอบ 1 เดอืน (ต.ค. 62) (อ) 5 พ.ย.62  

o ยืนยันรอบ 2 เดอืน (ต.ค.62 พ.ย.63) (พ) 4 ธ.ค.62   
o ยืนยันรอบ 3 เดอืน (ต.ค.62-ธ.ค.63) (จ) 23 ธ.ค.

62 
  

o ยืนยันรอบ 4 เดอืน (ต.ค.62- ม.ค.63) (พ) 5 ก.พ.63   
o ยืนยันรอบ 5 เดอืน (ต.ค.62-ก.พ.63) (พ) 4 มี.ค.63   
o ยืนยันรอบ 6 เดอืน (ต.ค.62- มี.ค.63) (จ) 23 มี.ค.

63 
  

o ยืนยันรอบ 7 เดอืน (ต.ค.62- เม.ย.63) (อ) 5 พ.ค.63   
o ยืนยันรอบ 8 เดอืน (ต.ค.62- พ.ค.63) (พ) 3 มิ.ย.63   
o ยืนยันรอบ 9 เดอืน (ต.ค.62- มิ.ย.63) (จ) 22 มิ.ย. 

63 
  

o ยืนยันรอบ 10 เดือน (ต.ค.62-ก.ค.63) (พ) 5 ส.ค.63   
o ยืนยันรอบ 11 เดือน (ต.ค.62-ส.ค.63) (พฤ) 3 ก.ย. 

63 
  

o ยืนยันรอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63) (จ)5 ต.ค. 63   
13) พิจารณารายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติ

ราชการ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผล
การปฏิบัติ 

 คณะกรรม 
การบริหาร
มหาวิทยาลัย 

13.1 มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

o รอบ 3 เดือน (ต.ค.62-ธ.ค.62) ม.ค. 63 
o รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) เม.ย. 63 
o รอบ 9 เดือน (ต.ค.62-มิ.ย.63) ก.ค. 63 
o รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63) พ.ย. 63 

14) รายงานรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติ
ราชการ ต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลมหาวิทยาลัย 

 กองนโยบาย
และแผน 

14.1 จํานวนคร้ังของ
การรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ 

o รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) เม.ย. 63 
o รอบ 9 เดือน (ต.ค.62-มิ.ย.63) ก.ค. 63 
o รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63) พ.ย. 63 

15)  นําข้อเสนอแนะปรับปรุง ม.ค.-ก.ย. 63 ทุกหน่วยงาน 15.1 หน่วยงานมีผล
ดําเนินงานเพ่ิมข้ึนจาก
รอบที่ผ่านมา 

ข้ันตอนที่ 4 ประเมินและปรับปรุง    
16) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 

และ 12 เดือน ระดับมหาวิทยาลัย 
-เม.ย. 63 
-ต.ค. 63 

กองนโยบาย
และแผน 

15.1 รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
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9
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

2563 (รอบ 6,12 
เดือน) 

17)  ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ  -กองนโยบาย
และแผน 
- ค ณ ะ อ นุ
ก ร ร ม ก า ร
ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
-คณะกรรมการ
เจรจาข้อตกลง
และประเมินผล 
-หน่วยงานที่
จัดทําคํารับรอง 
 

16) ผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ระดับ
มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน 

 ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับ
หน่วยงาน  รอบ 6 เดือน 

เม.ย. 63 

 ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับ
หน่วยงาน  รอบ 12 เดือน 

ต.ค. 63 

18) ทบทวนกระบวนการการถ่ายทอด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ต.ค. 63 -คณะกรรม 
การเจรจา
ข้อตกลงและ
ประเมินผล 
-กองนโยบาย
และแผน 

15) รายงานผลการ
ทบทวนกระบวนการ 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 กลไกและวธีิการจัดทําคํารับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ 
 

1. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  1.1  ข้ันตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แต่งต้ังคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผล  

กําหนดแนวทางและกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปี 

พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก 
ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานลงนามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการกับอธิการบดี/  

รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
และประเมินผลตนเอง  

รายงานผลการปฏิบัติราชการทุกเดือน 

ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ 6,12 
เดือน

แจ้งผลการประเมิน และนําไป
พิจารณาความดีความชอบ 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.2 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

นําผลการประเมินฯ ไปใช้ในการพิจารณาความดคีวามชอบ

กองนโยบายและแผนร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพประสานข้อมูล 
ตรวจสอบและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของตัวชี้วัดและจัดทําแผนผลักดันตัวชี้วัด 

ระดับมหาวิทยาลัย

หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าและกรอกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลฯ ทุกสิ้นเดือน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการทุกไตรมาส 

คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินฯ 

สิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานส่งรายงานประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน เป็นรูปเล่ม 

มหาวิทยาลัยตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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ส่วนที่ 2 
 การติดตามและประเมินผล  
 
 ส่วนนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ 4 ประเด็น ประเด็นแรก คือ วัตถุประสงค์
ของการติดตามและประเมินผล ประเด็นท่ีสอง คือ วิธีการติดตามและประเมินผล ประเด็นท่ี
สาม คือ การคํานวณผลการประเมิน และประเด็นท่ีสี่ คือ นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการประเมินผล 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1.  วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ 
 เพื่อทราบความก้าวหน้าของผลการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานและใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

งานบรรลุเป้าหมาย 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติราชการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ท่ีกําหนด โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) รวมท้ัง ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

 
 วิธีการติดตามและประเมินผล 

การตดิตามและประเมินผล มีวิธีดาํเนนิการต่างๆ ดงันี้  
1) การติดตาม 

มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ทุกเดือนและต้องบันทึกผลการดําเนินงานพร้อมหลักฐานในระบบการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ(www.ssruplan.ssru.ac.th) ทุกเดือนและให้จัดทํารายงาน
ท่ีเป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์มการรายงานผลรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยทุกหน่วยงาน
จะต้องมีการรายงานผลภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดหลังจากส้ินสุดการดําเนินงาน
ในแต่ละเดือน 

2) การประเมินผล 
(1) การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลกัฐานต่างๆ เช่น 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-
Assessment Report : SAR) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
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 เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น 
o รายงานการประชุม 
o คําสัง่แต่งตั้งคณะทํางาน 
o แผนการดาํเนนิงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอาํนาจ 
o ภาพถ่าย  

(2)  สัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ เช่น 
 ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้สว่นเสียกับการดาํเนินการของหน่วยงาน 

(3)  สังเกตการณ์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น 
 สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกจิกรรมหรือโครงการหลัก 

 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีสว่นร่วมของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
 ระบบฐานข้อมูลซ่ึงต้องคาํนึงถงึปัจจัยต่างๆ ดังนี ้

o ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ข้อมูล ก่อนและหลังการจัดเก็บทุกคร้ัง รวมท้ังแบบฟอร์มและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
สอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลทุก 1 เดือน 

o ความน่าเช่ือถือ เช่น ระบุแหล่งท่ีมาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูล
กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

o ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกคร้ังท่ี
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล 

o ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น สถาบันอุดมศึกษามีความ
พร้อมในการให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
ตลอดเวลา ผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ 

 
 การคํานวณผลการประเมิน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีรูปแบบการ
คํานวณผลการประเมินตามลักษณะของตัวช้ีวัดหลายลักษณะ และแบ่งระดับคะแนนผลการ
ประเมิน โดยมีรายละเอียดและตัวอย่างการคํานวณ ดังนี้ 

 ลักษณะของตัวช้ีวัด   
 1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เช่น ตัวช้ีวัดท่ี 1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  แนวทางในการประเมินจะมีการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนท่ีเหมาะสม 
โดยอาจใช้ผลการดําเนินงาน 3 ปีท่ีผ่านมาของมหาวิทยาลัยเป็นฐานในการเจรจาเกณฑ์การ
ให้คะแนนของตัว ช้ีวัด หรือ อาจใ ช้ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของชาติ หรือเกณฑ์
มาตรฐานสากลตามท่ีเห็นสมควร 
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 2) ตัวช้ีวัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน (Milestone) เช่น ตัวช้ีวัด 3.4.1 ระดับ
ความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย ซ่ึงตัวช้ีวัดลักษณะ
นี้มีแนวทางในการประเมินท่ีกําหนดระดับคะแนนในแต่ละข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการ
ประเมินจะเป็นไปตามผลการดําเนินงานท่ีครบถ้วนและสมบูรณ์ในข้ันตอนนั้นจากข้ันท่ี 1 ถึงข้ัน
ท่ี 5 
 

 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้ 
ตาราง 2.1 แสดงระดับคะแนนของผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีมาก 4.5000-5.0000 
มีผลการปฏิบัติราชการระดับดี 3.5000-4.4999 
มีผลการปฏิบัติราชการระดับพอใช้ 2.5000-3.4999 
มีผลการปฏิบัติราชการระดับต้องปรับปรุง 1.5000-2.9999 
มีผลการปฏิบัติราชการระดับท่ีต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.0000-1.4999 
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 ตัวอย่างวิธีการคํานวณผลการประเมิน 
แบบท่ี 1 : การคํานวณผลการประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ตัวอย่าง : ตัวช้ีวัด 1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (น้ําหนัก : 
ร้อยละ 2.00) 

การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กรณีท่ีผลการดําเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 24.20 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 24.20 
มากกว่าท่ีเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 4  =  ร้อยละ 2.20  
ดังนั้น ผลคะแนนจริงท่ีได้ จึงอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 4 กับ 5 

 
คํานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 
ผลต่างของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  = รอ้ยละ 3 (25-22) เทียบเท่ากับ
ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน 1 ระดับ 
ผลต่างของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  = ร้อยละ 2.20 (24.20-22.00)  
เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน           1X 2.20  =  0.7334 
       
ดังนั้น ค่าคะแนนท่ีได้สําหรับตัวช้ีวัดร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ =  
4 + 0.7334   =   4.7334 

หมายเหต ุ: การระบุผลการดําเนินงานที่เป็นร้อยละ ให้ระบุเป็นทศนิยม 2 ตําแหน่ง 
               : การระบุคะแนนผลการประเมิน ให้ระบุเป็นทศนิยม 4 ตําแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1                       2                             3                              4                            5 

      13                     16  19 25 24.20

ผลการดําเนนิงานจริงที่ได้ 

22

ระดับคะแนน

ผลการดําเนนิงาน 

3
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แบบท่ี 2 : การคํานวณผลการประเมินผลตัวช้ีวดัตามข้ันตอนการดําเนินงาน 
(Milestone) 
ตัวอย่าง : ตวัช้ีวัด 3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา

ความร่วมมือกับเครือข่าย (น้ําหนัก : ร้อยละ 1.00)   
          

  

 

     

 มีการดําเนินงานตาม
แผนฯได้ เฉลี่ ย ร้อยละ 
75 และดําเนินการได้
บรรลุเฉลี่ยมากกว่าร้อย
ละ 80 

ระดับ 5 
(ข้ันตอนท่ี 

1+2+3+4+5) 

       

 มีการดําเนินงานตามแผนฯ
ได้เฉลี่ยร้อยละ 66-70 และ
ดําเนินการได้บรรลุเฉลี่ยร้อย
ละ 66-80 

ระดับ 4 
(ข้ันตอนท่ี 
1+2+3+4) 

      

 มีการดําเนินงานตามแผนฯได้
เ ฉ ลี่ ย ร้ อ ย ล ะ  61 - 65 แล ะ
ดําเนินการได้บรรลุเฉลี่ยร้อยละ 
50-65 

ระดับ 3 
(ข้ันตอนท่ี 
1+2+3) 

   

  
 มีการดําเนินงานตามแผนฯได้เฉลี่ยร้อย

ละ 60 และดําเนินการได้บรรลุเฉลี่ย
น้อยกว่าร้อยละ 50 

ระดับ 2 
(ข้ันตอนท่ี 
1+2) 

  

 
  มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง

ความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย และ
แผนขับเคล่ือนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

ระดับ 1 
(ข้ันตอนท่ี 1) 
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 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการประเมิน 
1. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ี
สถานศึกษาจัดข้ึน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี
กํากับดูแล 

2. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกระดับท้ังภาคปกติและภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

3. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต/ินานาชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอก
สถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป (เช่น ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กร
กลางระดับชาติ/นานาชาติ ท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการค้า สภาวิชาชีพ) 

4. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
( TQF: HEd.  ห รือ Thai Qualification Framework for Higher Education) 
หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ี สกอ. ระบุโดยเป็นคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ี
ประกาศใช้ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีสภาหรือ
องค์การวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

5. กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการในระดับ
ปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยหน่วยงานและองค์การนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วม
จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) 
คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  
พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ ส่งเสริมความเป็นผู้นํา รวมถึงสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ท่ีสภา/องค์การวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 



 
 

 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

S
S
R

U
 

19
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

6. เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชํานาญ 
มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

7. เ ช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ สามารถส่ือสารและถ่ายทอดความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาท่ีศึกษา โดย
ใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน 
ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทําความดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 

9. สาขาวิชา หมายถึง หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  กรณีหลักสูตรมีหลายแขนงให้นับเป็นหนึ่งสาขาวิชา 

10.  ผลงานของนักศึกษา หมายถึง งานวิชาการ งานวิจัย หรืองานท่ีแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถของนักศึกษา และต้องสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีส่งผลงานเข้าประกวด 

11.  หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต/ินานาชาติ หมายถึงหน่วยงานภายนอก
สถาบันระดับกรม หรือเทียบเท่าข้ึนไป (เช่น ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กร
กลางระดับชาติ/นานาชาติ ท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการค้า สภาวิชาชีพ) 

12.  ผลงานวิจัยนักศึกษา หมายถึง ผลงานท่ีนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าตาม
ระเบียบวิธีวิจัย โดยให้นักศึกษาได้นําเสนอในรูปแบบของบทความวิจัยและหรือ
โปสเตอร์  

13.  โครงการ Mini-conference หมายถึง การประชุมเพื่อนําเสนองานวิจัย 
(Mini-conference) ท่ีหน่วยงานเป็นผู้จัด โดยมีคณะกรรมการทําหน้าท่ีพิจารณา
ผลงานวิจัยนักศึกษา 

14.  ผลงานวิจัยนักศึกษา หมายถึง ผลงานท่ีนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าตาม
ระเบียบวิธีวิจัย โดยให้นักศึกษาได้นําเสนอในรูปแบบของบทความวิจัยและผ่านการ
นําเสนอจากการจัด Mini-conference 

15.  การนําเสนอในระดับนานาชาติ หมายถึง การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
เพื่อนําเสนองานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ 

16.  นักศึกษาท่ีสอบภาษาอังกฤษ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปี
ท่ี 3-4 ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ 

17.  สาขาวิชาเอตทัคคะ หมายถึง สาขาวิชาท่ีเป็นจุดเน้น/จุดเด่นของ
มหาวทิยาลัย 

18.  หลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีข้ึนไป 
หมายถึง หลักสูตรท่ีได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับ 3.01 ข้ึนไป 

19.  รายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
หมายถึง รายวิชาท่ีอยู่ในหลักสูตรภาษาไทย โดยมี มคอ.3 เอกสาร หนังสือ ตํารา 
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สื่อประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และสอนเป็นภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ไม่นับรายวิชา
ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ 

20.  หลักสูตรสองภาษา หมายถึง เป็นหลักสูตรท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยท่ี
เป็นหลักสูตรภาษาไทยแล้วนําไปเปิดเป็นหลักสูตรภาษาต่างประเทศและใช้อาจารย์
ประจําหลักสูตรชุดใหม่ 

21.  หลักสูตรจํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ หมายถึง หลักสูตร
ท่ีมีจํานวนนักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาต่อน้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการรับ
นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 

22.  การพัฒนา หมายถึง การมีระบบและกลไก หรือแนวทางปฏิบัติท่ีดีเพือ่ให้
ผลการดําเนินงานดีข้ึนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

23.  ปรับ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

24.  ปิด หมายถึง การปิดหลักสูตรท่ีมีจํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการ
รับนักศึกษา  

25.  เปิด หมายถึง การเปิดหลักสูตรใหม่ท่ีมีความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

26.  หลักสูตร Online หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
เรียนการสอนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning) สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
การเรียนทางไกลผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น MOOC เพื่อให้เกิดความสะดวกและ
เข้าถึงได้  อย่างรวดเร็ว ทุกสถานท่ี ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิต 
(life long learning) ให้กับนักศึกษา  

27.  รายวิชา Online หมายถึง รายวิชาท่ีนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
เรียนการสอนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning) สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
การเรียนทางไกลผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น MOOC เพื่อให้เกิดความสะดวกและ
เข้าถึงได้  อย่างรวดเร็ว ทุกสถานท่ี ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิต 
(life long learning) ให้กับนักศึกษา 

28.  ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ผู้เรียนสามารถนําผลการเรียนท่ีได้จากการศึกษาใน
ระบบ และผลการเรียนรู้ท่ีได้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม อัธยาศัย และ
จากประสบการณ ์ของบุคคล มาเก็บสะสมไว ้ ใน ธนาคารหน ่วยกิต ของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร อนุปริญญา หรือ
ปริญญาตรี ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่ จํากัดอายุของผู้เรียน คุณ
วุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสม หน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน 

29.  อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

30.  บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจําท่ี
ปฏิบัติงานในสํานักงาน พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย และ
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ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ 

31.  บุคลากรท่ีต้องสอบภาษาอังกฤษ หมายถึง บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ข้ึนไป ยกเว้น ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราว 

32.  กระบวนการ หมายถึง แนวทางการดําเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างมี
ข้ันตอน ซ่ึงวางไว้อย่างเป็นลําดับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสร็จตามจุดประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
ข้ันตอนดังกล่าวช่วยให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพนําไปสู่ความสําเร็จตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายได้ โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยท่ีสุด 

33.  กระบวนการปฏิบัติงานท่ีได้รับปรับปรุงและการพัฒนา หมายถึง 
กระบวนการที่หน่วยงานได้ดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วทําให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดี 
เหนือความต้องการของผู้รับบริการ 

34.  หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การ
ควบคุม การดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึง
การบริหารจัดการท่ีดีซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้ท้ังภาครัฐ และเอกชน ธรรมท่ีใช้ในการ
บริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ
ถูกต้องชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

35.  สภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ี หมายถึง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
หรือท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อบุคคลท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น เช่น บริเวณ
สภาพพื้นท่ีของสถานท่ีตั้ง ลักษณะของอาคารเรียน สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และการ
ตกแต่งสถานท่ี 

36.  สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
โรงอาหาร โรงฝึกงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดบริการ Wi-Fi และส่ิงอํานวย
ความสะดวกต่างๆ 

37.  ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีปริมาณท่ี
มาก มีการเพิ่มข้อมูลท่ีรวดเร็ว และมีความหลากหลายของข้อมูลท้ังท่ีมีโครงสร้าง 
(Structured) หรือไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) ท่ีรองรับการเข้าถึงการใช้งาน
ข้อมูลจํานวนมากๆ ได้อย่างง่ายดาย และสร้างข้อมูลออกมา เพื่อทําการประมวลผล
วิเคราะห์และนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อสนับสนุนผู้บริหารระดับกลางระดับสูง และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

38.  การเช่ือมโยงข้อมูล หมายถึง การนําข้อมูลสารสนเทศท่ีมีในองค์กรมา
เช่ือมโยงกัน โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้น ตรวจสอบ และ
ติดตามเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 
ประกอบด้วย 

39.  การบริการวิชาการและวิจัย หมายถึง การรับจัดทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมาว่าจ้างหรือให้ทุนอุดหนุน โดยผู้รับงานจะต้องใช้ความรู้
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ความสามารถทางเทคนิคเฉพาะวิชาชีพในการจัดทํา เช่น งานค้นคว้าวจิัย งานสํารวจ 
การทดสอบ การออกแบบ การจัดฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น  

40.  รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านบริการวิชาการและวิจัย หมายถึง 
รายได้ท่ีเกิดจากการรับทํางานบริการวิชาการ หรือ งานวิจัยจากบุคคลหรือหนว่ยงาน
ท่ีมาจ้างหรือมาให้ทุนอุดหนุนกับมหาวิทยาลัย 

41.  งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การ
นําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้ รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
มีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

42.  งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การ
นําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับ
นานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 

43.  งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง 
บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือ
ป ร า กฏอยู่ ใ น ฐ านข้ อ มู ล  Thai- Journal Citation Index Centre ( TCI)  ห รื อ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

44.  งานวิจัยท่ีได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr. com)หรือ ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
( Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

45.  นักวิจัยประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานด้านวิจัยท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีสัญญาการจ้างกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตาม
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

46.  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการวิจัย 
และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/
หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิง
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ประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อม
ท้ังระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หรือบริการท่ีจัด
ให้แก่บุคคลภายนอก 

47.  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรองรับการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์การ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/
การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมท้ังระบุผลของการนํา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

48.  นวัตกรรม  หมายถึง  การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งท่ีประดิษฐ์คิดค้น
ข้ึนใหม่ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด กระบวนการ 
หรือผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสังคม 

49.  อนุสิทธิบัตร หมายความว่า หนังสือสําคัญท่ีออกให้เพื่อคุ้มครองการ
ประดิษฐ์ 

50.  สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญท่ีรัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์
คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง 
และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ท่ี
เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ,เคร่ืองใช้หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ท่ีเราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวัน เช่น การประดิษฐ์รถยนต์  
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์ หรือการออกแบบขวดบรรจุน้ําดื่ม ขวดบรรจุ
น้ําอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานข้าว  ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น 
เป็นต้น 

51.  อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองส่ิงประดิษฐ์
คิดค้นเช่นเดียวกับสิทธิบัตร การประดิษฐ์ แตกต่างกันตรงท่ีการประดิษฐ์ท่ีจะขอรับ
อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ท่ีมีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยซ่ึงมีเทคนิคท่ีไม่สูงมาก
นัก สําหรับข้ันตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาส้ันกว่าสิทธิบัตรมาก 
เนื่องจากใช้ระบบ จดทะเบียนแทนการใช้ระบบการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน 

52.  องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ท่ีได้เกิดจากประสบการณ์การทํางาน หรือ
การวิจัยทดลอง ท่ีผู้รับความรู้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะเป็นรูปธรรม 

53.  แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์
ท้ังหลายที่สามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้คิดเอง ปฏิบัติ
เอง และสร้างความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยและต่อเนื่องจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
และสุดท้ายก็จะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีหน่วยงานสามารถจัด
ให้มีข้ึนในหน่วยงาน มีได้หลายชนิดข้ึนอยู่กับพื้นท่ีและกําลังความสามารถของ
หน่วยงานเอง เช่น หากมีพื้นท่ีบริเวณกว้างขวาง อาจเลือกจัดแหล่งเรียนรู้เป็นด้าน
พฤกษศาสตร์ ด้านวรรณคดี ด้านสมุนไพร ด้านสุขภาพ ศูนย์กีฬา ศูนย์ทดสอบ
เคร่ืองมือ หรือจัดเป็นท่ีเรียนท่ีอ่านหนังสือเคล่ือนท่ี เป็นต้น 
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54.  พิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ หมายถึง พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 
เป็นอาคารโบราณสถานซ่ึงเป็นตําหนักของพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปิย
มหาราช ปดิวรัดา โดยบริเวณภายใน  )ช้ัน 2 ( ได้จัดนิทรรศการ เป็นการจําลองให้
เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราช
ปดิวรัดา ผู้เป็นพระอัครชายาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

55.  แหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์  หมายถึง อาคารโบราณสถาน
ซ่ึงแสดงเร่ืองราวต่างๆ อันแสดงถึงยุคสมัยการเปล่ียนทางวัฒนธรรม อันแสดงถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของชาติผ่านตําหนักเจ้านายและเรือนเจ้าจอมของสวนสุนันทาใน
อดีต โดยสะท้อนออกมาตามแนวทางการจัดพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ควบคู่ไปกับการ
นําเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดียท่ีหลากหลาย แบ่งออกเป็น 3 อาคารได้แก่ อาคารจุฑา
รัตนาภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ และอาคารเอ้ือนอาชว์แถมถวัลย์ 

56.  ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท่ีชุมชนผลิตข้ึนเพื่อจําหน่ายเพื่อให้แต่
ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินคา้โดยรัฐพร้อมท่ีจะเข้าช่วยเหลอื
ในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการเพื่อเช่ือมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการนําทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็นท่ีต้องการของตลาด ท้ัง
ในและต่างประเทศ 

57.  ครัวเรือน หมายถึง ผู้ท่ีเป็นกําลังหลักของครอบครัว ได้แก่ 
1) ครัวเรือนหนึ่งคน คือ บุคคลคนเดียวซ่ึงหุงหาอาหารและจัดหาสิ่ง

อุปโภคบริโภคท่ีจะเป็นแก่การครองชีพ โดยไม่เกี่ยวกับผู้ใด ซ่ึงพํานักอยู่ในเคหะสถาน
เดียวกัน 

2) ครัวเรือนหลายคน คือ ครัวเรือนท่ีมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
ร่วมกันจัดหาและใช้สิ่งอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน บุคคลท่ีมาอยู่
ร่วมกันในครัวเรือนอาจจะเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติกันก็ได้ ซ่ึงได้แก่ 

2.1) ครัวเรือนท่ีประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ฉันท์ญาติมา
อยู่ด้วยกันหรืออยู่แบบครอบครัว 

2.2) ครัวเรือนท่ีมีเลขท่ีทะเบียนบ้าน โดยมีบุคคลหลายคนอาศัย
อยู่ร่วมกันอยู่จริง 
58. รายได้ของครัวเรือน หมายถึง รายได้ท้ังหมดของครัวเรือน กล่าวคือเป็น

รายได้ของบุคคลในครัวเรือนทุกคนรวมกนั โดยรายได้นี้ประกอบด้วย 
1) ค่าจ้างและเงินเดือน เงินรางวัลบริกร เงินโบนัส เป็นตัน 
2) กําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอื่น ๆ 
3) รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าท่ีดิน ค่าลิขสิทธ์ิ ดอกเบี้ย และเงิน

ปันผล 
4) เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ บําเหน็จ บํานาญ เงินทุนการศึกษา 
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5) รายได้ท่ีไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ มูลค่าของสินค้าและบริการท่ีได้รับเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าจ้าง เงินเดือน มูลค่าของสินค้าหรืออาหารท่ีครัวเรือนผลิตและบริโภค
เอง (รวมค่าประเมินค่าเช่าบ้านท่ีครัวเรือนเป็นเจ้าของ) หรือได้รับมาโดยไม่ต้องซ้ือ 

6) รายรับท่ีเป็นตัวเงินอื่น ๆ เช่น เงินได้รับจากการประกันภัยหรือ
ประกันชีวิต เงินรางวัลสลากกินแบ่ง และรายรับอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน 

7) รายได้ประจํา ได้แก่ รายได้ท้ังหมดของครัวเรือน แต่ไม่รวมรายรับ
ท่ีเป็นตัวเงินอื่น ๆ ในข้อ 6) 

59. ฐานข้อมูลของพื้นท่ีบริการ หมายถึง ฐานข้อมูลสารสนเทศระดับหมู่บ้าน
ในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการศึกษาประกอบด้วยข้อมลท่ัวไป สภาพปัญหา ความต้องการศักยภาพชุมชน 
หรือช้อมูลอื่น  ท้ังท่ีเป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยจําแนกตามเป้าหมาย 
ในการพัฒนาครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ มีระบบและการจัดการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล การรายงานและการนําเสนอ
ข้อมูล ท้ังในรูปแบบเอกสาร รูปแบบดิจิทัล หรือรูปแบบอื่น ท่ีสามารถสืบค้น 
วิเคราะห์ นําเสนอในเชิงสารสนเทศ Infographsics ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว  

60. ระบบและการจัดการในการเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง กระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการสืบค้น วิเคราะห์ สามารถนําข้อมูลไป
ใช้ต่อได้สะดวก และรวดเร็ว 

61. การจัดเก็บข้อมูล หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลข้ึนมาใหม่ เป็นข้ันตอน
หนึ่งของกระบวนการ ทางสถิติ ท่ีมีความสําคัญ เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีตอบสนอง
วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับกรอบแนวความคิด สมมุติฐาน เทคนิคการวัด และ
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยทั่วไปสามารถจัดประเภทข้อมูลตามแหล่งท่ีมาได้ 2 ประเภท 
คือ ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 

62. การวิเคราะห์ประมวลผล หมายถึง การจัดการข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น 
การคํานวณ การนําเสนอข้อมูล เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ การ
วิเคราะห์ เป็นการแยกแยะส่ิงท่ีจะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยท่ีมีความสัมพันธ์กัน เพื่อ
ทําความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมท้ังการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ 
เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
อย่างไร ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง 

63. การรายงานและการนําเสนอข้อมูล หมายถึง การรายงานและนําเสนอ
ข้อมูลท้ังในรูปแบบเอกสาร รูปแบบดิจิทัล หรือรูปแบบอื่นๆ หรือในเชิงสารสนเทศ 
Infographsics ท่ีสามารถสืบค้น วิเคราะห์ ได้อย่างถูกต้อง 

64. โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีตั้งอยู่ใน
เขตพื้นท่ีให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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65. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับประถมศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีตั้ง
อยู่ในเขตพื้นท่ีให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

66. ความสามารถในการอ่านออก หมายถึง ระดับคะแนนการประเมินทักษะ
การอ่านออกเสียงสะกดคํา ประโยค และข้อความได้ถูกต้องตามอักขรวิธี การอ่าน
เพื่อความเข้าใจ การสะท้อนคิดสิ่งท่ีได้จากการอ่าน การนําความรู้จากการอ่านไปใช้ 

67. ความสามารถในการเขียน หมายถึง ระดับคะแนนการประเมินทักษะการ
เขียนสะกดคํา ข้อความ ประโยค การเขียนสื่อความหมาย การเรียบเรียงประโยคได้
ถูกต้อง การใช้คําได้ถูกต้องตามอักขรวิธี 

68. การอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ หมายถึง การให้บริการทางวิชาการตาม
ศาสตร์ของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ชุมชน ในพื้นท่ีบริการ เพื่อให้เกิดทักษะสามารถประกอบอาชีพหรือเพิ่ม
รายได้ของตนเอง  

69. พื้นท่ีบริการ หมายถึง กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
ระนอง จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครปฐม 

70. เครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง รูปแบบการประสานงาน
กลุ่มของคนหรือองค์การท่ีแลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูล ทรัพยากร งบประมาณ 
บุคลากร ระหว่างกันหรือทํากิจกรรมร่วมกัน ในด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดย
บูรณาการระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม 
ภาครัฐ หรือภาคบริการ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินการวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพในแต่ละเครือข่าย ให้สามารถตอบ
โจทย์วิจัยได้ตรงตามความต้องการของชุมชนและประเทศ การดึงเครือข่ายและภาคี
ต่าง ๆ เข้าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยและนวัตกรรมนี้  จะเป็นช่องทางใน
การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม และประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างสถาบันการศึกษาสังคม บุคลากรในภาคต่าง ๆ โดยผลของกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 
ย่อมสะท้อนกลับมายังมหาวิทยาลัย   

71. งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบ
ของปัญหาหรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่าน
กระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผล
อย่างเป็นระบบ 

72. นวัตกรรม  หมายถึง  การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งท่ีประดิษฐ์คิดค้นข้ึน
ใหม่ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด กระบวนการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสังคม 

73. งานสร้างสรรค์  หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภท
ต่างๆ ท่ีมีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตาม
ประเภทของงานศิลปะ ซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์
เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทาง
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สุนทรีย์และคุณประโยชน์ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน 
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ 1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงาน
ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์สื่อประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ 2) ศิลปะการแสดง (Performance 
Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมท้ังการแสดงรูปแบบต่างๆ และ 3) 
วรรณศลิป์ (Literature) ซ่ึงประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

74. ประโยชน์เชิงพาณิชย์  หมายถึง  การนําผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้นําไปสู่การเจรจาทางธุรกิจ การผลิตในเชิงพาณิชย์ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การแปรรูป การสร้างตราสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การสร้างอาชีพ และทางเลือกให้กับ
ผู้ประกอบการ เกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ  

75. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรองรับการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์การ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการนํางานวิจัยห รืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ การนําผลผลิต/นวัตกรรมท่ีได้จากงานวิจัย
ออกแสดงหรือจําหน่ายในงานท่ีจัดโดยหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป (เช่น
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลาง ระดับชาติและนานาชาติท้ังภาครัฐและเอกชน 
(เช่นสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) ร้านค้าชุมชน ตลาดประชารัฐ 

76. วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ หมายถึง วารสารท่ี
ได้รับการยอมรับในฐาน TCI อยู่ในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2  ท่ีเกิดข้ึน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการจัดกลุ่มวารสารในฐานข้อมูล TCI มีดังนี้ 

1) วารสารก ลุ่ม ท่ี 1 วารสารที่ ผ่ านการรับรองคุณภาพของ TCI 
(ระยะเวลา 5 ปี จนถึง ธันวาคม 2563) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูก
คัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 

2) วารสารกลุ่มท่ี 2 วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 

3) วารสารกลุ่มท่ี 3 วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต 

77. ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีได้มีการศึกษาค้นคว้าตาม
กระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 

78. เครือข่าย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การท่ี
สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
โดยการติดต่ออาจทําได้ท้ังท่ีผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนนํา หรืออาจจะไม่มีแม่ข่าย
หรือแกนนําแต่จะทําการติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงจะมีการจัดรูปแบบหรือจัด
ระเบียบโครงสร้างท่ีคนหรือองค์การสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบ
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การรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจําเป็นหรือเป็นโครงสร้างท่ีมี
ความสัมพันธ์ชัดเจน  

79. เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย 1) 
เครือข่ายศิษย์เก่า 2) เครือข่ายชุมชน 3) เครือข่ายสาขาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ 4) 
เครือข่ายผู้ประกอบการ และ 5) เครือข่ายต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนท่ี
มีเครือข่ายตามภารกิจของหน่วยงาน  ท่ีมีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือเป็น
เครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

80. หลักการสร้างการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้เข้า
มามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย  โดยแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 

 1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับต่ํา
ท่ีสุด แต่เป็นระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเป็นก้าวแรกของการท่ีภาคราชการจะเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูล
สามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารส่ิงพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
สื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ 
และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

 2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัด
เวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

 3. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะทางท่ีนําไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้
เครือข่ายว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของเครือข่ายจะถูกนําไปพิจารณา
เป็นทางเลือกในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อ
เสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 

81. เครือข่ายในประเทศของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) เครือข่ายศิษย์
เก่า 2) เครือข่ายชุมชน 3) เครือข่ายสาขาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ และ 4) เครือข่าย
ผู้ประกอบการ ท่ีมีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

82. องค์กรภาครัฐ และเอกชน หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับ
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัท
มหาชนหรือองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับชาติ/นานาชาติ (เช่น สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ องค์กรขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การรถไฟแห่งประเทศไทย ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ห้างหุ้นส่วน
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จํากัด บริษัทจํากัด มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิสายใจไทย เป็นต้น) และหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนท่ีสังกัดภายใต้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ (เช่น มหาวิทยาลัย
ของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ) 

83. กิจการนักศึกษา หมายถึง กลุ่มของนักศึกษาท่ีจะดําเนินกิจกรรมท้ังหมดท่ี
กระทําอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นให้ได้พฒันาตนเอง ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์
สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ เสริมสร้างทักษะ ความรู้และประสบการณ์
ทางด้านวิชาการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนความสนใจในการทํา
กิจกรรม พัฒนาความสามารถท่ีได้นําความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในงาน
กิจกรรมนักศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เห็นคุณค่ารู้จักการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

84. เครือข่ายต่างประเทศ หมายถึง หน่วยงานในต่างประเทศท่ีมีการลงนาม
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  

85. กิจกรรมท่ีจัดกับเครือข่ายต่างประเทศ หมายถึง กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย
ดําเนินการร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศตามข้อตกลงภายหลังจากมีการลงนามความ
ร่วมมือ 

86. หน่วยงานช้ันนําในประเทศไทย หมายถึง หน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับในวงกว้างตามศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน  อาทิเช่น  ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ บริษัท SGC  ด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่ ช่อง 
3 ช่อง 7  ไทยรัฐ  ด้านการผลิตภาพยนตร์ ได้แก่ บริษัทกันตนา  บริษัท GTH  
บริษัทพระนครฟิล์ม  ด้านการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเด่นหล้า  โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย  เป็นต้น 

87. ฐานข้อมูลเครือข่าย หมายถึง ฐานข้อมูลกลางท่ีจัดทําข้ึน เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กับเครือข่าย หรือผู้ใช้ข้อมูล 

88. แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หมายถึง แผนขับเคลื่อนทิศทาง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 ท่ีคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast 
Track) ในด้านต่างๆ เป็นผู้จัดทํา 

89. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต/ินานาชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอก
สถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป (เช่น ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กร
กลางระดับชาติ/นานาชาติ ท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการค้า สภาวิชาชีพ) 

90. การรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้รับบริการ ท่ีสะท้อน
ถึงความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์และคุณลักษณะของสถาบันการศึกษา  

91. ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพในใจหรือภาพในความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้รับบริการ อันเกิดจากการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเด่นของสถานศึกษา และ
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เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นภาพท่ีสถานศึกษานั้นๆ ได้กําหนดตําแหน่งตนเอง
ต่อการรับรู้ของสาธารณชน  

92. การให้บริการของมหาวิทยาลัย หมายถึง กระบวนการท่ีผู้รับบริการเข้า
มาใช้บริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ โดยพิจารณาจาก
การมีแผนผังแสดงการบริการ มีระบบรองรับท่ียืดหยุ่นและครบถ้วน 

93. ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา ชุมชน ผู้ใช้ผลงานวิจัย ประชาชนท่ีมารับ
บริการกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

94. นักศึกษาชาวต่างชาติ หมายถึง ชาวต่างชาติท่ีมาลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรเพื่อรับปริญญา (Degree Program) ของมหาวิทยาลัย ท้ังในระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา 

95. นักศึกษาแลกเปล่ียน หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ี
ไปลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ หรืออบรมเพิ่มทักษะความรู้ในสาขาวิชาของตนเองท่ี
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยคู่สัญญานั้น โดยได้รับ
เอกสารรับรองการอบรมหรือสามารถนํารายวิชา/หน่วยกิตกลับมาเรียน ท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ก็รับนักศึกษาต่างชาติมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ท้ังนี้ระยะเวลาของการแลกเปลี่ยนต้องอย่างน้อย 
1 ภาคเรียนหรือเทียบเท่า (≥45 ช่ัวโมง) 

96. อาจารย์ชาวต่างชาติ หมายถึง อาจารย์ประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้าง
โครงการ ลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญชาติเป็นคนต่างชาติ ปฏิบัติภารกิจในการ
จัดการเรียนการสอนในคณะ/วิทยาลัยต่างๆ โดยมีสัญญาจ้าง (work permit) ให้
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 

97. เว็บไซต์ (website) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซ่ึงเช่ือมโยงกันผ่าน
ทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมความรู้ แหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น 
ข้อมูลทางวิชาการข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และนําเสนอข้อมูลผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ท่ีเก็บไว้ท่ีช่ือหลัก
จะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยท่ัวไปจะให้บริการฟรีเพื่อท่ีจะดูข้อมูลในเว็บไซต์นั้น 
อีกท้ังเว็บไซต์ยังสามารถตอบสนองและครอบคลุมผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ไม่มีขีดจํากัด เพราะสามารถเข้าเย่ียมชมข้อมูลเว็บไซต์จากอินเตอร์เน็ตได้ท่ัวโลก 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 3 
 แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 มหาวิทยาลัยได้จัดทําแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 ยุทธศาสตร์  
จํานวน 65 ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 100.00 ดังนี้ 
 

 
 
 
โดยมีรายละเอียดแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

• 26 ตัวช้ีวัด
• น้ําหนักร้อยละ 
41.92

• 6 ตัวช้ีวัด
• น้ําหนักร้อยละ
10.32

• 22 ตัวช้ีวัด
• น้ําหนักร้อยละ 
37.44

• 6 ตัวช้ีวัด
• น้ําหนักร้อยละ
10.32

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนา

มหาวิทยาลัยให้
เป็นเอตทัคคะ
อย่างยั่งยืน

   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างผลงาน
วิชาการสู่การ

ยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้าง

ความสัมพันธ์ 
เช่ือมโยง

เครือข่ายและ
ท้องถิ่น
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ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
มิติประสิทธิผล 
1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่
มีความยัง่ยืน และได้รับการ
ยอมรบัในระดบัชาติและ
นานาชาติ 

1.1.1 คะแนนเฉล่ียการประกันคุณภาพ
ภายในประจําป ี(หน่วยงานจัดการศึกษา) 

คะแนน
เฉล่ีย 

≥ 4.45 

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในดา้นการบริหารจดัการ 
(หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา)  

ระดับ
ความสําเรจ็ 

5 

1.1.2 ร้อยละของนักศกึษาที่ไดร้ับการยก
ย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ (1) 

ร้อยละ ≥ 0.77 

มิติคุณภาพบริการ 
1.2 บัณฑิตมีคณุภาพตามอัต
ลักษณ์ของมหาวทิยาลัยเป็นที่
ยอมรบัของผู้ใชบ้ัณฑิตและ
สังคม และมีทกัษะท่ีจาํเป็นใน
ศตวรรษที ่21 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑติ 
ปรญิญาตร ีโท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (2) 

ระดับ
คะแนน 

≥ 4.51 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทาํและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี (3) 

ร้อยละ ≥ 92.00 

มิติประสิทธิภาพ 
1.3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณา
การการจัดการเรียนสอนที่
ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึง
ประสงค์ สอดคล้องตามอัต
ลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

1.3.1 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนา
ให้กับนักศกึษา 

คะแนน
เฉล่ีย 

≥ 4.50 

1.3.2 ร้อยละของสาขาวิชาที่ส่งผลงาน
ของนักศกึษาเข้าประกวด 

ร้อยละ ≥ 60.00 

1.3.3 ร้อยละของผลงานวจิัยนักศึกษาที่
ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษาสู่การวจิัยประจาํหน่วยงาน 
(Mini-conference) (4) 

ร้อยละ ≥ 80.00 

1.3.4 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่
ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของหน่วยงาน
ไปนําเสนอในระดับนานาชาติ 

ผลงาน ≥ 28 

1.3.5 ร้อยละของนักศกึษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดบั 
B1  (นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4) 

ร้อยละ ≥ 20 

1.4 หลักสูตรมมีาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  
  

1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมี
คะแนนประเมินตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป 
(5) 
 
 

สาขาวิชา ≥ 6.00 



 
 

 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

S
S
R

U
 

33
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2563 

  
  

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทัง้หมดท่ีผ่าน
ตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพหลักสูตรของ 
สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ํากวา่ระดับ 3.01 
(6) 

ร้อยละ ≥ 95.00 

1.4.3 จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการ
จัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

รายวิชา 15 

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการจัดทาํหลักสูตร 2 ภาษา 

ระดับ
ความสําเรจ็ 

5 

1.4.5 ร้อยละของหลักสูตรที่จาํนวน
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับไดร้ับ
การพัฒนา (ใช้หลัก 3 ป. ปรบั ปิด 
เปิด)  

ร้อยละ 80.00 

1.4.6 จํานวนหลักสูตรหรือรายวิชา 
Online 

รายวิชา
หรือ

หลักสูตร 

1 
13 

1.4.7 จํานวนระบบธนาคารหน่วยกติ 
(Credit Bank) 

ระบบ 1 

มิติการพัฒนาองค์การ 
1.5 บุคลากรทุกระดบัมี
ความรู ้ทักษะและทัศนคติใน
การปฏบิัติงาน ตลอดจนมี
ความกา้วหน้าในสายอาชีพ 

1.5.1  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดาํรง
ตําแหนง่ทางวิชาการ (7) 

ร้อยละ ≥ 26.00 

1.5.2  ร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ ≥ 40.00 

1.5.3  ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ ≥ 98.00 

1.5.4  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥ 35.00 

1.6 บุคลากรมีการปฏบิัติงาน
ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ และทันตอ่
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง 

1.6.1  ร้อยละของกระบวนการ
ปฏิบัตงิานที่ได้รบัการปรับปรงุและพัฒนา 

ร้อยละ ≥ 80.00 

1.7 มหาวิทยาลัยมีการ
ประยกุต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 

1.7.1  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากร
ต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลของมหาวทิยาลัย (8) 

ระดับความ
เชื่อมั่น 

≥ 4.80 

1.8 มหาวิทยาลัยมีอาคาร
สถานที ่และส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีรองรบัการ

1.8.1  ความพงึพอใจของนักศกึษา/
บุคลากรท่ีมีต่ออาคารสถานทีแ่ละส่ิง
อํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

≥ 4.55 
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ดําเนินการตามพันธกจิได้
อย่างครบถว้น 

1.8.2 จํานวนระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

ระบบ 1 

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถ
บริหารจัดการทรัพย์สิน 
สินทรัพย์เพือ่ใช้ในการปฏบิัติ
ตามภารกจิ 
  
  

1.9.1 (มหาวิทยาลัย) เงินรายได้จาก
โครงการจัดหารายได้ดา้นการบริการ
วิชาการและวจิัยต่ออาจารย์ประจํา (9) 
 

บาท/คน ≥ 
650,000 

1.9.1 (หน่วยงานจัดการศึกษา) เงิน
รายได้จากโครงการจัดหารายไดด้้านการ
บริการวิชาการและวิจยัต่ออาจารย์ประจาํ 
(เป้าหมาย  25,000 บาท/คน) 

บาท/คน 25,000 

1.9.1 (หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา) 
เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ดา้น
การบริการวิชาการและวจิัย (เป้าหมาย  
500,000 บาท) 

บาท 500,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
มิติประสิทธิผล 
2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพิมพ ์เผยแพรใ่นระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วจิัย
หรืองานสรา้งสรรค์ที่ตีพิมพ ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาํ
และนักวิจยั (10) 

ร้อยละ ≥ 55.00 

2.1.2 ร้อยละผลงานของนักศกึษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

ร้อยละ ≥ 30.00 

2.1.3 ร้อยละผลงานของนักศกึษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดร้ับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดบัชาต ิหรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ ≥ 80.00 

2.2 ผลงานวจิัย งาน
นวัตกรรมหรืองานสรา้งสรรค์
ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์
และให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
หรืองานสรา้งสรรค์ไดร้ับการนําไปใช้
ประโยชน์ตอ่ผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ทัง้หมด (11) 

ร้อยละ ≥ 65.00 

2.3 ผลงานวจิัย งาน
นวัตกรรมหรืองานสรา้งสรรค์
ที่ยื่นจด 
อนุสิทธิบัตร หรอืสิทธิบัตร 

2.3.1 จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
หรืองานสรา้งสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
หรือสิทธิบัตร 
 
 

ผลงาน ≥ 14 
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มิติคุณภาพบริการ 
2.4 มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู ้และ
บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม ่
และท้องถิ่นให้มคีวามให้
เข้มแข็งอยา่งยัง่ยืนตาม
ศาสตรพ์ระราชา 

2.4.1 จํานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นใน
แหล่งเรยีนรูบ้รกิารวิชาการ 

องค์ความรู ้ ≥ 20 

2.4.2 จํานวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 
ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรอืพิพธิภัณฑ์พระวิ
มาดาเธอฯ (12) 

คน ≥ 18,000 

2.4.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ (สินค้า บรกิาร 
แหล่งทอ่งเที่ยว) 

ผลิตภัณฑ ์ 10 

2.4.4 จํานวนครัวเรอืนที่มหาวทิยาลัยราช
ภัฏเข้ามาให้ความรู ้และรว่มพัฒนาแก้ไข
เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้
ครัวเรอืน (13) 

ครัวเรอืน 100 

2.4.5 ร้อยละของครวัเรอืนที่เข้ารว่ม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ  
ยกระดับรายไดค้รัวเรอืน (14) 

ร้อยละ ≥60 

2.4.6 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวกบั
การน้อมนําพระราโชบายดา้นจดั
การศึกษาเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะคน
ไทยที่พงึประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การ
ปฏิบัติในพื้นทีบ่ริการของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

คน/จงัหวัด ≥1000 

2.4.7 จํานวนตาํบลที่ได้ดาํเนินการพัฒนา
ระบบข้อมูลตาํบลของจาํนวนตาํบลที่มีใน
แต่ละจงัหวดั ในปีที่ 1 (15) 

ร้อยละ ≥30.00 

2.4.8 จํานวนโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ
มหาวทิยาลัย  

โรงเรียน 20 

2.4.9 จํานวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะ
อาชีพเพื่อสร้างรายได ้

คน ≥500 

2.4.10 ร้อยละของผู้เข้าอบรมนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได ้

ร้อยละ ≥50.00 

2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวจิัยที่
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของแหล่งทุน 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาํและนักวจิัย 
(16)     
 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ 

บาท/คน ≥25,000 

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

บาท/คน ≥60,000 

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บาท/คน ≥50,000 
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2.5.2 จํานวนเครือขา่ยด้านการวจิัยและ
นวัตกรรมท่ีมีความรว่มมือกบัเครือขา่ย
จากภาคอุตสาหกรรม ภาครฐั หรือภาค
บริการ 

เครือข่าย ≥14 

2.5.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ไดร้ว่มมือกับ
ภาคอตุสาหกรรม ภาครฐั หรือภาค
บริการในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

ผลงาน ≥14 

2.5.4 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือ
งานสิทธิบัตรที่นําไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์(17) 

ผลงาน ≥14 

มิติประสิทธิภาพ 
2.6 งานวจิัย งานนวัตกรรม
หรืองานสรา้งสรรค์ มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐาน และ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
และนานาชาติตามเกณฑ์
คุณภาพ 

2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบ/กลไกในการดําเนินงานวจิยั งาน
นวัตกรรมหรืองานสรา้งสรรคท์ีไ่ด้
มาตรฐานและเปน็ที่ยอมรับ 

ระดับ
ความสําเรจ็ 

5 

2.6.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
งานวิจยั/นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย ์

ระดับ
ความสําเรจ็ 

5 

2.7 วารสารวิชาการที่ไดร้ับ
การยอมรบัในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการ
ยอมรบัในระดับชาต ิ

วารสาร 9 

2.8 มหาวิทยาลัยมี
กระบวนการบรกิารวิชาการ 
ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม 

2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบการให้บรกิารวิชาการแก่สังคมตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาทีก่ําหนด 

ระดับ
ความสําเรจ็ 

5 

2.9 มหาวิทยาลัยมี
กระบวนการด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

2.9.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาํหนด 

ระดับ
ความสําเรจ็ 

5 

มิติการพัฒนาองค์การ 
2.10 อาจารย์และนักวจิัยมี
ศักยภาพในการริเริ่ม
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
นวัตกรรม และการบริการ
วิชาการอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําและ
นักวิจยัที่มีผลงานวิจัย (18) 

ร้อยละ ≥ 85 
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2.11 มหาวทิยาลัยมี
ฐานข้อมูลด้านวจิัย นวัตกรรม
และบริการวิชาการสําหรบัการ
บริหารจัดการ 

2.11.1 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา
ฐานข้อมูลการวจิัยและบริการทางวิชาการ 

ระดับ
ความสําเรจ็ 

5 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสมัพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
มิติประสิทธิผล       
3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมี
ส่วนรว่มในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดกีับ
มหาวทิยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลิตที่
เป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย (19) 

ร้อยละ 100.00 

3.1.2 จํานวนเครือขา่ยทีม่ีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

เครือข่าย 5 

มิติคุณภาพบริการ       
3.2 มหาวิทยาลัยมีความ
ร่วมมือกบัเครือข่ายและ
ท้องถิ่นที่หลากหลาย 

3.2.1 ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมือ
ในประเทศที่มกีารดําเนินการ (20) 

ร้อยละ 100.00 

3.2.2 จํานวนเครือขา่ยความรว่มมือ
ระหวา่งกิจการนกัศึกษากบัองค์กรภาครฐั 
และเอกชน 

เครือข่าย ≥ 10 

3.3  มหาวทิยาลัยมกีาร
ดําเนินการจัดกจิกรรมความ
ร่วมมือกบัเครือข่าย
ต่างประเทศ               

3.3.1 ร้อยละของเครือขา่ยต่างประเทศที่
มีการจดักิจกรรมร่วมกบัมหาวิทยาลัย (21) 

ร้อยละ ≥ 70 

มิติประสิทธิภาพ       
3.4 มหาวิทยาลัยมี
กระบวนการ/กลไกในการ
แสวงหาความรว่มมือกบั
ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ
ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และ
ต่างประเทศ 

3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/
กลไกในการสรา้งความร่วมมือกบั
เครือข่าย 

ระดับ
ความสําเรจ็ 

5 

3.4.2 จํานวนหน่วยงานชั้นนําในประเทศ
ไทยที่นักศกึษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หน่วยงาน 750 

มิติการพัฒนาองค์การ       
3.5 มหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนาฐานขอ้มลูเครือข่าย
สําหรับการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธภิาพ 

3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/
ปรับปรงุฐานข้อมูลเครือข่าย 

ระดับ
ความสําเรจ็ 

5 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
มิติประสิทธิผล       
4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จกั
และยอมรบัในระดับชาติและ
นานาชาติ 

4.1.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนการจัดอันดบั
มหาวทิยาลัย* (22) 
 

ระดับ
ความสําเรจ็ 

5 
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ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2563 

4.1.2 ร้อยละของงานวจิัย บทความ
วิชาการ งานสรา้งสรรค ์นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐข์องอาจารย์และนักวจิัยที่ไดร้ับ
รางวัลระดบัชาติหรือนานาชาติตอ่จํานวน
อาจารย์ประจาํและนักวจิัย 

ร้อยละ ≥ 2.50 

4.2 ความมชีื่อเสียงของ
มหาวทิยาลัย 

4.2.1 ร้อยละของการรับรูภ้าพลักษณ์และ
การให้บรกิารของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ ≥ 92.00 

มิติคุณภาพบริการ       
4.3 นักศึกษาชาวตา่งชาติเขา้
ศึกษาต่อในสาขาวิชา 

4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวตา่งชาติ/
นักศึกษาแลกเปลี่ยน (23) 

คน ≥ 200 

มิติประสิทธิภาพ       
4.4 ระบบบริหารจัดการ
ภายในที่สามารถตอบสนองต่อ
ความเป็นนานาชาติ 

4.4.1 จํานวนอาจารย์ประจาํและนักวจิัยที่
เป็นชาวต่างชาติ 

คน 28 

มิติการพัฒนาองค์การ       
4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือตา่งๆ 
ของ Social Media ที่
ทันสมัยในการสร้าง
ภาพลักษณ์ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรบัปรุง
เว็บไซต ์(24) 

ระดับความ 
สําเร็จ 

5 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความย่ังยืน และได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ
 

 ตัวช้ีวดั 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกนัคุณภาพภายในประจําปี 
หน่วยวัด : คะแนนเฉล่ีย 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา (สิงหาคม 2562-กรกฎาคม 2563) 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากค่าเฉล่ียคะแนนการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 2562 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ .2561 ระบุไว้ว่า “ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อม
ท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา
และดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี”  โดยให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าท่ีในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะนําสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
กํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ท่ีต้องการให้มีการประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สํานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล 
 เงือนไข : พิจารณาเฉพาะตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี 
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1) องค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัวบง่ช้ี เกณฑพ์ิจารณา 
1. ก า ร ผ ลิ ต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ
ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร ท่ี คณ ะ
รับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจํา
คณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1 .3 อาจาร ย์ประจํ า คณะ ท่ีดํ า ร ง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจํา
คณะ ท่ีดํ ารงตํ าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็ม
เ วลา เที ยบ เ ท่าต่ อจํ านวน
อาจารย์ประจํา 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ท้ังภายในและ
ภายนอกต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ทุ ก
ประเภทต่ออาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

3. การบ ริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  

4. ก า ร ทํ า นุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ  

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติ ดตามผลลั พ ธ์ตามพันธกิ จ กลุ่ ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ  

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ  
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
2) องค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 
 

องค์ประกอบ ตัวบง่ช้ี เกณฑพ์ิจารณา 
1. ก า ร ผ ลิ ต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ
ของทุกหลักสูตร ท่ีสถาบัน
รับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจํา
สถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

1.3 อาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจํา
สถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

คะแนน เฉ ล่ี ยของคะแนน
ประเมินระดับคณะและหน่วย
งานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

คะแนน เฉ ล่ี ยของคะแนน
ประเมินระดับคณะและหน่วย
งานวิจัย 

3. การบ ริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  

4. ก า ร ทํ า นุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ  

5. การบ ริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ  

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  คะแนน เฉ ล่ี ยของผลการ
ประเมินระดับคณะทุกคณะ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ  
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย /หน่วยงานจัดการศึกษา 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.10 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4.05 4.15 4.25 4.35 ≥ 4.45 

 
 หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา 

สํานัก/สถาบัน/ศูนย์การศึกษา ให้ดําเนินการในช่ือตัวช้ีวัด “1.1.1 ระดับ
ความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในด้านการบริหารจัดการ” โดยมีประเด็นการ
พิจารณา 5 ข้อ ดังนี้ 

1) พัฒนาแผนยุทธศาสตร์จากผลการวเิคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และนาํไปสู่การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เสนอคณะกรรมการ
ประจําสํานกั/สถาบนั/ศนูย์การศกึษา เพือ่พิจารณาอนมุัต ิ

2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอคณะกรรมการประจําสํานัก/
สถาบัน/ศูนย์การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติ และขับเคลื่อน ติดตามสรุปผลการดําเนินการ
ของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการประจําปี 

3) ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกดิจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตามพันธกจิของสํานัก/สถาบัน/ศูนย์การศกึษา และให้ระดบัความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 

4) บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ 
5) การกาํกบัตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบคุคล 

และแผนพฒันาบุคลากร 
 

หมายเหต:ุ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และสํานักทรัพย์สินและรายได้ ใหใ้ช้เกณฑก์าร
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน โดยตอ้งร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่
ละระดับ ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 2 

ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 3 

ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 4 

ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 5 

ข้อ 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 
  ระดับมหาวิทยาลัย /หน่วยงานจัดการศึกษา 

1) คะแนนเฉล่ียการประกันคุณภาพภายในประจําปีการศกึษา 2562 
2) รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี

การศึกษา 2562 
3) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 

2562 
  หน่วยงานสนบัสนุนการศกึษา 
1) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) 
2) แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
5) แผนบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
6) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยง ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
7) หลักฐานแสดงการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 

ประการ 
8) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
9) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
10) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
 
 
ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีการศึกษา  2559 

2560 และ 2561 (ถ้ามี) 
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44 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดั 1.1.2  ร้อยละของนักศกึษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาต ิ

หน่วยวัด :  ร้อยละ 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย :   

พิจารณาจากจํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาได้รับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เทียบกับจํานวนนักศึกษาท้ังหมด โดยรางวัลท่ีนักศึกษาได้รับต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชู
เกียรติฯ ท่ีเกิดข้ึน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประเภทรางวัลท่ีนับได้ ได้แก่ การประกวดแข่งขันทางวิชาการ ทางงานวิจัย 
ความสามารถพิเศษ (เช่น กีฬาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป เวทีการประกวดความงามหรือ
บุคลิกภาพ เป็นต้น)  

หมายเหตุ ไม่นับรวมการให้ทุนการศึกษา การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ/
ศึกษาดูงาน การได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ และโครงการประชุม
วิชาการที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกระดับท้ังภาคปกติและภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอก
สถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป (เช่น ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับชาติ/
นานาชาติ ท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

 
สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาไดรั้บในระดบัชาติ
และ/หรือนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวนนักศึกษาท้ังหมด ในปีการศึกษา 2562

X100   

 
 หมายเหตุ: ให้มีการปรับฐานข้อมูลนกัศกึษาท้ังหมด จํานวน 2 รอบ ดงันี ้

ข้อมูลท่ีใช้ ระยะเวลาของใช้เป็นฐานในการคํานวณ  
รอบท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1/2562 ตั้งแต่ ตุลาคม  2562- มีนาคม 2563 
รอบท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2562 ตั้งแต่ เมษายน-กันยายน 2563 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-  ร้อยละ 0.10 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.37 0.47 0.57 0.67 ≥ 0.77 

 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) จํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับนานาชาติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) รายช่ือรางวัลท่ีได้/หน่วยงานที่ให้รางวัล/วันเดือนปีท่ีได้รับ/รายช่ือนักศึกษาท่ี
ได้รับรางวัล 

4) โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนกัศกึษา
ท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

5) โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนกัศกึษา
ท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

6) จํานวนนักศึกษาท้ังหมด ในปีการศึกษา 2562 จํานวน 2 รอบ  
 
ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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46 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตมคีุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม และมีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 

 ตัวช้ีวดั 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑติ ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 หน่วยวัด : ระดับคะแนน 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2562-กรกฎาคม 2563) 
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากคา่คะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินคุณภาพบัณฑติปริญญาตรี โท และ
เอกของผู้ใช้บัณฑิตเทียบกับบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด  

ท้ังนี้ ทุกหลักสูตรต้องได้รับการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละระดับ  

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF: HEd. หรือ Thai Qualification Framework for Higher Education) หมายถึง 
คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ี สกอ. ระบุโดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ี
สถาบันกําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมท้ัง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช้ตลอดจนสอดคล้องกับคณุลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีสภาหรือองค์การวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

กรณีท่ีเป็นวิชาชีพท่ีมีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเพิ่มเติมจากกรอบ
มาตรฐานท้ัง 5 ด้าน ต้องทําการประเมินครบทุกด้าน 
 

สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ

จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด
   

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.10 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4.11 4.21 4.31 4.41 ≥ 4.51 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 
2) จํานวนผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานประกอบการท่ีตอบแบบสอบถาม ปีการศึกษา 

2561 
3) ข้อมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 
4) รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 

โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้
บัณฑิต ปีการศึกษา 2561 

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีการศกึษา  2559 2560 
และ 2561 (ถ้าม)ี  
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48 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 ตัวช้ีวดั 1.2.2 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีท่ีได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

 หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2562-กรกฎาคม 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
เทียบกับบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

ท้ังนี้ การสํารวจบัณฑิตปริญญาตรีทุกหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2561 

สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้ประจํา
เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
ในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ท่ีเปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 

  ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศกึษา หรือมีกจิการของตนเองท่ี
มีรายได้ประจาํอยู่แล้ว ผู้ท่ีศกึษาตอ่ในระดบับัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร 
(หักออกท้ังตวัตั้งและตวัหาร) 

 
 สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

X100 

 
 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
84.00 86.00 88.00 90.00 ≥ 92.00 

 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ปี
การศึกษา 2561 

2) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษท่ีตอบ
แบบสํารวจ ปีการศึกษา 2561 
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3) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษท่ีไดง้าน
ทํ า   
ปีการศึกษา 2561 

4) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษที่
ประกอบอาชีพอิสระ ปีการศึกษา 2561 

5) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษที่มีงาน
ทําก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561   

6) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษที่ศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2561 

7) รายงานการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2561 

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีการศกึษา  2559 2560 
และ 2561 (ถ้าม)ี 
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เป้าประสงค์ 1.3 มหาวิทยาลัยมีการบรูณาการการจัดการเรียนสอนท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ สอดคลอ้งตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
 ตัวช้ีวดั: 1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือ
พัฒนาให้กับนักศกึษา 

หน่วยวัด : คะแนนเฉล่ีย 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2562-กรกฎาคม 2563) 
คําอธิบาย :  

พิจารณาผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีสภา/องค์การวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม และความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562  

มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสม
และครบถ้วน 

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการในระดับ
ปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยหน่วยงานและองค์การนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม 
(2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ ส่งเสริมความเป็น
ผู้นํา รวมถึงสอดคล้องกับคุณลกัษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีสภา/องค์การวิชาชีพได้กําหนด
เพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้กับนักศึกษา ได้แก่ 
1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรมท่ีคณะ/วิทยาลัยจะต้องจัดให้กับนักศึกษา ได้แก่ 
1) คุณธรรมจริยธรรม  
2) ความรู้  
3) ทักษะทางปัญญา  
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5) ทักษะการวิ เคราะห์ เ ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจัดการศึกษาต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม และ
พัฒนาให้กับนักศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะความคิด  ได้แก่ กิจกรรมการประกัน
คุณภาพให้กับนักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นํา กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ  

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คือ เป็นนักปฏิบัติ ถนัด
วิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 
นิยามของคําสําคัญอัตลกัษณ์ 
 เป็นนักปฏิบตั ิหมายถึง บณัฑิตท่ีมีความสามารถดา้นวชิาการหรือวิชาชีพ มี

ทักษะและมีความมุง่มั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลกัวิชาการด้วยความชํานาญ มี
คุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหนา้อย่างต่อเนื่อง 

 เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สามารถสื่อสารและถา่ยทอดความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาท่ีศกึษา โดยใช้ระบบเครือข่าย
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน 
ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทําความดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เงื่อนไข :  
1) ให้กองพัฒนานักศึกษาจัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานักศึกษาท่ีผ่าน

ความเห็นชอบจากผู้บริหาร ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานท่ีได้รับการถ่ายทอดตัวช้ีวัด
ดังกล่าวให้กองนโยบายและแผนภายในเดือนตุลาคม 2562 

2) การประเมินโครงการให้ใช้แบบประเมินของโครงการนั้นๆ 
3) ให้ดําเนินการสํารวจทุกโครงการที่กําหนดแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
4) เมื่อสิ้นปีการศึกษาต้องนําความคิดเห็นข้อเสนอแนะท่ีได้จากการสํารวจมา

จัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาโครงการ ท้ังนี้ แผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

 
สูตรการคํานวณ : 
 

ผลรวมของคะแนนความพงึพอใจต่อการจัดกจิกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กบันักศึกษา
จํานวนกจิกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กบันักศึกษาท้ังหมด ประจําปีการศึกษา 2562

  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.10 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4.10 4.20 4.30 4.40 ≥ 4.50 
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ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา รายโครงการ 

2) ผลรวมคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา 

3) จํานวนกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษาท้ังหมด ประจําปี
การศึกษา 2562 

4) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2562 

5) รายงานสรุปผลการดําเนินงานของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2562 

6) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 

7) แผนการปรับปรุงตามผลการสํารวจความพงึพอใจเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมการ
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 

 
ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีการศึกษา  2559 2560 และ 

2561 (ถ้ามี) 
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 ตัวช้ีวดั 1.3.2 ร้อยละของสาขาวิชาท่ีส่งผลงานนกัศึกษาเข้าประกวด 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนสาขาวิชาท่ีส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวดเทียบกับ
จํานวนสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 

สาขาวิชา หมายถึง หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา  กรณีหลักสูตรมีหลายแขนงให้นับเป็นหนึ่งสาขาวิชา 

ผลงานของนักศึกษา หมายถึง งานวิชาการ งานวิจัย หรืองานท่ีแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถของนักศึกษา และต้องสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ท่ีส่งผลงานเข้าประกวด 

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึงหน่วยงานภายนอก
สถาบันระดับกรม หรือเทียบเท่าข้ึนไป (เช่น ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรกลาง
ระดับชาติ/นานาชาติ ท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วิชาชีพ)  

 
หมายเหตุ กรณีเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประกวดร่วมกับ

หน่วยงานดังกล่าว สามารถนับให้เป็นเป็นคะแนนได้ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนสาขาวชิาท่ีส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวด
ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2563

จํานวนสาขาวชิาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังหมด ประจําปีการศึกษา 2562
X100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40.00 45.00 50.00 55.00 ≥ 60.00 

 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) จํานวนสาขาวิชาท่ีส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 
2) จํานวนสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังหมด ประจําปีการศึกษา 2562 



 
 

 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

S
S
R

U
 

54 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) เอกสารหลักฐานแสดงการส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวด เช่น บันทึก
ข้อความส่งตัวนักศึกษาเพื่อส่งผลงานเข้าประกวด หรือหนังสือตอบรับจาก
หน่วยงานท่ีส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

4) ใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี) 
5) ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดั 1.3.3 ร้อยละของผลงานวจิัยนักศกึษาท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พัฒนานกัศกึษาสู่การวิจัยประจําหนว่ยงาน (Mini-conference) 

 หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนผลงานวิจัยนักศึกษาท่ีผ่านการนําเสนอจากการจัด Mini-
conference เทียบกับจํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีส่งเข้าร่วมนําเสนอจากการจัด Mini-
conference ท้ังหมด 

ผลงานวิจัยนักศึกษา หมายถึง ผลงานท่ีนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าตามระเบียบ
วิธีวิจัย โดยให้นักศึกษาได้นําเสนอในรูปแบบของบทความวิจัยและหรือโปสเตอร์  

โครงการ Mini-conference หมายถึง การประชุมเพื่อนําเสนองานวิจัย (Mini-
conference) ท่ีหน่วยงานเป็นผู้จัด โดยมีคณะกรรมการทําหน้าท่ีพิจารณาผลงานวิจัย
นักศึกษา 

 
เงื่อนไข : วิธีการนับผลงานนําผลงานบทความวิจัย “เป็นผลงานท่ีผ่าน

ผลงานวิจัยนักศึกษาท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยประจํา
ห น่ ว ย ง า น  ( Mini-conference) แ ล ะ นํ า ผ ล ง า น บ ท ค ว า ม วิ จั ย  
ต้องนําลง Proceeding และ ตีพิมพ์ลงใน Journal มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ผลงาน ” 

 
เอกสารหลักฐานท่ีนําข้าระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ ได้รับความเห็นชอบ

จากผู้บริหารหน่วยงาน  
 

สูตรการคํานวณ : 
 

ผลงานวจิัยนักศึกษาท่ีผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่การวจิัยประจําหน่วยงาน 

(Mini-conference)
จํานวนผลงานวิจยันักศกึษาท่ีส่งเข้าร่วมพิจารณาทั้งหมด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

X100 

  
 เงื่อนไข: นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยท้ังหมดท่ีส่งผลงานเข้าร่วมต้องผ่านการ

นําเสนอจากการจัด Mini-conference  
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56 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย ยกเว้นบัณฑิตวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด

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

 
 บัณฑิตวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด

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

 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนผลงานวิจัยนักศึกษาท่ีผ่านการนําเสนอจากการจัด Mini-conference 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) จํานวนผลงานวิจัยนักศึกษาท่ีส่ ง เ ข้า ร่วมนํา เสนอจากการจัด Mini-
conference ท้ังหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3) รายงานสรุปผลการดําเนินการจัด Mini-conference ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

 
ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 ตัวช้ีวดั 1.3.4 จํานวนผลงานวิจัยของนักศกึษาท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
หน่วยงานไปนําเสนอในระดับนานาชาต ิ

 หน่วยวัด : ผลงาน 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีได้นําเสนอในระดับนานาชาติ  
ผลงานวิจัยนักศึกษา หมายถึง ผลงานท่ีนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าตามระเบียบ

วิธีวิจัย โดยให้นักศึกษาได้นําเสนอในรูปแบบของบทความวิจัยและผ่านการนําเสนอจากการจัด 
Mini-conference 

การนําเสนอในระดับนานาชาติ หมายถึง การเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อ
นําเสนองานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ระดับมหาวิทยาลัย 
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 ผลงาน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

20 22 24 26 ≥ 28 
 

 ระดับหน่วยงาน 
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - 1 2 
 

เงื่อนไข : เป็นบทความวิจยัต้องผา่นการนําเสนอจากการจัดงาน Mini-conference  
 

ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยในระดับนานาชาติท้ังหมดของนักศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2) เอกสารรับรองการนําเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ 

ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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58 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดั 1.3.5 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ 
B1  (นักศกึษาช้ันปีท่ี 3-4) 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ 
B1   เทียบกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3-4 ท่ีเข้าสอบท้ังหมด 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3-4 ท้ังภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  

ภาษาอังกฤษระดับ B1 คือ ภาษาอังกฤษระดับท่ี 3 ตามกรอบมาตรฐานการ
ประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common 
European Framework of Reference) การกําหนดระดับของภาษาท่ีแตกต่างกันได้รับการ
เขียนข้ึนโดยสภายุโรป โดยทั่วไปเรียกระดับนี้ว่า “ระดับกลาง” และเป็นช่ือระดับอย่างเป็น
ทางการตามเกณฑ์ CEFR ในระดับนี้จะเป็นนักศึกษามีทักษะดีกว่าพื้นฐานแต่ยังไม่สามารถ
ทํางานหรือศึกษาภาษาอังกฤษได้อย่างเช่ียวชาญ 

 
สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนนักศึกษานักศึกษาช้ันปีท่ี 3-4 
ท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1  

นักศกึษาระดบัปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3-4 ท่ีเข้าสอบท้ังหมด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

X100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 4.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4.00 8.00 12.00 16.00 ≥ 20.00 

 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนนกัศกึษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3-4 ท้ังหมดประจําปีการศึกษา 
2562 

2) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเข้าสอบท้ังหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ 
B1  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
2561และ 2562 (ถ้ามี) 
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60 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 1.4 หลักสตูรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 ตัวช้ีวดั 1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมีคะแนนประเมินตัง้แต่ 60 คะแนนข้ึนไป 
หน่วยวัด : สาขาวิชา 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมีคะแนนประเมินตั้งแต่ 60 คะแนนข้ึน
ไปท่ีได้รับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สาขาวิชาเอตทัคคะ หมายถึง สาขาวิชาท่ีเป็นจุดเน้น/จุดเด่นของมหาวิทยาลยั 
เกณฑ์การพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ( SSRU Guru) ประกอบด้วยกรอบ

แนวคิด 3 กรอบหลัก 9 หัวข้อ ดังนี้  
  1) Input  จํานวน 4 หัวข้อ มีค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 20  
  2) Output  จํานวน 2 หัวข้อ มีค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 40 
  3) Outcome จํานวน 3 หัวข้อมีค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 40  

หัวข้อ 

ค่า
น้ําหนัก
คะแนน
(ร้อยละ)

เกณฑก์ารพิจารณา 

กรอบ 1) Input  จํานวน 4 หัวข้อ มคี่าน้าํหนักคะแนนร้อยละ 20  
1) จาํนวนนักเรียนท่ีมาสมคัร
เรียนในแต่ละปีการศกึษา 

5 1.1) อตัราการแข่งขันของนกัเรียนท่ีมาสมคัร
กับแผนรับนกัศึกษา 

2) จาํนวนนักศึกษา 5 2.1) แนวโน้มของนักศึกษาท่ีคงอยู่ 
2.2) นกัศกึษาตา่งชาต ิ
2.3) นกัศกึษาแลกเปลี่ยน 

3) คุณภาพอาจารย์ 5 3.1) วฒุิปริญญาเอก 
 - เท่ากับ หรือสูงกว่ามาตรฐานอุดมศึกษา 
(ร้อยละ 40) 
- ต่ํากวา่มาตรฐานอุดมศึกษา (ร้อยละ 40) 
3.2) ตาํแหนง่ทางวิชาการ 
- เท่ากับ หรือสูงกว่ามาตรฐานอุดมศกึษา 
(ร้อยละ 60) 
- ต่ํากวา่มาตรฐานอุดมศึกษา (ร้อยละ 60) 

4) เครือข่าย/คู่ความร่วมมอื 5 4.1) ในประเทศ 
4.2) ตา่งประเทศ 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หัวข้อ 

ค่า
น้ําหนัก
คะแนน
(ร้อยละ)

เกณฑก์ารพิจารณา 

กรอบ 2) Output  จํานวน 2 หวัข้อ มีค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 40 
5) คุณภาพของนกัศกึษา 15 5.1) รางวัลท่ีนักศกึษาได้รับการยกย่อง 

- ระดับชาต ิ
- ระดับนานาชาต ิ

6) ผลงานของอาจารย์ 25 6.1) งานวิจัย 
6.2) ผลงานวจิัยท่ีตีพิมพ ์
6.3) ผลงานวจิัยท่ีได้รับการอ้างอิง 
6.4) การนําเสนอบทความ 
6.5) หนังสือ 
6.6) ตาํรา 
6.7) อาจารย์ท่ีมีช่ือเสียง/ได้รับการยกย่อง 
- ระดับชาต ิ
- ระดับนานาชาต ิ

กรอบ 3) Outcome จํานวน 3 หวัข้อมีค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 40   
7) ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

10 7.1) แนวโน้มความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

8) การมีงานทําของบัณฑติ 10 8.1) แนวโน้มการมงีานทําของบัณฑติ 
9) อันดับของหลักสตูรเมื่อ
เทียบกับท่ีอื่น 

20 9.1) ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษา
ภายในระดับหลักสูตร 
9.2) สรุปภาพรวมการวเิคราะห์ตนเองในการ
จัดอนัดับเมื่อเทียบกับหลกัสตูรในประเทศ 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเอตทัคคะ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับมหาวิทยาลัย 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 สาขาวิชา ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2 3 4 5 ≥ 6 
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เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับหน่วยงาน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 สาขาวิชา ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - ≥ 1 
 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะท้ังหมด 
2) จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีได้รับการประเมินในปีงบประมาณ 2563  
3) จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมีคะแนนประเมินตั้งแต่ 60 คะแนนข้ึนไป  
4) รายงานสรุปโครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

 
ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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 ตัวช้ีวดั 1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผา่นตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพหลักสูตร
ของ สกอ. โดยไดค้ะแนนไม่ต่าํกว่าระดบั 3.01 

 หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2562-กรกฎาคม 2563) 
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป เทียบกับจํานวนหลักสูตรท่ีได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท้ังหมด 
ประจําปีการศึกษา 2562 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเป็นการประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบท่ีสําคัญ ได้แก่ การกํากับ
มาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

หลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีข้ึนไป หมายถึง 
หลักสูตรท่ีได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับ 3.01 ข้ึนไป 

 
สูตรการคํานวณ : 
 
จํานวนหลักสูตรท่ีมีคะแนนผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน

ไม่ต่ํากวา่ระดบั 3.01
จํานวนหลักสูตรท่ีรับการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในท้ังหมด

 ประจําปีการศึกษา 2562

X100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
 

ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน :   
1) จํานวนหลักสูตรท่ีมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไม่ต่ํากว่า

ระดับ 3.01 
2) จํานวนหลักสูตรท่ีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท้ังหมด ประจําปี

การศึกษา 2562 



 
 

 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

S
S
R

U
 

64 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) รายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ .7) ประจําปีการศึกษา 
2562 

4) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2562 

5) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2562 
 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2559  2560 
และ 2561 (ถ้ามี) 
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 ตัวช้ีวดั 1.4.3 จํานวนรายวิชาภาษาไทยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ 

 หน่วยวัด : รายวิชา 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2562-กรกฎาคม 2563) 
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ   

รายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หมายถึง 
รายวิชาท่ีอยู่ในหลักสูตรภาษาไทย โดยมี มคอ.3 เอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อประกอบการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ และสอนเป็นภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ไม่นับรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตรนานาชาติ  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 รายวิชา ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

11 12 13 14 15 

 ระดับหน่วยงาน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 รายวิชา ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 
 บัณฑิตวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 หลักสูตร ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 
  
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2) เอกสาร มคอ.3 หนังสือ ตํารา สื่อประกอบการสอนท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 
3) บันทึกข้อความแจ้งการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2559  2560 
และ 2561 (ถ้ามี) 
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 ตัวช้ีวดั 1.4.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําหลักสตูร 2 ภาษา 
 หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากความสําเร็จของการดาํเนนิการจดัทําหลกัสูตร 2 ภาษา 
หลักสูตรสองภาษา หมายถึง เป็นหลักสูตรท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยท่ีเป็น

หลักสูตรภาษาไทยแล้วนําไปเปิดเป็นหลักสูตรภาษาต่างประเทศและใช้อาจารย์ประจําหลักสูตร
ชุดใหม่ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบั พจิารณาจากการดําเนนิงานตามข้ันตอนใน
แต่ละระดบั 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับ การดาํเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ 
1 ทุกหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานอยู่ในระดับ 1 ของเกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
2 ทุกหนว่ยงานที่มีการดาํเนินงานอยู่ในระดบั 2 ของเกณฑ์ระดับหน่วยงาน 

3 ทุกหนว่ยงานที่มีการดาํเนินงานอยู่ในระดบั 3 ของเกณฑ์ระดับหน่วยงาน 

4 อย่างน้อย 1 หน่วยงาน ท่ีมีการดําเนินงานอยู่ในระดับ 4 ของเกณฑ์
ระดับหน่วยงาน 

5 อย่างน้อย 1 หน่วยงาน ท่ีมีการดําเนินงานอยู่ในระดับ 5 ของเกณฑ์
ระดับหน่วยงาน 
 ระดับหนว่ยงาน 

ระดับ การดาํเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ 

1 มีการทบทวนแผนการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาท่ีผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร 

2 ดําเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา 
3 ติดตามการดําเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา 
4 มีการวิพากษ์หลักสูตร 2 ภาษา 
5 มีหลักสูตร 2 ภาษา ท่ีผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา 
2) แผนการดําเนินงานจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) รายงานการติดตามการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานจัดทําหลักสูตร 2 
ภาษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4) เอกสารหลักฐานแสดงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
จัดทําหลักสูตร 2 ภาษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2560 2561 

และ 2562 (ถา้มี) 
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68 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดั 1.4.5 ร้อยละของหลักสูตรท่ีจาํนวนนักศึกษาไมเ่ป็นไปตามแผนการรับได้รับ
การพฒันา (ใช้หลัก 3 ป. ปรับ ปิด เปิด) 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562-กรกฎาคม 
2563) 
คําอธิบาย :  

หลักสูตรจํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ หมายถึง หลักสูตรท่ีมี
จํานวนนักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาต่อน้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการรับนักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2562 

การพัฒนา หมายถึง การมีระบบและกลไก หรือแนวทางปฏิบัติท่ีดีเพื่อให้ผล
การดําเนินงานดีข้ึนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ปรับ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ปิด หมายถึง การปิดหลักสูตรท่ีมีจํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษา  

เปิด หมายถึง การเปิดหลักสูตรใหม่ท่ีมีความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนหลักสูตรท่ีได้รับการพฒันาตามหลัก 3 ป.
ประจําปีการศกึษา 2562

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีมีจํานวนนักศึกษาไมเ่ป็นไปตามแผนการรับ 
ประจําปีการศกึษา 2562

X100 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  

 
   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนและรายช่ือหลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนาตามหลัก 3 ป. ประจําปี
การศึกษา 2562 

2) จํานวนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) หลักฐานการเ ห็นชอบการแก้ ไขหลักสูตรจากสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย 

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีการศกึษา  2560 2561 
และ 2562 (ถ้าม)ี 
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70 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดั 1.4.6 จํานวนหลักสูตรหรือรายวิชา Online  
หน่วยวัด : หลักสูตรหรือรายวิชา 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562-กรกฎาคม 
2563) 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนหลักสูตรหรือรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท้ังหมด ประจําปีการศึกษา 2562 

หลักสูตร Online หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการ
สอนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning) สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนทางไกล
ผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น MOOC  เพื่อให้เกิดความสะดวกและเข้าถงึได้  อย่างรวดเรว็ 
ทุกสถานท่ี ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิต (life long learning) ให้กับนักศึกษา  

รายวิชา Online หมายถึง รายวิชาท่ีนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการ
สอนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning) สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนทางไกล
ผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น MOOC  เพื่อให้เกิดความสะดวกและเข้าถงึได้  อย่างรวดเรว็ 
ทุกสถานท่ี ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิต (life long learning) ให้กับนักศึกษา 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 รายวิชา ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

9 10 11 12 13 

 
 ระดับหน่วยงาน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 รายวิชา ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 รายวิชา 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 หลักสูตร ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 หลักสตูร 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนหลักสูตรหรือรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน Online ประจําปี
การศึกษา 2562 
2) เอกสาร มคอ.3 หนังสือ ตํารา สื่อประกอบการสอนท่ีมีการเรียนการสอน 
Online ประจําปีการศึกษา  
2562 
3) เอกสารแสดงเทคโนโลยีท่ีนํามาใช้ในการเรียนการสอน Online ประจําปี
การศึกษา 2562 
 
ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีการศึกษา  2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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72 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดั 1.4.7 จํานวนระบบธนาคารหน่วยกติ (Credit Bank) 
หน่วยวัด : ระบบ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยให้ผู้เรียนสามารถนําผลการเรียนท่ีได้จากการศึกษาในระบบ และผล
การเรียนรู้ท่ีได้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม อัธยาศัย และจากประสบการณ์ของ
บุคคล มาเก็บสะสมไว้ใน ธนาคารหน่วยกิต ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับประกาศนียบัตร 
วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาตรี ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดย
ไม่ จํากัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสม หน่วยกิต และระยะเวลาใน
การเรียน 

มหาวิทยาลัยโดยกองบริการศึกษา จะดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานจัดทําระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) จัดทําแผนการจัดทําระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 
ท่ีผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร และดําเนินการตามแผนการจัดทําระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) รวมท้ังกํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผนการจัดทําระบบธนาคารหน่วย
กิต (Credit Bank) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 หลักสูตร ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 ระบบ 

ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําระบบธนาคารหน่วยกิต

(Credit Bank) 
2) แผนการดําเนินงานจัดทําระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
3) รายงานการติดตามการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานจัดทําระบบ

ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
4) เอกสารหลักฐานแสดงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงานจัดทําระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคตใินการปฏิบตัิงาน 
ตลอดจน มีความก้าวหน้าในสายอาชพี 

 ตัวช้ีวดั 1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ 
 หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเทียบกับจํานวน
อาจารย์ประจําท้ังหมด (นับรวมอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

หน่วยงานจัดการศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ี
จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในหน่วยงานทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิงสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการ
สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด นบัรวมอาจารย์ประจําท่ีลาศกึษาต่อ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

X100 

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

การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
18.00 20.00 22.00 24.00 ≥ 26.00 

ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (นับรวมอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ) ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2) จํานวนและรายช่ืออาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 
3) คําส่ังแต่งตั้งเกี่ยวกับตําแหน่งทางวิชาการที่ลงนามโดยผู้มีอํานาจ
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74 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดั 1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมคีุณวฒุปิริญญาเอก 
 หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเทียบกับ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (นับรวมอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของหน่วยงานใน
การผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์
ความรู้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนท่ี
เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิ ท่ีได้ รับหรือเทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มี
หลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีงบประมาณนั้น  ท้ังนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิ
ปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นท่ีเหมาะสมกว่า ท้ังนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการ
สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคณุวุฒปิริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด นับรวมอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาตอ่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

X100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.00  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
32.00 34.00 36.00 38.00 ≥ 40.00 

 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (นับรวมอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 
ตามท่ี ก.พ. รับรอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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76 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) เอกสารแสดงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าของอาจารย์ประจํา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดั 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 
 หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากบุคลากรที่ ได้ รับการพัฒนาเทียบกับบุคลากรท้ังหมด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีสมรรถนะสูง มีความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์การ และ
องค์กรจะบรรลุเป้าหมายได้ จะต้องมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างสร้างสรรค์และชาญ
ฉลาด โดยใช้ทักษะการบริหารจัดวางคนให้เหมาะสมกับงาน เพื่อจะได้ดึงศักยภาพและ
ความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวของบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และองค์กรจะต้องให้
ความสําคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และเพื่อรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร ท้ังนี้เพื่อทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความได้ เปรียบทางการแข่งขันกับองค์การอื่นๆ ได้ 
(Competitive Advantage) 

ดังนั้น องค์การต่างๆ หันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลมากข้ึน เพราะ เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
Capital) และส่ิงท่ีจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องก็คือ การสร้างระบบในการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถของบุคลากร ควบคู่ไปกับระบบการรักษาคนให้อยู่กับองค์กร โดยใช้การจูง
ใจ การสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรมีความรู้สึกอยากท่ีจะร่วมงานกับองค์การนั้นๆ 
ตลอดไป 

การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์กร จะทํา
ให้องค์กรมีบุคลากรท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยศักยภาพ ซ่ึงจะเป็นแรงขับเคล่ือนสําคัญในการผลักดัน
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรส่วนใหญ่จึงให้ความสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร เพื่อส่งผลทําให้องค์กรมีสมรรถนะสูง ได้เปรียบทางการแข่งขัน และบรรลุ
เป้าหมาย 

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจําท่ีปฏิบัติงานใน
สํานักงาน พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา
ตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

ท้ังนี้ให้นับเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 
 

สูตรการคํานวณ: 
จํานวนบคุลากรที่ไดรั้บการพัฒนา

จํานวนบคุลากรทั้งหมด (นับเฉพาะบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

X100 
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78 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
78.00 83.00 88.00 93.00 ≥ 98.00 

 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน  : 

1) จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2) จํานวนบุคลากรทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3) รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดั 1.5.4 ร้อยละของบุคลากรท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

 หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทียบ
กับบุคลากรที่เข้าสอบภาษาอังกฤษท้ังหมด  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ท่ามกลางความท้าทายของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงเป็นเหตุสําคัญ
ของมหาวิทยาลัยท่ีจะต้องพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร  

มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษของบุคลากรใหส้งูข้ึน 
โดยตั้งเป้าหมายว่าศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อโอกาสใน
การทํางาน มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร เพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรโดยใช้กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึน “SSRU-TEP” ย่อมาจาก 
Suan Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร
ประเมินศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน 
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เกณฑ์การเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษของ Suan Sunandha Rajabhat 

University Test of English Proficiency :SSRU-TEP   
ระดับ ระดับคะแนนวัดความรู้ ดา้นภาษาอังกฤษตามเกณฑ ์(คะแนน) 

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ 
SSRU TEP SSRU TEP 

A1 0-49 0-49 
A2 50-59 50-59 
B1 60-69 60-69 
B2 70-79 70-79 
C1 80-89 80-89 
C2 90-100 90-100 
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80 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย โดยเกณฑ์ SSRU TEP (Suan Sunandha 
Rajabhat University Test of English Proficiency)    

ประเภทบุคลากร เกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับ คะแนน 
1) สายวิชาการ ระดับ B2 ข้ึนไป 70 ข้ึนไป 
2) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับ B1 ข้ึนไป 60 ข้ึนไป 

 
หมายเหตุ: อาจมีการปรับเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยตามมติของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน

มหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ี
รับผิดชอบ ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

บุคลากรท่ีต้องสอบภาษาอังกฤษ หมายถึง บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ข้ึนไป ยกเว้น ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราว 

 
หากสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีกําหนดสามารถนําผลคะแนนมาใช้ในการประเมินผล

การปฏิบัติราชการได้ 2 ปีงบประมาณ สําหรับบุคลากรที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์สามารถใช้ผล
คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ 1 ปีงบประมาณ และจะต้องลงทะเบียนสอบ
ใหม่ในปีงบประมาณถัดไป 

สําหรับบุคลากรท่ีผ่านการอบรมภาษาอังกฤษจะสามารถใช้ผลคะแนนในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณนั้นได้ 

 
สูตรการคํานวณ : 
จํานวนบุคลากรท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย

จํานวนบุคลากรท่ีเข้าสอบภาษาองักฤษท้ังหมด
(นับเฉพาะบคุลากรที่มีวุฒกิารศึกษา ระดับปริญญาตรี ข้ึนไป) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

X100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
27.00 29.00 31.00 33.00 ≥ 35.00 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) จํานวนบุคลากรท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2) จํานวนบุคลากรท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษท้ังหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563   
3) รายงานสรุปผลการสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  

2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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82 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 1.6 บุคลากรมีการปฏิบัตงิานท่ีตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้รับบริการ 
และทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

 
 ตัวช้ีวดั 1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเทียบ
กับจํานวนกระบวนการปฏิบัติงานท้ังหมด 

กระบวนการ หมายถึง แนวทางการดําเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างมีข้ันตอน 
ซ่ึงวางไว้อย่างเป็นลําดับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสร็จตามจุดประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ข้ันตอนดังกล่าว
ช่วยให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพนําไปสู่ความสําเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายได้ โดย
ใช้เวลาและทรัพยากรน้อยท่ีสุด 

กระบวนการปฏิบัติงานท่ีได้รับปรับปรุงและการพัฒนา หมายถึง กระบวนการ
ท่ีหน่วยงานได้ดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วทําให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดี เหนือความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงกระบวนการสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จากเดิมใช้
ระยะเวลาในการจัดสอบหลายวันจึงจะทราบผล มหาวิทยาลัยได้พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการใหม่โดยการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสอบ ทําให้มหาวิทยาลัยจัดสอบและ
แจ้งผลการสอบข้อเขียนได้ทันที ส่งผลให้ผู้สมัครประหยัดระยะเวลาและงบประมาณ 

ท้ังนี้ หน่วยงานต้องกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสร้างคุณค่าและ
กระบวนการปฏิบัติงานสนับสนุนท่ีสําคัญ 

 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสร้างคุณคา่และกระบวนการปฏิบัตงิานสนับสนนุ
ท่ีสําคัญท่ีไดรั้บการปรับปรุงและพัฒนา

จํานวนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสร้างคุณคา่และกระบวนการปฏิบัตงิานสนับสนนุ
ท่ีสําคัญท้ังหมด ประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2563

X100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) จํานวนกระบวนการปฏิบัติงานที่สร้างคุณค่าและกระบวนการปฏิบัติงาน

สนับสนุนท่ีสําคัญท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2) จํานวนกระบวนการปฏิบัติงานที่สร้างคุณค่าและกระบวนการปฏิบัติงาน

สนับสนุนท่ีสําคัญท้ังหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3) รายช่ือกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการปฏิบัติงาน

สนับสนุนท่ีสําคัญท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4) คู่มือการปฏิบัติงานท่ีผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน 
5) รายงานผลการดําเนินงานของกระบวนการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบผล

การดําเนินงานเดิมกับผลการดําเนินงานใหม่ 
 

ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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84 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 1.7 มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาและเกดิธรรมาภิบาล 

 
 ตัวช้ีวดั 1.7.1 ระดับความเช่ือมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจดัการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 หน่วยวัด : ระดับความเช่ือมั่น 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีความเช่ือมั่นต่อ
พฤติกรรมของผู้บริหารในการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคมุ 
การดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ี
ดีซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้ท้ังภาครัฐ และเอกชน ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมาย
อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การ
ภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีประกอบด้วย 10 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
2) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency) 
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
5) หลักความโปร่งใส (Transparency)  
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  
8) หลักนิติธรรม (Rule of law)  
9) หลักความเสมอภาค (Equity)  
10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  

การจัดการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีผู้บริหาร
นํามาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีวิธีการปฏิบัติงานหรือบริหารงาน โดยยึดถือระบบ
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นแนวทางในการจัดการและการควบคุมดูแลการดําเนินการต่างๆ 
ให้เป็นไปตามครรลองธรรม ภายใต้ความคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดผลสุดท้ายให้มหาวิทยาลัย
สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเป็นธรรม ความสุจริตโปร่งใส 
ความคุ้มค่าเงิน คํานงึถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บุคลากรถือว่าเป็นกลุ่มท่ีได้ใกล้ ชิดการดําเนินการของผู้บริหารมากที่สุด 
มหาวิทยาลัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีความเช่ือมั่นต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริหารในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาเป็นข้อมูลใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
เงื่อนไข :  

1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางท่ีจัดทําโดย สํานักงานอธิการบดี ท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากผู้เช่ียวชาญ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 

2. กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 
3. ให้ดําเนินการสํารวจแบบ Online ปีละ 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 เดือน

กุมภาพันธ์ 2563  และรอบท่ี 2 เดือนสิงหาคม 2563 
4. ให้นําผลการสํารวจจากรอบท่ี 1 มาจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุง ให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนมีนาคม ท้ังนี้แผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 

5. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2563) จะใช้ผลการสํารวจของรอบท่ี 
2 เดือนสิงหาคม เป็นผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

6. กรณีใ ช้แบบสํารวจ ท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าภาพขออนุมัติใช้แบบสํารวจจากอธิการบดี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.10 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4.40 4.50 4.60 4.70 ≥ 4.80 

 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน :  

1) ระดับความเช่ือมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2  

2) รายงานสํารวจความเช่ือมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 

3) แผนการพัฒนาตามผลสํารวจความเช่ือมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1 
และรอบท่ี 2 

4) รายงานผลการดําเนินงานของแผนการพัฒนาตามผลสํารวจความเช่ือมั่นของ
บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1 
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 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 1.8 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีรองรับการ
ดําเนินการตามพนัธกิจไดอ้ย่างครบถว้น 

 ตัวช้ีวดั 1.8.1 ความพงึพอใจของนักศกึษา/บคุลากรท่ีมีต่ออาคารสถานท่ีและสิ่ง
อํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด : ระดับความพงึพอใจ 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่ออาคารสถานท่ี
และส่ิงอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานท่ีและสิ่ง
อํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งท่ีสะท้อนการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี และยังสามารถนําความคิดเห็นข้อเสนอแนะท่ีได้
จากการสํารวจมาปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกระดับ ท้ังภาคปกติและภาคพิ เศษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ี
รับผิดชอบ ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

สภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ี หมายถึง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือท่ี
มนุษย์สร้างข้ึน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น เช่น บริเวณสภาพพื้นท่ีของ
สถานท่ีตั้ง ลักษณะของอาคารเรียน สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และการตกแต่งสถานท่ี 

สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด โรง
อาหาร โรงฝึกงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดบริการ Wi-Fi และส่ิงอํานวยความสะดวก
ต่างๆ 

 
เงื่อนไข :  

1) ให้ใช้แบบสอบถามกลางท่ีจัดทําโดย สํานักงานอธิการบดี ท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากผู้เช่ียวชาญ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 

2) กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 
3) ให้ดําเนินการสํารวจแบบ Online ปีละ 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 เดือน

กุมภาพันธ์ 2563 และรอบท่ี 2 เดือนสิงหาคม 2563 
4) ให้นําผลการสํารวจจากรอบท่ี 1 มาจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุง ให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนมีนาคม ท้ังนี้แผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 
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5) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2563) จะใช้ผลการสํารวจของรอบท่ี 
2 เดือนสิงหาคม เป็นผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

6) กรณีใ ช้แบบสํารวจ ท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าภาพขออนุมัติใช้แบบสํารวจจากอธิการบดี 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.10 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดงันี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4.15 4.25 4.35 4.45 ≥ 4.55 

 
 

ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน  : 
1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวย

ความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 
2) รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่ออาคารสถานท่ีและส่ิง

อํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1 และรอบท่ี 
2 

3)  แผนการพัฒนาตามผลสํารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมี
ต่ออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 

4)  รายงานผลการดําเนินงานของแผนการพัฒนาตามผลสํารวจระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่ออาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 
รอบท่ี 1 

 
ท้ังนี้ ตอ้งรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลงั  3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดัท่ี 1.8.2 จํานวนระบบฐานข้อมลูขนาดใหญ่ (Big data) ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

 หน่วยวัด : ระบบ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562 - กนัยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ท่ีสามารถใช้ในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีปริมาณท่ีมาก มี
การเพิ่มข้อมูลท่ีรวดเร็ว และมีความหลากหลายของข้อมูลท้ังท่ีมีโครงสร้าง (Structured) 
หรือไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) ท่ีรองรับการเข้าถึงการใช้งานข้อมูลจํานวนมากๆ ได้
อย่างง่ายดาย และสร้างข้อมูลออกมา เพื่อทําการประมวลผลวิเคราะห์และนําไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อสนับสนุนผู้บริหารระดับกลางระดับสูง และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การเช่ือมโยงข้อมูล หมายถึง การนําข้อมูลสารสนเทศท่ีมีในองค์กรมาเช่ือมโยง
กัน โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้น ตรวจสอบ และติดตามเพื่อให้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 
  1. ข้อมูลดา้นบริหารงานบคุคล เช่น ประวัติสว่นบคุคล, สัญญาจ้าง, ผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน 
  2. ข้อมูลดา้นกองทุนพัฒนาบุคลากร 
  3. ข้อมูลดา้นงบประมาณ เช่น รายไดจ้ากนักศึกษา, รายไดอ้ื่นๆ และการใช้
จ่ายงบประมาณ 
  4. ข้อมูลครุภณัฑ์ภายในมหาวิทยาลัย 
  5. ข้อมูลงานทะเบียนในมมุมองต่างๆ เช่น นักศึกษา, หลักสตูร, วิชา, และ
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  6. ข้อมูลดา้นวิจัยและบริการวิชาการ 
  7. ข้อมูลดา้นประกันคุณภาพ 
 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักวิทยบริการจะดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และ
จัดทําแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ท่ีผ่าน
การอนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดําเนินงานตามแผน รวมท้ังกํากับติดตามการดําเนนิงาน
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดทําระบบบริหารจัดการสารสนเทศและข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) สามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยได้ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

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

- - - - 1 ระบบ 
 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน :   

1) จํานวนระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ของมหาวิทยาลัย 
2) คณะทํางานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Big data) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3) แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 

data) ท่ีผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4) รายงานการติดตามการดําเนินการตามแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

สารสนเทศ และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
5) เอกสารหลักฐานแสดงการรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการสารสนเทศ และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
6) รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการสารสนเทศ และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจ 

 
 ตัวช้ีวดั 1.9.1 เงินรายไดจ้ากโครงการจัดหารายไดด้้านการบริการวิชาการและวิจัย
ต่ออาจารย์ประจํา 

 หน่วยวัด : บาท/คน 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัย
ท้ังหมดเทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การบริการวิชาการและวิจัย หมายถึง การรับจัดทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่บุคคล
หรือหน่วยงานท่ีมาว่าจ้างหรือให้ทุนอุดหนุน โดยผู้รับงานจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
เทคนิคเฉพาะวิชาชีพในการจัดทํา เช่น งานค้นคว้าวิจัย งานสํารวจ การทดสอบ การ
ออกแบบ การจัดฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น  

รายได้จากโครงการจัดหารายได้ดา้นบริการวิชาการและวิจยั หมายถึง รายได้
ท่ีเกิดจากการรับทํางานบริการวิชาการ หรือ งานวิจัยจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมาจ้างหรือ
มาให้ทุนอุดหนุนกับมหาวิทยาลัย  

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการ
สอนและการวิจัย และปฏิบัตหิน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังนี้ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 
 

สูตรการคํานวณ : 
งบรายไดจ้ากโครงการจัดหารายได้ดา้นการบริการวชิาการและวิจัยท้ังหมด

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (นับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 100,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดย
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
250,000 350,000 450,000 550,000 ≥ 650,000 
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 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา และศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
 ระดับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา  

สํานัก/สถาบัน/ศูนย์การศึกษา ให้ดําเนินการในช่ือตัวช้ีวัด “รายได้จาก
โครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัย” โดยมีช่วงปรับเกณฑ์การให้
คะแนน+/- 100,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
 

ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัย

ท้ังหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (นับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
3) แผนการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและวิจัย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
4) รายงานสรุปผลรายได้จากการดําเนินการจัดหารายได้ด้วยการบริการ

วิชาการและวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5) หลักฐานแสดงท่ีมาของรายได้ด้วยการบริการวิชาการและวิจัย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ิน
อย่างยั่งยืน  
 
เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 ตัวช้ีวดั 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรค์ ท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่
ในระดับชาตหิรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนกัวจิัย 

 หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เทียบกับอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด (นับรวมอาจารยป์ระจําท่ีลาศึกษาต่อ)  

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้
สร้างสรรค์ข้ึน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ และนําไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิง
วิชาการ และการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการตําราหรือ
หนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว รวมท้ังงานสร้างสรรค์ต่างๆ  

งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการ
จัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบัน
เจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง บทความ
จากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 
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Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ 
สมศ. 

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง 
บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr. com)หรือ ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index)  ห รื อ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการ
สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

นักวิจัยประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานด้านวิจัยท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่นท่ีมีสัญญาการจ้างกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ท่ีไ ม่อ ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ .อ . หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค่าน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็น

ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์
เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่อ 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ ทุก ช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมี

องค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
 
 

สูตรการคํานวณ :  
ผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวิชาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ประจําและนักวจิัย
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (นับรวมอาจารย์ประจําท่ีลาศกึษาต่อ) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

X100 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

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

 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน :  

1) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด (นับรวมอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษา
ต่อ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยในระดับชาติท้ังหมดของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3) จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติท้ังหมดของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4) เอกสารหลักฐานแสดงการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดั : 2.1.2 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

 หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)    
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เทียบ
กับจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท้ังหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบเพื่อหา
คําตอบท่ีมีความน่าเช่ือถือ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทําผลงานท่ีแสดงถงึ
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ตัวช้ีวัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาตรฐานผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
ต่อผู้สําเร็จการศึกษาเป็นคะแนน กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับ   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 
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ค่าน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็น

ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์
เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถ อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
 
 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
 

ผลงานสร้างสรรค์ ทุก ช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมี
องค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
หมายเหตุ : 
1. ผลงานวิจัยท่ีมีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวช้ีวัดนี้แล้ว 

สามารถนําไปนับในตัวช้ีวัด 2.1.1 ได้  
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์

เผยแพร่ในปีการประเมิน นั้นๆ 
 

สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศกึษา

และผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด

X100 

 
 
 
 



 
 

 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

S
S
R

U
 

99
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
22.00 24.00 26.00 28.00 ≥ 30.00 

 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

2) จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์ใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึงของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
ในระดับชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์ใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึงของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4) จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5) จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

6) เอกสารหลักฐานแสดงการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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 ตัวช้ีวดั 2.1.3 ร้อยละผลงานของนักศกึษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

 หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เทียบ
กับ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท้ังหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้าคิด
อย่างเป็นระบบ เพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เป็นประโยชน์ ผู้สําเร็จ
การศึกษาจะต้องประมวลความรู้ เพื่อจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้
อย่างเป็นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการ
ประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มาตรฐานผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษาเป็น
คะแนน กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก .พ .อ .หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นั บ แ ต่ วั น ท่ี ออกประกาศ ( ซ่ึ ง ไ ม่ อ ยู่ ใน Beall’ s list)  หรื อตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค่าน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็น

ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์
เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้  

ค่าน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ ทุก ช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมี

องค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

หมายเหตุ : 
1. ผลงานวิจัยท่ีมีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวช้ีวัดนี้แล้ว 

สามารถนําไปนับในตัวช้ีวัด 2.1.1 ได้ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ  
3. ในกรณีท่ีไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวช้ีวัดนี้ 
 

สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศกึษา

และผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด

X100 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด

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

 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

2) จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

3) จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

4) เอกสารหลักฐานแสดงการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวจิัย งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรคไ์ด้รับการนาํไปใช้
ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึง่พาตนเองได้ 

 
 ตัวช้ีวดั 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท้ั์งหมด   

 หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ 
เทียบกับจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท้ังหมดในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการวิจัย และรายงานการ
วิจัยอย่างถูกต้อง สามารถไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมท้ังระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ หรือบริการที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรองรับการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์การ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา พร้อมท้ังระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

นวัตกรรม  หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งท่ีประดิษฐ์คิดค้นข้ึนใหม่ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศและสังคม 

 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนผลงานวิจยั งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ไดรั้บการนําไปใช้ประโยชน์ 
จํานวนผลงานวจิัย งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด 

X100 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
45.00 50.00 55.00 60.00 ≥ 65.00 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 
2563 

2) จํานวนและรายช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) เอกสารการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 2.3 ผลงานวจิัย และนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรคท่ี์ย่ืนจดอนุสทิธิบัตร 
หรือสิทธิบัตร 
 

 ตัวช้ีวดัท่ี  2.3.1 จํานวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 

 หน่วยวัด : ผลงาน 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อนุสิทธิบัตร หมายความว่า หนังสือสําคัญท่ีออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ 
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญท่ีรัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้น

หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบ
ว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ท่ีเกี่ยวกับการประดิษฐ์
คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ,เคร่ืองใช้หรือสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเราใช้
กันอยู่ในชีวิตประจําวัน เช่น การประดิษฐ์รถยนต์  โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์ หรือ
การออกแบบขวดบรรจุน้ําดื่ม ขวดบรรจุน้ําอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานข้าว  
ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น เป็นต้น 

อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
เช่นเดียวกับสิทธิบัตร การประดิษฐ์ แตกต่างกันตรงท่ีการประดิษฐ์ท่ีจะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็น
การประดิษฐ์ท่ีมีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยซ่ึงมีเทคนิคท่ีไม่สูงมากนัก สําหรับข้ันตอนการ
ขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาส้ันกว่าสิทธิบัตรมาก เนื่องจากใช้ระบบ จดทะเบียนแทนการ
ใช้ระบบการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน 

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะนับได้ต่อเมื่อมีเอกสารหลักฐาน
แสดงการประทับตรารับเอกสารจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 ผลงาน ต่อ  1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

6 8 10 12 ≥ 14 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ระดับหน่วยงาน 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ  1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
หน่วยงาน คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 1 2 3 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - - 1 2 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 5 6 7 8 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ - - - - 1 
 

ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2) เอกสารหลักฐานแสดงท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรท้ังในประเทศหรือ

ต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี)  
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่
ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และ
ท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา 

 
 ตัวช้ีวดัท่ี 2.4.1 จํานวนองคค์วามรู้ท่ีเพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

 หน่วยวัด : องค์ความรู้ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนฐานองค์ความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการท่ี
เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ท่ีได้เกดิจากประสบการณ์การทํางาน หรือการวิจยั
ทดลอง ท่ีผู้รับความรู้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะเป็นรูปธรรม 

แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ท้ังหลาย
ท่ีสามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยและต่อเนื่องจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสุดท้ายก็จะเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ การจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีหน่วยงานสามารถจัดให้มีข้ึนในหน่วยงาน มีได้
หลายชนิดข้ึนอยู่กับพื้นท่ีและกําลังความสามารถของหน่วยงานเอง เช่น หากมีพื้นท่ีบริเวณ
กว้างขวาง อาจเลือกจัดแหล่งเรียนรู้เป็นด้านพฤกษศาสตร์ ด้านวรรณคดี ด้านสมุนไพร ด้าน
สุขภาพ ศูนย์กีฬา ศูนย์ทดสอบเคร่ืองมือ หรือจัดเป็นท่ีเรียนท่ีอ่านหนังสือเคล่ือนท่ี เป็นต้น 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 องค์ความรู้ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

12 14 16 18 ≥ 20 
 

 ระดับหน่วยงาน 
   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 องค์ความรู้ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) จํานวนองค์ความรู้เดิมในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 
2) จํานวนองค์ความรู้ท่ีเพิ่ม ข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
3) รายงานสรุปผลการให้บริการแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดัท่ี 2.4.2 จํานวนผู้มาเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือ
พิพิธภัณฑพ์ระวิมาดาเธอฯ 

หน่วยวัด : คน 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย : 

พิจารณาจากจํานวนผู้มาเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือ
พิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ หมายถึง พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เป็น
อาคารโบราณสถานซ่ึงเป็นตําหนักของพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราช 
ปดิวรัดา โดยบริเวณภายใน  )ช้ัน 2 ( ได้จัดนิทรรศการ เป็นการจําลองให้เห็นถึงวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ของพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา ผู้เป็นพระอัคร
ชายาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

แหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์  หมายถึง อาคารโบราณสถานซ่ึง
แสดงเร่ืองราวต่างๆ อันแสดงถึงยุคสมัยการเปล่ียนทางวัฒนธรรม อันแสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของชาตผิ่านตาํหนักเจา้นายและเรือนเจ้าจอมของสวนสุนันทาในอดตี โดยสะท้อน
ออกมาตามแนวทางการจัดพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ควบคู่ไปกับการนําเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดียท่ี
หลากหลาย แบ่งออกเป็น 3 อาคารได้แก่ อาคารจุฑารัตนาภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ 
และอาคารเอ้ือนอาชว์แถมถวัลย์ 

อาคารจุฑารัตนาภรณ์ เดิมเป็นตําหนักท่ีประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้า
จอมมารดามรกฏ (สกุลเดิม เพ็ญสกุล) ปัจจุบันได้อนุรักษ์ตําหนักให้อยู่ในสภาพเดิม จัดแสดง
เร่ืองราวเกี่ยวกับดุริยศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน และ
เร่ืองราวเกี่ยวกับดนตรีในสวนสุนันทา 

อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ เดิมเป็นตําหนักท่ีประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้า
จอมมารดาชุ่ม (สกุลเดิม ไกรฤกษ์) ปัจจุบันได้อนุรักษ์ตําหนักให้อยู่ในสภาพเดิม จัดแสดง
เร่ืองราวเกี่ยวกับทัศนศิลป์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน และ
เร่ืองราวเกี่ยวกับปราณีตศิลป์ฝ่ายใน ภาพถ่าย และเคร่ืองแต่งกาย 

อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ เดิมเป็นตําหนักท่ีประทับของเจ้าจอมเอื้อนและเจ้า
จอมแถม ในรัชกาลท่ี 5  ปัจจุบันได้อนุรักษ์เรือนพํานักให้อยู่ในสภาพเดิม จัดแสดงเร่ืองราว
เกี่ยวกับนาฏศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่พัฒนาการแรกเร่ิมจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นสถานที่
เก็บรักษาศีรษะครูท่ีใช้ประกอบพิธีไหว้ครูของสวนสุนันทา 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1,000 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
14,000 15,000 16,000 17,000 ≥18,000 

 
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนผู้มาเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิ
มาดาเธอฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) รายงานความพึงพอใจของผู้มาเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์
หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) รายงานสรุปผลการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดัท่ี 2.4.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพืน้ท่ีได้รับการพฒันาและยกระดับ (สินค้า บริการ 
แหล่งท่องเท่ียว) 

 หน่วยวัด : ผลิตภัณฑ ์
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย : 

พิจารณาจากจํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังนี้สามารถนําผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีการดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และพัฒนายกระดับต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท่ีชุมชนผลิตข้ึนเพื่อจําหน่ายเพื่อให้แต่ละชุมชน
ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าโดยรัฐพร้อมท่ีจะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้
สมัยใหม่ และการบริหารจัดการเพื่อเช่ือมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
พัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้
ด้วยการนําทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ มี
จุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็นท่ีต้องการของตลาด ท้ังในและต่างประเทศ 

การยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน  ประกอบด้วย 
1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือระดับพื้นบ้านท่ียังไม่ได้รับการพัฒนา

เท่าท่ีควร ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดง
เคร่ืองหมายการรับรอง เพื่อลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน  

2) ยกระดับเข้าสู่ รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน การให้การรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ผลิตในชุมชน ท่ีเกิดการรวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง ท้ังท่ีจดทะเบียนอย่างเป็นทางการหรือท่ีไม่มีการจดทะเบียนเป็นการรวมกลุ่มเองโดย
ธรรมชาติ หรือชุมชนในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ท่ีผ่านการคัดเลือกจากจังหวัด 
และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ประกาศกําหนดไว้แล้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีจะนํามา
ดําเนินการลงทะเบียน ต้องผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้ภูมิปัญญา ซ่ึงต้องมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน อาทิเช่น ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูปต้อง
ได้รับมาตรฐาน อย. GAP GMP HACCP Qmark  มผช. มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
ฮาลาล เป็นต้น 
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 เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลิตภัณฑ์ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

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

 
 ระดับหน่วยงาน 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลิตภัณฑ์ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 
 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

  1) จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

  2) เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2561 

และ 2562 (ถ้ามี) 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดัท่ี 2.4.4 จํานวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วม
พัฒนาแกไ้ขเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและยกระดับรายได้ครัวเรือน  

 หน่วยวัด : ครัวเรือน 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย : 

พิจารณาจากจํานวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ี
สอดคล้องกับพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 10 ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติท่ี
ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง - มีคุณธรรม 3) มีงานทํา – มีอาชีพ 4) 
เป็นพลเมืองท่ีดี ในการร่วมพัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครัวเรือน หมายถึง ผู้ท่ีเป็นกําลังหลักของครอบครัว ได้แก่ 
1) ครัวเรือนหนึ่งคน คือ บุคคลคนเดียวซ่ึงหุงหาอาหารและจัดหาสิ่ง

อุปโภคบริโภคท่ีจะเป็นแก่การครองชีพ โดยไม่เกี่ยวกับผู้ใด ซ่ึงพํานักอยู่ในเคหะสถานเดียวกัน 
2) ครัวเรือนหลายคน คือ ครัวเรือนท่ีมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 

ร่วมกันจัดหาและใช้สิ่งอุปโภคบริโภคที่จําเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน บุคคลท่ีมาอยู่ร่วมกันใน
ครัวเรือนอาจจะเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติกันก็ได้ ซ่ึงได้แก่ 

2.1) ครัวเรือนท่ีประกอบด้วยบุคคลที่มีความสัมพันธ์ฉันท์ญาติ
มาอยู่ด้วยกันหรืออยู่แบบครอบครัว 

2.2) ครัวเรือนท่ีมีเลขท่ีทะเบียนบ้าน โดยมีบุคคลหลายคนอาศัย
อยู่ร่วมกันอยู่จริง  

การยกระดับคุณภาพชีวิต 
การยกระดับคุณภาพชีวิตในแนวทางสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน จะต้องสร้าง

จิตสํานึกใหม่ท่ีผู้ได้โอกาสแล้วต้องรู้จักปัน คนท่ีอยู่ตรงกลางต้องรู้จักพอ และผู้ด้อยโอกาสต้อง
รู้จักเติม ดังนี้ 

1) กลุ่มท่ียากจนข้นแค้น (suffered) เช่น กลุ่มคนใต้เส้นความยากจน 
กลุ่มชายขอบ กลุ่มคนพิการ ต้องสร้างตาข่ายความมั่นคงในสังคม (social safety net) ใน
ลักษณะเยียวยาและฟื้นฟู 

2) กลุ่มท่ีพอประทังชีวิตอยู่รอดไปวันๆ (survived) เช่น เกษตร 
แรงงานนอกระบบ กลุ่มเฉียดจน ต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (social immunity) ใน
ลักษณะการให้แต้มต่อและโอกาส 

3) กลุ่ ม ท่ีสามารถมี ชี วิ ตอ ยู่อ ย่างพอเพี ยง ( sufficient) เ ช่น 
ผู้ประกอบการรายย่อย มนุษย์เงินเดือน ต้องสร้างประสิทธิภาพทางสังคม (social efficiency) 
ในลักษณะการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย 

4) กลุ่มท่ีสามารถมีชีวิตอยู่อย่างย่ังยืน (sustained) เช่น แรงงานมี
ทักษะ คนทํางานในวิชาชีพต่างๆ ต้องผนึกกําลังทางสังคม (social collaboration) ใน
ลักษณะการเกื้อกูลและแบ่งปันผู้ด้อยโอกาส 
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รายได้ของครัวเรือน หมายถึง รายได้ท้ังหมดของครัวเรือน กล่าวคือเป็น
รายได้ของบุคคลในครัวเรือนทุกคนรวมกัน โดยรายได้นี้ประกอบด้วย 

1) ค่าจ้างและเงินเดือน เงินรางวัลบริกร เงินโบนัส เป็นตัน 
2) กําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอื่น ๆ 
3) รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าท่ีดิน ค่าลิขสิทธ์ิ ดอกเบี้ย และเงิน

ปันผล 
4) เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ บําเหน็จ บํานาญ เงินทุนการศึกษา 
5) รายได้ท่ีไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ มูลค่าของสินค้าและบริการท่ีได้รับเป็น

ส่วนหนึ่งของค่าจ้าง เงินเดือน มูลค่าของสินค้าหรืออาหารท่ีครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง 
(รวมค่าประเมินค่าเช่าบ้านท่ีครัวเรือนเป็นเจ้าของ) หรือได้รับมาโดยไม่ต้องซ้ือ 

6) รายรับท่ีเป็นตัวเงินอื่น ๆ เช่น เงินได้รับจากการประกันภัยหรือ
ประกันชีวิต เงินรางวัลสลากกินแบ่ง และรายรับอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน 

7) รายได้ประจํา ได้แก่ รายได้ท้ังหมดของครัวเรือน แต่ไม่รวมรายรับ
ท่ีเป็นตัวเงินอื่น ๆ ในข้อ 6) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ครัวเรือน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80 85 90 95 100 

 
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน : 
1. จํานวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ผลการสํารวจครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยท่ีเข้าร่วมโครงการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
 
ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดัท่ี 2.4.5 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/
หรือยกระดับรายไดค้รัวเรือน  

 หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย : 

พิจารณาจากครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีสอดคล้องกับพระราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่
ผู้เรียนท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง 
- มีคุณธรรม 3) มีงานทํา – มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองท่ีดี ซ่ึงครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ
จะต้องมีรายได้เพิ่มข้ึนจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และมีครัวเรือนท่ีพ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือ  ยกระดับรายได้ครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เทียบกับจํานวนครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการทั้งหมด ประจําปีประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ครัวเรือน คือ ครัวเรือนส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย 
 1) ครัวเรือนหนึ่งคน คือ บุคคลคนเดียวซ่ึงหุงหาอาหารและจัดหาสิ่งอุปโภค

บริโภคท่ีจะเป็นแก่การครองชีพ โดยไม่เกี่ยวกับผู้ใด ซ่ึงพํานักอยู่ในเคหะสถานเดียวกัน 
 2) ครัวเรือนหลายคน คือ ครัวเรือนท่ีมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกัน

จัดหาและใช้สิ่งอุปโภคบริโภคที่จําเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน บุคคลท่ีมาอยู่ ร่วมกันใน
ครัวเรือนอาจจะเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติกันก็ได้ ซ่ึงได้แก่ 

 2.1) ครัวเรือนท่ีประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ฉันท์ญาติมาอยู่
ด้วยกันหรืออยู่แบบครอบครัว 

 2.2) ครัวเรือนท่ีมีเลขท่ีทะเบียนบ้าน โดยมีบุคคลหลายคนอาศัยอยู่
ร่วมกันอยู่จริง 
 

รายได้ของครัวเรือน หมายถึง รายได้ท้ังหมดของครัวเรือน กล่าวคอืเป็น
รายได้ของบุคคลในครัวเรือนทุกคนรวมกนั โดยรายไดน้ี้ประกอบดว้ย 

1) ค่าจ้างและเงินเดือน เงินรางวัลบริกร เงินโบนัส เป็นตัน 
2) กําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอื่น ๆ 
3) รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าท่ีดิน ค่าลิขสิทธ์ิ ดอกเบี้ย และเงินปัน

ผล 
4) เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ บําเหน็จ บํานาญ เงินทุนการศึกษา 
5) รายได้ท่ีไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ มูลค่าของสินค้าและบริการท่ีได้รับเป็นส่วน

หนึ่งของค่าจ้าง เงินเดือน มูลค่าของสินค้าหรืออาหารที่ครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง (รวมค่า
ประเมินค่าเช่าบ้านท่ีครัวเรือนเป็นเจ้าของ) หรือได้รับมาโดยไม่ต้องซ้ือ 

6) รายรับท่ีเป็นตัวเงินอื่น ๆ เช่น เงินได้รับจากการประกันภัยหรือประกัน
ชีวิต เงินรางวัลสลากกินแบ่ง และรายรับอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน 
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7) รายได้ประจํา ได้แก่ รายได้ท้ังหมดของครัวเรือน แต่ไม่รวมรายรับท่ีเป็น
ตัวเงินอื่น ๆ ในข้อ 6) 
 

ความยากจน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใช้เส้น

ความยากจน (Poverty Line) สะท้อนมาตรฐานการครองชีพข้ันต่ํา (Minimum standard of 
living) ของสังคม โดยคํานวณจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวติเฉล่ียของปัจเจกบุคคล
ในระดับครัวเรือน ประกอบด้วยค่าอาหารและสินค้า บริการท่ีจําเป็นพื้นฐานข้ันต่ําท่ีไม่ใช่
อาหาร ท่ีทําให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ซ่ึงเส้นความยากจนมีหน่วยเป็น บาท/คน/เดือน 
เปรียบเทียบบุคคลท่ีมีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่าเส้นความยากจน จะ
ถือว่าบุคคลนั้นเป็นคนจน (สศช.,2557) จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ
การลงทะเบียนคนจน ภายใต้โครงการไทยนิยมย่ังยืน ของสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ท่ีมีรายได้น้อยนั้นผู้ลงทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป  
2. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี  
3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.

ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมี
จํานวนรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในปีปัจจุบัน 

4. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

4.1) ท่ีอยู่อาศัยท่ีเป็นท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมท่ีดิน) 
- กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว บ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ตอ้งมพีื้นท่ีไม่เกนิ 25 ตาราง

วา, ห้องชุดต้องมีพื้นท่ีไม่เกิน 35 ตารางเมตร 
- กรณีเป็นท่ีอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นท่ีไม่

เกิน 10 ไร่, เพื่อการอื่นท่ีไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นท่ีไม่เกิน 1 ไร่ 
4.2) ท่ีดิน 
- กรณีใช้ประโยชน์จากท่ีดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นท่ีไม่เกิน 10 ไร่, เพื่อ

การอื่นท่ีไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นท่ีไม่เกิน 1 ไร่ 
 ดังนั้นสรุปเกณฑ์รายได้ของครัวเรือนนัน้จะตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี หรือไม่
เกิน 8,333 บาท/คน/เดือน 
 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนครัวเรอืนทีเ่ข้ารว่มโครงการและมีรายได้เพิม่ขึ้นจากเดิม

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60  
จํานวนครัวเรอืนที่เข้ารว่มโครงการทัง้หมด ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2563

X100 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
52.00 54.00 56.00 58.00 ≥ 60.00 

 
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน : 
1. จํานวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. รายงานบัญชีครัวเรือนของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ ประจํางบประมาณ พ.ศ.

2563 
 
ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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 ตัวช้ีวดัท่ี 2.4.6 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวกบัการนอ้มนาํพระราโชบายด้านจัด
การศกึษาเพือ่เสริมสร้างคณุลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ท้ัง 4 ประการสู่การปฏิบัติ
ในพื้นท่ีบริการของ มหาวทิยาลัยราชภัฏ  

หน่วยวัด : คน 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวกับการน้อมนําพระราโชบายด้าน
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ท้ัง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นท่ี
บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 
10 ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่  

 1) มีทัศนคตท่ีิถูกตอ้งต่อบา้นเมือง  
  1.1 มีความรู้ความเข้าใจตอ่ชาติบา้นเมือง 
  1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
  1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  1.4 มีความเอื้ออาทรตอ่ครอบครัวและชุมชนของตนเอง 
 2) มีพืน้ฐานชีวิตท่ีมั่นคง - มีคุณธรรม  
  2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งท่ีผิด – ชอบ / ช่ัว - ด ี
  2.2 ปฏิบัติแตส่ิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดีงาม 
  2.3 ปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีช่ัว 
  2.4 ช่วยกันสร้างคนดีใหแ้กบ่้านเมือง 
 3) มีงานทํา – มีอาชีพ  
  3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมใน

สถานศึกษาตอ้งมุง่ใหเ้ดก็และเยาวชนรักงาน สูง้าน ทําจนงานสําเร็จ 
  3.2 การฝกึฝนอบรมท้ังในหลักสตูรและนอกหลักสตูร  ต้องมี

จุดมุง่หมาย ให้ผู้เรียนทํางานเป็นและมีงานทําในท่ีสุด 
  3.3 ต้องสนับสนุนผู้สําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานทํา จนสามารถ

เลี้ยงตวัเองและครอบครัว 
 4) เป็นพลเมอืงท่ีด ี
  4.1 การเป็นพลเมอืงดีเป็นหน้าท่ีของทุกคน 
  4.2 ครอบครัว 3 สถานศกึษา และสถานประกอบการ  ต้อง

ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทําหน้าท่ีเป็นพลเมืองด ี
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  4.3 การเป็นพลเมอืงดี คือ “เห็นอะไรทีจ่ะทําเพื่อบา้นเมืองได้กต็้อง
ทํา”เช่น งานอาสาสมัคร งานบาํเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกศุล ให้ทําดว้ยความมีน้ําใจและ
ความเอื้ออาทร 

  ผู้เข้าร่วมโครงการ หมายถึง นักศึกษา  หรือประชาชนท่ัวไป 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 100 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
600 700 800 900 ≥ 1,000 

 
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน : 
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวกับการน้อมนําพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อ

เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ท้ัง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นท่ีบริการของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 
 
ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
 



 
 

 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

S
S
R

U
 

120 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดัท่ี 2.4.7 จํานวนตําบลท่ีไดด้ําเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตําบลของจาํนวน
ตําบลท่ีมใีนแต่ละจงัหวัด ในปีท่ี 1 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากจํานวนตําบลท่ีได้ดําเนินการเก็บข้อมูลในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทียบกับจํานวนตําบลทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสงคราม  

ตําบล หมายถึง ท้องท่ีท่ีรวมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเข้าด้วยกัน และมีประกาศ
จัดตั้งเป็นตําบลมีกํานันเป็นหัวหน้าปกครอง 

ฐานข้อมูลของพื้นท่ีบริการ หมายถึง ฐานข้อมูลสารสนเทศระดับหมู่บ้านใน
พื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
ประกอบด้วยข้อมลท่ัวไป สภาพปัญหา ความต้องการศักยภาพชุมชน หรือช้อมูลอื่น  ท้ังท่ี
เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยจําแนกตามเป้าหมาย ในการพัฒนาครอบคลุมท้ัง 4 
ด้าน ได้แก่ มีระบบและการจัดการในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ประมวลผล การรายงานและการนําเสนอข้อมูล ท้ังในรูปแบบเอกสาร รูปแบบดิจิทัล หรือ
รูปแบบอื่น ท่ีสามารถสืบค้น วิเคราะห์ นําเสนอในเชิงสารสนเทศ Infographsics ได้อย่าง
ถูกต้อง เข้าใจง่าย สะดวก และรวดเร็ว  

ระบบและการจัดการในการเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง กระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการสืบค้น วิเคราะห์ สามารถนําข้อมูลไปใช้ต่อได้
สะดวก และรวดเร็ว 

การจัดเก็บข้อมูล หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลข้ึนมาใหม่ เป็นข้ันตอนหนึ่ง
ของกระบวนการ ทางสถิติ ท่ีมีความสําคัญ เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีตอบสนองวัตถุประสงค์ 
และสอดคล้องกับกรอบแนวความคิด สมมุติฐาน เทคนิคการวัด และการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยทั่วไปสามารถจัดประเภทข้อมูลตามแหล่งท่ีมาได้ 2 ประเภท คอื ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูล
ทุติยภูมิ 

การวิเคราะห์ประมวลผล หมายถึง การจัดการข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การ
คํานวณ การนําเสนอข้อมูล เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ เป็น
การแยกแยะสิ่งท่ีจะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยท่ีมีความสัมพันธ์กัน เพื่อทําความเข้าใจแต่ละ
ส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมท้ังการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนตา่ง ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อย
นั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง 

การรายงานและการนําเสนอข้อมูล หมายถึง การรายงานและนําเสนอข้อมูล
ท้ังในรูปแบบเอกสาร รูปแบบดิจิทัล หรือรูปแบบอื่นๆ หรือในเชิงสารสนเทศ Infographsics 
ท่ีสามารถสืบค้น วิเคราะห์ ได้อย่างถูกต้อง  

โดยมีกิจกรรมท่ีต้องดําเนินการดังนี้ 
  1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผูว้่าราชการจังหวดัในการวางแผนพัฒนา
เชิงพืน้ท่ี และดําเนินโครงการตามพันธกจิและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  2. บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพฒันาใหบ้รรลุตามเป้าหมาย
อย่างมนีัยสาคัญ 

  3. บูรณาการการจดัการเรียนการสอน การวจิัยของนักศกึษาและอาจารย์ 
กับการพฒันาท้องถิ่น 
 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนตาํบลท่ีไดด้ําเนินการเก็บข้อมูลในจงัหวัดสมุทรสงคราม 

ประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 
จํานวนตําบลท้ังหมดในจงัหวัดสมุทรสงคราม

X100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน : 

1. จํานวนตําบลท่ีได้ดําเนินการพัฒนาระบบข้อมูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

2. ฐานข้อมูลของจํานวนตําบลท่ีมีในแต่ละจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

 
ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  2561 

และ 2562 (ถ้าม)ี 
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122 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดัท่ี 2.4.8 จํานวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย  
หน่วยวัด : โรงเรียน 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากจํานวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียน ท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาจัดข้ึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ี
ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน หรือสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ี
ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ความสามารถในการอ่านออก หมายถึง ระดับคะแนนการประเมินทักษะการ
อ่านออกเสียงสะกดคํา ประโยค และข้อความได้ถูกต้องตามอักขรวิธี การอ่านเพื่อความเข้าใจ 
การสะท้อนคิดสิ่งท่ีได้จากการอ่าน การนําความรู้จากการอ่านไปใช้ 

ความสามารถในการเขียน หมายถึง ระดับคะแนนการประเมินทักษะการเขียน
สะกดคํา ข้อความ ประโยค การเขียนสื่อความหมาย การเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้อง การ
ใช้คําได้ถูกต้องตามอักขรวิธี 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-2 โรงเรียน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

12 14 16 18 20 

 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2) รายงานผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
3) รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
2561 และ 2562 (ถา้มี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดัท่ี 2.4.9 จํานวนผู้เข้าอบรมพฒันาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
หน่วยวัด : คน 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากจํานวนผู้ เ ข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนข้ึน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

การอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ หมายถึง การให้บริการทางวิชาการตามศาสตร์
ของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชุมชน ใน
พื้นท่ีบริการ เพื่อให้เกิดทักษะสามารถประกอบอาชีพหรือเพิ่มรายได้ของตนเอง  

พื้นท่ีบริการ หมายถึง กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดระนอง 
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครปฐม  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-100 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การ

ให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

100 200 300 400 ≥500 

 
 ระดับหน่วยงาน 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-2 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 
หน่วยงาน คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 3 คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
ทุกหนว่ยงานจัดการศกึษา 
ยกเวน้คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 27   29   31   33   35  

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 37   39   41   43   45  

 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
2) รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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124 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดัท่ี 2.4.10 ร้อยละของผู้เข้าอบรมนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได ้
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากจํานวนผู้เข้าอบรมท่ีนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้เทียบ
กับจํานวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ท้ังหมด ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

การอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ หมายถึง การให้บริการทางวิชาการตามศาสตร์
ของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชุมชน ใน
พื้นท่ีบริการ เพื่อให้เกิดทักษะสามารถประกอบอาชีพหรือเพิ่มรายได้ของตนเอง  

พื้นท่ีบริการ หมายถึง กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดระนอง 
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครปฐม  
 

 สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนผู้เข้าอบรมนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้

จํานวนผู้เข้าอบรมท้ังหมด
X100 

 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30.00 35.00 40.00 45.00 ≥50.00 

 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
2) จํานวนผู้เข้าอบรมท่ีนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
3) รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักลา่วย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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126 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวจิัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
 

 ตัวช้ีวดัท่ี 2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและ
นักวจิัย 

 หน่วยวัด : บาท/คน 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เทียบกับอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยท้ังหมด (ไม่นับรวมอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ปัจจัยสําคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
จึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และท่ีได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งช้ีท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดมาตรฐานสัดส่วนเงินวิจัยต่อ
อาจารย์ประจํา จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้  

กลุ่มสาขาวิชา เงินวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อคน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 บาท 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000 บาท 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50,000 บาท 

 
อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการ

สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
นักวิจัยประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานด้านวิจัยท่ีเรียกช่ือ

อย่างอื่นท่ีมีสัญญาการจ้างกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ี
รับผิดชอบ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนเงนิสนับสนนุงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั นับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

X100 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000  บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40,000 45,000 50,000 55,000 ≥ 60,000 

 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30,000 35,000 40,000 45,000 ≥ 50,000 

 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด (นับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3) สัญญาการได้รับสนับสนุนทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบนั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดัท่ี 2.5.2 จํานวนเครือข่ายดา้นการวจิัยและนวัตกรรมท่ีมคีวามร่วมมือกับ
เครือข่ายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ 

 หน่วยวัด : เครือข่าย 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนเครือข่ายท่ีมีความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 
หรือภาคบริการในการพัฒนาความก้าวหน้าใหก้ับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

เครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่ม
ของคนหรือองค์การท่ีแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร ระหว่าง
กันหรือทํากิจกรรมร่วมกัน ในด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ
ในแต่ละเครือข่าย ให้สามารถตอบโจทย์วิจัยได้ตรงตามความต้องการของชุมชนและประเทศ 
การดึงเครือข่ายและภาคตี่าง ๆ เข้าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในดา้นการวิจัยและนวัตกรรมนี้  จะ
เป็นช่องทางในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม และประสานความ
ร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาสังคม บุคลากรในภาคต่าง ๆ โดยผลของกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 
ย่อมสะท้อนกลับมายังมหาวิทยาลัย   

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของ
ปัญหาหรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวน
การศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

นวัตกรรม  หมายถึง  การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งท่ีประดิษฐ์คิดค้นข้ึนใหม่ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศและสังคม 

การนับจํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีความร่วมมือกับ
เครือข่ายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จะนับได้ต่อเมื่อมีเอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม และต้องมีการดําเนินการวิจัยร่วมกับเครือข่าย ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย  
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

10 11 12 13 ≥ 14 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 ระดับหน่วยงาน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1  กลุ่มเครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดย
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 เครือข่าย 
 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

2) เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีจัดกับเครือข่ายด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
      ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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130 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดัท่ี 2.5.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกบั
ภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดบันานาชาต ิ

 หน่วยวัด : ผลงาน 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของ
ปัญหาหรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการ
ศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์  หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ 
ท่ีมีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของ
งานศิลปะ ซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็น
ต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และ
คุณประโยชน์ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ได้แก่ 1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบ
ประเภทอื่นๆ 2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ 
นาฏยศิลป์ รวมท้ังการแสดงรูปแบบต่างๆ และ 3) วรรณศิลป์ (Literature) ซ่ึงประกอบด้วย
บทประพันธ์และกวีนพินธ์รูปแบบต่างๆ 

ก า รนั บ จํ า น วนผล ง าน วิ จั ย ห รื อ ง านสร้ า ง ส ร รค์ ท่ี ไ ด้ ร่ ว มมื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะนับได้ต่อเมื่อมีเอกสารหลักฐานการดําเนินงานวิจัยหรืองาน
สรรค์ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเท่าใน
การทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ระดับมหาวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ  1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

10 11 12 13 ≥ 14 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ระดับหน่วยงาน 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ  1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - ≥1 
 

ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) จํ านวนและราย ช่ือผลงานวิ จั ยห รืองานสร้ างสรรค์ ท่ี ได้ ร่ วมมื อกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2) จํ านวนและราย ช่ือผลงานวิ จั ยห รืองานสร้ างสรรค์ ท่ี ได้ ร่ วมมื อกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563   

3) เอกสารหลักฐานร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเท่าในการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 
       ท้ังนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  2561 และ 2562 (ถ้ามี)  
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดัท่ี 2.5.4 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีนําไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

 หน่วยวัด : ผลงาน 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีนําไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการวิจัย และรายงานการ
วิจัยอย่างถูกต้อง สามารถไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมท้ังระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ หรือบริการที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก 

นวัตกรรม  หมายถึง  การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งท่ีประดิษฐ์คิดค้นข้ึนใหม่ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศและสังคม 

สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญท่ีรัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้น
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบ
ว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ท่ีเกี่ยวกับการประดิษฐ์
คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ,เคร่ืองใช้หรือสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเราใช้
กันอยู่ในชีวิตประจําวัน เช่น การประดิษฐ์รถยนต์  โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์ หรือ
การออกแบบขวดบรรจุน้ําดื่ม ขวดบรรจุน้ําอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานข้าว  
ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น เป็นต้น 

อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
เช่นเดียวกับสิทธิบัตร การประดิษฐ์ แตกต่างกันตรงท่ีการประดิษฐ์ท่ีจะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็น
การประดิษฐ์ท่ีมีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยซ่ึงมีเทคนิคท่ีไม่สูงมากนัก สําหรับข้ันตอนการ
ขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาส้ันกว่าสิทธิบัตรมาก เนื่องจากใช้ระบบ จดทะเบียนแทนการ
ใช้ระบบการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน 

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การนําผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้นําไปสู่การเจรจาทางธุรกิจ การผลิตในเชิงพาณิชย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์ การแปรรูป การสร้างตราสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การลด
ต้นทุนการผลิต การสร้างอาชีพ และทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกรหรือผู้ประกอบ
อาชีพอื่น ๆ  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรองรับการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์การ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ การนําผลผลิต/นวัตกรรมท่ีได้จากงานวิจัยออกแสดงหรือจําหน่ายในงานที่จัดโดย
หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป (เช่นระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลาง ระดับชาติและนานาชาติ
ท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่นสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) ร้านค้าชุมชน 
ตลาดประชารัฐ  

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ระดับมหาวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ  1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

10 11 12 13 ≥ 14 
 

 ระดับหน่วยงาน 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ  1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - ≥1 
 
 

ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2) เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการนําผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 

       ท้ังนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

เป้าประสงค์ 2.6 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน และเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาตติามเกณฑ์คุณภาพ 

 
 ตัวช้ีวดัท่ี 2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพฒันาระบบ/กลไกในการดาํเนินงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดม้าตรฐานและเป็นท่ียอมรับ 

หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย :  

การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยัง
คณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน
เป้าหมายท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญสําหรับทุกหน่วยงาน 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องจัดระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยสิ่งท่ีเผยแพร่ต้อง
มีคุณภาพเช่ือถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

การพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับ ท้ังในส่วนของการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การนําเสนอ
ผลงานวิจัยในเวทีวิชาการ  โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาบทความวิจัยและบทความ
วิชาการ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ ให้ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารที่ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ หรือได้รับการพิจารณา
ตอบรับให้นําเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้  

 

ประเด็นการพิจารณา : 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

(1) ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือ
ศูนย์เคร่ืองมือหรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

(2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(3) สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ

ผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

(4) กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจ ัย มีการสร้างขวัญ และ
กําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 
 เงื่อนไข:  

ให้ใช้ผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2562 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
5-6 ข้อ 

 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) เอกสารหลักฐานแสดงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2) เอกสารหลักฐานแสดงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
3) เอกสารหลักฐานแสดงการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
4) เอกสารหลักฐานแสดงการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5) เอกสารหลักฐานแสดงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย การสร้าง
ขวัญ และกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

6) เอกสารหลักฐานแสดงระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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 ตัวช้ีวดัท่ี 2.6.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
 หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากความสําเร็จในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

งานวิจัยและนวัตกรรม นับว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แม้ว่าในปัจจุบันภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนได้
ให้ความสําคัญต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม จนมีผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จและมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามประเทศ
ไทยยังมีการนําผลงานวิจัยท่ีได้มาใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ในระดับท่ีต่ํา 
และไม่สามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้เท่าท่ีควร โดยสาเหตุ
หลักมาจากการขาดการเช่ือมโยงและบูรณาการระหว่างผู้ผลิตผลงานวิจัย ได้แก่ หน่วย
งานวิจัยภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา กับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
อันได้แก่ ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีสาเหตุจากงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการตั้ง
โจทย์จากความต้องการของผู้ประกอบการ องค์ความรู้ท่ีได้จากผลงานวิจัยจึงไม่สามารถนําไป
ต่อยอดเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่สามารถผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง 

การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ โดยการจัดโครงการสนับสนุนให้
อาจารย์และนักวิจัย ได้มีความรู้ความเข้าใจในกลไกของการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการจัดทําแผนธุรกิจ การศึกษาศักยภาพ
ด้านการตลาด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเช่ือมโยงและบูรณาการระหว่างผลงานวิจัย/
นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ ซ่ึงทําให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติ และยังเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ และนักวิจัยได้มีแรง
บันดาลใจในการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศชาติต่อไป 

  เงื่อนไข: ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งแผนการดําเนินงานการพัฒนางานวจิยั/
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ท่ีผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร ให้กองนโยบายและแผนภายในเดือน
ตุลาคม 2562 

ประเด็นการพิจารณา: 
1) มีคณะทํางานและมีแผนการดําเนินงานการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิง

พาณิชย์ โดยต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมท่ีผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

2) มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิง
พาณิชย์ 

3) การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนําผลผลิต/นวัตกรรมท่ีได้จาก
งานวิจัยไปย่ืนขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
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4) มีการนําผลผลิต/นวัตกรรมท่ีได้จากงานวิจัยไปยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

5) มีการนําผลผลิต/นวัตกรรมท่ีได้จากงานวิจัยออกแสดงหรือจําหน่ายในงานท่ี
จัดโดยหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป (เช่นระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลาง ระดับชาติและ
นานาชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่นสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอน
ในแต่ละระดับ ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
 

ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการพฒันางานวจิัย/นวตักรรมสู่เชิงพาณิชย์ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2) แผนการดําเนินงานการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
3) เอกสารหลักฐานแสดงการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวการพัฒนา

งานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และการนําผลผลิต/นวัตกรรมท่ีได้จากงานวิจัยไปย่ืนขอจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4) รายงานผลการติดตามการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

5) จํานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีย่ืนขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

6) จํานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีออกแสดงหรือจําหน่ายในงานท่ีจัดโดย
หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป (เช่นระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลาง ระดับชาติและนานาชาติ
ท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่นสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าสภาวิชาชีพ) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
 

 ตัวช้ีวดัท่ี 2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาต ิ
 หน่วยวัด : วารสาร 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนวารสารท่ีได้รับการยอมรับในฐาน TCI การนับจํานวน
วารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ เป็นการนับสะสม หากวารสารนั้นยังได้รับการรับรอง
อยู่ในปีท่ีประเมิน 

วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ หมายถึง วารสารที่ได้รับการ
ยอมรับในฐาน TCI อยู่ในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2  ท่ีเกิดข้ึน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยการจัดกลุ่มวารสารในฐานข้อมูล TCI มีดังนี้ 

1) วารสารกลุ่มท่ี 1 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 
5 ปี จนถึง ธันวาคม 2563) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล 
ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 

2) วารสารกลุ่มท่ี 2 วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 

3) วารสารกลุ่มท่ี 3 วารสารท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต 

 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 

 
 ระดับหน่วยงาน 

  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) จํานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
2) เอกสารหลักฐานแสดงการได้ รับการยอมรับในระดับชาติ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
3) วารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้มาตรฐาน สอดรับกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 

 ตัวช้ีวดั 2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแกส่ังคม
ตามเกณฑ์มาตรฐานอดุมศกึษาท่ีกาํหนด 

หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากความสําเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีกําหนด  

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาสถาบัน
ควรคํานึงถึง กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ท้ังการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้ และการ
บริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน หรือสังคมโดยมีการประเมิน
ความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนการใช้ประโยชน์ จนเกิดผลลัพธ์ท่ี
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน  

 
เงื่อนไข:  

1) ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการบริการ
วิชาการท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ท้ังระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดดังกล่าว ให้กองนโยบายและแผนภายในเดือนตุลาคม 2562 

2) ให้ใช้ผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2562 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
1) กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า  
2) จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายท่ี

กําหนดในข้อ 1 
3) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐาน

ท่ีปรากฏชัดเจน 
4) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5) สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ

พัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

6) ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคม
สถาบันตามข้อ 2 โดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ังหมดของ
สถาบัน ท้ังนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

 ระดับหน่วยงาน 
1) จัดทําแผนบริการวิชาการประจําปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

กําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการและเสนอต่อกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 

4) ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

5) นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงหรือพัฒนาการใหบ้ริการวิชาการแก่
สังคม 

6) คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 1 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอน

ในแต่ละระดับ ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
 

ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
1) เอกสาร/หลักฐานการกําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) แผนบริการวิชาการ ( ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) เอกสาร/หลักฐาน ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความ
เข้มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4) เอกสาร/หลักฐาน ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยา่ง
ต่อเนื่อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5) จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

6) เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีส่วนร่วมของอาจารย์ทุกคณะในการดําเนินการ
ตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 ระดับหนว่ยงาน 
1) แผนบริการวิชาการ และแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านการอนุมัติจากกรรมการประจําคณะ 
2) รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
3)  รายงานติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการ

แก่สังคม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4)  รายงานสรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
5) เอกสารหลักฐานแสดงการรายงานการประเมินการดําเนินงานตามแผน

บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านการพิจารณาจากกรรมการประจํา
คณะ 

3) เอกสารหลักฐานแสดงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

6) เอกสารหลักฐานแสดงรายช่ืออาจารย์ของคณะท่ีมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในโครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
2561 และ 2563 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 2.9 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการดา้นการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

 
 ตัวช้ีวดัท่ี 2.9.1 ระดับความสําเร็จของการพฒันาระบบทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมตาม
เกณฑม์าตรฐานอดุมศกึษาที่กําหนด 

หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา (กรกฎาคม 2562-สิงหาคม 2563)  
คําอธิบาย :  

มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
   

ประเด็นการพิจารณา : 
1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัว

บ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน 

3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อ
สาธารณชน 

7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ 
 เงื่อนไข:  

1) ให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมท่ีผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร ท้ังระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีได้รับ
การถ่ายทอดตัวช้ีวัดดังกล่าว  ให้กองนโยบายและแผนภายในเดือนตุลาคม 2562 

2) ให้ใช้ผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2562 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
 กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่
ละระดับ ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ดําเนินงาน  
1-2 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
3 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
4 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
5 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
6-7 ข้อ 

 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี
การศึกษา 2562 

2) แผนปฏิบัติการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 
2562 ท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

3) รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2562 

4) รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 
5) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2562 
6) เอกสารหลักฐานแสดงการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม

ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2562 
7) เอกสารหลักฐานแสดงการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ต่อสาธารณชน ประจําปีการศึกษา 2562 
8) เอกสารหลักฐานแสดงการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2562 
 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีการศกึษา 2559 2560 
และ 2561 (ถ้าม)ี 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 2.10 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์ งานวิจัย 
นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ตัวช้ีวดัท่ี 2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนกัวจิัยท่ีมีผลงานวจิัย  

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยเทียบกับอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยท้ังหมด (ไม่นับรวมอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวน
การระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอด
องค์ความรู้เดิม  

การนับจํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีผลงานวิจัย ไม่นับซํ้า แม้ว่าอาจารย์ประจําท่าน
นั้นจะทําวิจัยมากกว่า 1 ช้ิน ในรอบปีงบประมาณ  

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการ
สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

นักวิจัยประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานด้านวิจัยท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่นท่ีมีสัญญาการจ้างกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ี
รับผิดชอบ 
 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัท่ีมีผลงานวิจยั

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัท้ังหมด นับเฉพาะปฏิบัตงิานจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

X100 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
65.00 70.00 75.00 80.00 ≥ 85 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวจิัยท้ังหมด  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2) จํานวนและรายช่ืออาจารย์และนักวิจัยท่ีทําวิจัยท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 2.11 มหาวทิยาลัยมีฐานข้อมูลด้านวจิยัและบริการวิชาการสําหรับการ
บริหารจดัการ 

 ตัวช้ีวดัท่ี 2.11.1 ระดับความสําเร็จของการพฒันาฐานข้อมูลการวิจัยและบริการทาง
วิชาการ 

 หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

ด้วยมหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในการดําเนินงาน 4 พันธกิจ ได้แก่ ด้าน
การศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึง
ในพันธกิจการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนา
งานวิจัยและบริการวิชาการให้มีคุณภาพ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ และมีหน้าท่ี
ให้บริการด้านต่างๆ กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป เช่น การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย ข้อมูลแหล่งทุน ประสานงานด้านการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการ
สืบค้นข้อมูลต่างๆ ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานสนับสนุนท่ีมีความสําคัญย่ิง เพื่อให้การบริการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง และการ
ดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาบรรลุตามพันธกิจท่ีกําหนด 

ในสภาวะปัจจุบันท่ีความต้องการข้อมูลต่างๆ ของผู้รับบริการเพิ่มมากข้ึน ท้ังการ
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย การค้นหาแหล่งทุนวิจัย เป็นต้น การพัฒนาระบบสารสนเทศของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพและง่ายต่อการบริหารจัดการจึงมีความจําเป็นเป็นอย่างย่ิง
การเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย การอํานวยความสะดวก
ในการสืบค้นข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงเป็นส่วนสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานในดา้น
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 

 
เงื่อนไข: ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดส่งแผนการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและ

บริการทางวิชาการ ท่ีผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้กองนโยบายและแผน
ภายในเดือนตุลาคม 2562 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอน
ใน แต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ การดาํเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ 
1 มีคณะทํางานและมีแผนการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและบริการทางวิชาการ ท่ี

ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
2 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 50 และบรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมน้อยกวา่ร้อยละ 50 
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ระดับ การดาํเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ 
3 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51 - 75 และบรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมน้อยกวา่ร้อยละ 50-65 
4 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-99 และบรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมน้อยกวา่ร้อยละ 66-80 
5 มีการดําเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายกจิกรรมมากกว่า

ร้อยละ 80 
 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและบริการทางวิชาการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและบริการทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ท่ีผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
3) รายงานผลการติดตามการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนการพัฒนา

ฐานข้อมูลการวิจัยและบริการทางวชิาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4) เอกสารหลักฐานแสดงการรายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนการ

พัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและบริการทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5) รายงานจํานวนคร้ังของการเข้าสู่ระบบฐานพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและบริการ

ทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถ่ิน 
 
เป้าประสงค์ 3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดี
กับมหาวิทยาลัย 
 

 ตัวช้ีวดั 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากกลุ่มเครือข่ายท่ีให้ผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
เด่นชัดเทียบกับจํานวนกลุ่มเครือข่ายของมหาวิทยาลัยท้ังหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก 
จําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีพันธมิตร หรือเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกในแต่ละพันธกิจ   

เครือข่าย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การท่ีสมัครใจ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่อ
อาจทําได้ท้ังท่ีผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนนํา หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนนําแต่จะทํา
การติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างท่ีคนหรือ
องค์การสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ 
ตามความจําเป็นหรือเป็นโครงสร้างท่ีมีความสัมพันธ์ชัดเจน  

เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกอบด้วย 1) เครือข่าย
ศิษย์เก่า 2) เครือข่ายชุมชน 3) เครือข่ายสาขาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ 4) เครือข่าย
ผู้ประกอบการ และ 5) เครือข่ายต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนท่ีมีเครือข่ายตาม
ภารกิจของหน่วยงาน  ท่ีมีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

เงื่อนไข: นับทุกเครือข่ายท่ีมีอายุการดําเนินงานตามข้อตกลง และต้องระบุ
แผนการดําเนินงานของเครือข่าย  

 
ตัวอย่างผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ อาทิ  

เครือข่าย กิจกรรม ตัวอย่างผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ 
เครือข่ายศิษย์เก่า   
 1) การให้ ทุนการศึกษากับ

นักศึกษาปัจจุบัน  
มหาวิทยาลัยได้รับทุนการศึกษา จํานวน 
100,000 บาท และมอบทุนให้นักศึกษา
จํานวน 10 คน  
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เครือข่าย กิจกรรม ตัวอย่างผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ 
2) การจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและ
ระดมทุนจากศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยได้ รับการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมคืนสู่เหย้าจากศิษย์เก่า และมีการ
ระดมทุนเกิดข้ึนจํานวน 2,000,000 บาท 

เครือข่ายชุมชน   
 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการวิจัย

และบริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
2. ภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
3. มหาวิทยาลัยได้องค์ความรู้เพื่อนํามา
พัฒนาการเรียนการสอนหรืองานวิจัยของ
อาจารย์ 

เครือข่ายสาขาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ   
 ให้ความร่วมมือในการพัฒนา

บั ณ ฑิ ต เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง
มาตรฐานวิชาชีพ 

นักศึกษาได้รับความรู้ และทักษะท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพ 

เครือข่ายผู้ประกอบการ   
 1) ร่วมพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้อง
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน 

มหาวิทยาลัยได้หลักสูตรการเรียนการสอน
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน 

2) เ ป็นสถานท่ีศึกษาดูงาน
สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ  แ ล ะ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

3) เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสําหรับนักศึกษา 

4) รั บ นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยเข้าทํางานหลัง
สําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจํานวน 10 คน ได้เข้าทํางานหลัง
สําเร็จการศึกษา ณ สถานประกอบการท่ี
เป็นเครือข่าย 

เครือข่ายต่างประเทศ   
 1) แลกเปลี่ยนนักศึกษา 1. นักศึกษาได้ รับ ทักษะด้ านการใ ช้กับ

เจ้าของภาษา 
2. นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมให้ต่างแดน 

2) ร่วมศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยได้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

3) แลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์ได้รับทักษะด้านการใช้กับเจ้าของ
ภาษา 
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เครือข่าย กิจกรรม ตัวอย่างผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ 
2. อาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนและ
วัฒนธรรมให้ต่างแดน 

 
 การนับกลุ่มเครือข่ายท่ีให้ผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์จะนับได้เมื่อเครือข่ายย่อยในกลุ่ม
เครือข่ายนั้นๆ มีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์อย่างเด่นชัด อย่างน้อยร้อยละ 80 ของเครือข่าย
ย่อย 

 
สูตรการคํานวณ: ร้อยละของเครือข่ายย่อยท่ีให้ผลผลติท่ีเป็นประโยชน์ 

จํานวนเครือข่ายย่อยท่ีให้ผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ท้ังหมด
จํานวนเครือข่ายย่อยท้ังหมด

X100 

 
สูตรการคํานวณ: ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ 

จํานวนกลุ่มเครือข่าย ท่ีมีร้อยละของเครือข่ายย่อยท่ีให้ผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

จํานวนเครือข่ายย่อยท้ังหมด ท่ีระบุในแผนปีงบประมาณ พ. ศ. 2563
X100 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนเครือข่ายย่อยท่ีให้ผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ท้ังหมด 
2) จํานวนเครือข่ายย่อยท้ังหมด 
3) จํานวนกลุ่มเครือข่าย ท่ีมีร้อยละของเครือข่ายย่อยท่ีให้ผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4) จํานวนกลุ่มเครือข่ายท้ังหมด 
5) เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
6) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563   
7) รายงานสรุปผลการดําเนินงานผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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8) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีจัดกับเครือข่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

9) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพนัธ์
กับเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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 ตัวช้ีวดัท่ี 3.1.2 จํานวนเครือข่ายท่ีมีสว่นร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
หน่วยวัด : เครือข่าย 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้เครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนวทางท่ีนําไปสู่การตัดสินใจ 

เครือข่าย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การท่ีสมัครใจ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจ
ทําได้ท้ังท่ีผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนนํา หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนนําแต่จะทําการ
ติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างท่ีคนหรือองค์การ
สมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความ
จําเป็นหรือเป็นโครงสร้างท่ีมีความสัมพันธ์ชัดเจน 

เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกอบด้วย 1) เครือข่ายศิษย์
เก่า 2) เครือข่ายชุมชน 3) เครือข่ายสาขาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ 4) เครือข่ายผู้ประกอบการ 
และ 5) เครือข่ายต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนท่ีมีเครือข่ายตามภารกิจของ
หน่วยงาน ท่ีมีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  

มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีในการร่วมมือกับเครือข่าย ทํา
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ โดยสร้างกลไกท่ีกลุ่มคนเหล่านั้นได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วม ซ่ึงจะก่อเกิดการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปข้างหน้า ช่วยธํารงรักษา
เครือข่ายให้ย่ิงขยายเติบโต และมีสมาชิกเพิ่มมากข้ึนเพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายได้สร้างประโยชน์
ให้กับมหาวิทยาลัย สังคม และชุมชนต่อไป 

การดึงเครือข่ายและภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย
นี้  จะเป็นช่องทางในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และประสานความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาสังคม 
บุคลากรในภาคต่างๆ โดยผลของกิจกรรมท่ีจัดข้ึน ย่อมสะท้อนกลับมายังมหาวิทยาลัย   

หลักการสร้างการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย  โดยแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับต่ําท่ีสุด 
แต่เป็นระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเป็นก้าวแรกของการท่ีภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น 
เอกสารส่ิงพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางส่ือต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมาย
ข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

 2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธี
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ต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคดิเห็น การสํารวจความคดิเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดง
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

 3. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
หรือร่วมเสนอแนะทางที่นําไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้เครือข่ายว่าข้อมูลความ
คิดเห็นและความต้องการของเครือข่ายจะถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ 
ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 

การนับกลุ่มเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยจะนับได้เมื่อ
เครือข่ายย่อยในกลุ่มเครือข่ายนั้นๆ มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยท้ัง 3 ระดับ อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของเครือข่ายย่อย 
 เงื่อนไข นับทุกเครือข่ายท่ีมอีายุการดําเนนิงานตามข้อตกลง และต้องระบุ
แผนการดาํเนนิงานของเครือข่าย 
 

สูตรการคํานวณ: ร้อยละของเครือข่ายย่อยท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันามหาวิทยาลัยท้ัง 
3 ระดับ  

จํานวนเครือข่ายย่อยท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวทิยาลัยท้ัง 3 ระดับ
จํานวนเครือข่ายย่อยท้ังหมด ท่ีระบุในแผนปีงบประมาณ พ. ศ. 2563

X100 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานจัดการศึกษา 
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 กลุ่มเครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดย

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 เครือข่าย 2 เครือข่าย 3 เครือข่าย 4 เครือข่าย 5 เครือข่าย 

 
 ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1  กลุ่มเครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดย

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 เครือข่าย 
 

ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) จํานวนเครือข่ายย่อยท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2) จํานวนเครือข่ายย่อยท้ังหมด 
3) จํานวนกลุ่มเครือข่ายท่ีมีร้อยละของเครือข่ายย่อยท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 



 
 

 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

S
S
R

U
 

155
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4) จํานวนกลุ่มเครือข่ายท้ังหมด 
5) เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
6) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563   
7) รายงานสรุปผลการดําเนินงานการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีจัดกับเครือข่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
9) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพนัธ์

กับเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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เป้าประสงค์ 3.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิน่ท่ีหลากหลาย 
 

 ตัวช้ีวดัท่ี 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมกีารดาํเนินการ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย :  

 
 
 

พิจารณาจากกลุ่มเครือข่ายในประเทศท่ีมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องกับจํานวน
กลุ่มเครือข่ายในประเทศท้ังหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก 
จําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีพันธมิตร หรือเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกในแต่ละพันธกิจ   

เครือข่าย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การท่ีสมัครใจ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่อ
อาจทําได้ท้ังท่ีผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนนํา หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนนําแต่จะทํา
การติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างท่ีคนหรือ
องค์การสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ 
ตามความจําเป็นหรือเป็นโครงสร้างท่ีมีความสัมพันธ์ชัดเจน  

เครือข่ายในประเทศของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) เครือข่ายศิษย์เก่า 2) 
เครือข่ายชุมชน 3) เครือข่ายสาขาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ และ 4) เครือข่ายผู้ประกอบการ 
ท่ีมีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

การดําเนินการอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เครือข่ายย่อยท่ีมีความร่วมมือเกิดข้ึนในปี
ท่ีผ่านมาและได้มีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในปีท่ีประเมิน  

การนับกลุ่มเครือข่ายที่มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองจะนับได้เมื่อเครือข่ายย่อยใน
กลุ่มเครือข่ายน้ันๆ มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองอย่างเด่นชัด อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
เครือข่ายย่อย ไม่นับรวมเครือข่ายย่อยที่เกิดข้ึนใหม่ในปีที่ประเมิน 

 
สูตรการคํานวณ: ร้อยละของเครือข่ายย่อยในประเทศท่ีมีการดําเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง 
จํานวนเครือข่ายย่อยในประเทศที่มีการดําเนินการอย่างตอ่เนือ่ง

จํานวนเครือข่ายย่อยความร่วมมือในประเทศท้ังหมด 
X100 
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สูตรการคํานวณ: ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

จํานวนกลุ่มเครือข่ายท่ีมีร้อยละของเครือข่ายย่อยในประเทศที่มี
การดําเนินการอย่างตอ่เนื่อง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

จํานวนกลุ่มเครือข่ายในประเทศท้ังหมด 
X100 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 5.00  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80 85 90 95 100 

 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนเครือข่ายย่อยภายในประเทศท่ีมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
2) จํานวนเครือข่ายย่อยท้ังหมด 
3) จํานวนกลุ่มเครือข่ายท่ีมีร้อยละของเครือข่ายย่อยท่ีมีการดําเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4) จํานวนกลุ่มเครือข่ายท้ังหมด 
5) เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
6) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563   
7) รายงานสรุปผลการดําเนินงานการดาํเนินการอย่างตอ่เนือ่งของกลุ่มเครือข่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีจัดกับเครือข่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
9) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพนัธ์

กับเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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158 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดัท่ี 3.2.2 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกจิการนกัศกึษากบัองค์กร
ภาครัฐ และเอกชน 

หน่วยวัด : เครือข่าย 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย :  

 

พิจารณาจากจํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนด้าน
กิจการนักศึกษาของคณะ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

เครือข่าย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การท่ีสมัครใจ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่อ
อาจทําได้ท้ังท่ีผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนนํา หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนนําแต่จะทํา
การติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างท่ีคนหรือ
องค์การสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ 
ตามความจาํเป็นหรือเป็นโครงสร้างท่ีมีความสัมพันธ์ชัดเจน  

องค์กรภาครัฐ และเอกชน หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับ
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือ
องค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับชาติ/นานาชาติ (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
สภาวิชาชีพ องค์กรขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด มูลนิธิร่วมกตัญญู 
มูลนิธิสายใจไทย เป็นต้น) และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีสังกัดภายใต้กระทรวง ทบวง 
กรมต่าง ๆ (เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ) 

กิจการนักศึกษา หมายถึง กลุ่มของนักศึกษาท่ีจะดําเนินกิจกรรมท้ังหมดท่ี
กระทําอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นให้ได้พัฒนาตนเอง ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ เสริมสร้างทักษะ ความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
วิชาการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนความสนใจในการทํากิจกรรม พัฒนา
ความสามารถท่ีได้นําความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในงานกิจกรรมนักศึกษาก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม เห็นคุณค่ารู้จักการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การดึงเครือข่ายและภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบท่ี
หลากหลายนี้  จะเป็นช่องทางในการพัฒนาความเข้มแข็งทางกิจการนักศึกษา และประสาน
ความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาสังคม บุคลากรในภาคต่างๆ โดยผลของกิจกรรมท่ี
จัดข้ึน ย่อมสะท้อนกลับมายังมหาวิทยาลัย  สนับสนุนให้เครือข่ายได้สร้างประโยชน์ให้กับ
มหาวิทยาลัยสังคม และชุมชนต่อไป 

 
เงื่อนไข : การดําเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย  
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 กลุ่มเครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดย

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6 เครือข่าย 7 เครือข่าย 8 เครือข่าย 9 เครือข่าย ≥ 10 

เครือข่าย 
 

 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา 
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 กลุ่มเครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดย

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 เครือข่าย 
 

ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 
1) เอกสารแสดงความร่วมมือการจัดกิจกรรมระหว่างกิจการนักศึกษากับ

เครือข่ายภาครัฐและเอกชน  
2) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีจัดกับเครือข่ายภาครัฐและ

เอกชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 3.3  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ     
 

 ตัวช้ีวดัท่ี 3.3.1 ร้อยละของเครือข่ายตา่งประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย :  

 

พิจารณาจากจํานวนเครือข่ายต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวทิยาลยั 
เทียบกับเครือข่ายต่างประเทศท้ังหมด  

เครือข่ายต่างประเทศ หมายถึง หน่วยงานในต่างประเทศท่ีมีการลงนามความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  

กิจกรรมท่ีจัดกับเครือข่ายต่างประเทศ หมายถึง กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย
ดําเนินการร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศตามข้อตกลงภายหลังจากมีการลงนามความร่วมมือ  

 
เงื่อนไข:  
1) นับทุกเครือข่ายต่างประเทศท่ีมีอายุการดําเนินงานตามข้อตกลง และต้อง

ระบุแผนการดําเนินงานของเครือข่ายภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
2) กรณี MOU ในปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 ท่ีไม่ระบุกิจกรรมท่ีจะ

ดําเนินการร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะไม่นับเป็นผลการดําเนินงานในตัวช้ีวัดนี้ 
3) กรณีมีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ให้หน่วยงานทําบันทึกแจ้งกองพัฒนานักศึกษา และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง 
 
 

สูตรคํานวณ : 
จํานวนเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกบัมหาวทิยาลัย

จํานวนเครือข่ายต่างประเทศทั้งหมดท่ีระบุในแผนปีงบประมาณ พ. ศ. 2563
X100 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50 55 60 65 ≥ 70 
 
 ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนเครือข่ายต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) จํานวนเครือข่ายต่างประเทศท้ังหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
4) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีจัดกับเครือข่ายต่างประเทศ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
5) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์

กับเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ
ท้องถิ่น องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบการ ศิษย์
เกา่ และต่างประเทศ 

 
 ตัวช้ีวดัท่ี 3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่าย 

หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่าย  

เครือข่าย หมายถึง รูปแบบของการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การท่ี
สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการ
ติดต่ออาจทําได้ท้ังท่ีผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนนํา หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนนําแต่
จะทําการติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างท่ีคนหรือ
องค์การสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ 
ตามความจําเป็นหรือเป็นโครงสร้างท่ีมีความสัมพันธ์ชัดเจน 

ในสังคมปัจจุบันและอนาคตซ่ึงเป็นสังคมฐานความรู้ ท่ีการเรียนรู้ ความรู้และ
นวัตกรรมเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องส่งเสริมและ
สร้างสภาพการณ์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถของคนส่วนใหญ่ในประเทศ โดยยึดหลักการสร้างเครือข่ายและให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ในการกําหนดและตัดสินใจในกิจกรรมทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
องค์การหรือหน่วยงานของตน การสนับสนุนให้สังคมทุกภาคส่วนและทุกระดับได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพและสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความสําเร็จจะทําให้เกิดพลังพัฒนาการศึกษาท่ี
เข้มแข็ง อันจะเป็นรากฐานท่ีมั่นคงในการพฒันาประเทศอย่างมี เสถียรภาพและย่ังยืนตลอดไป 

ความย่ังยืนของเครือข่ายจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อได้มีระบบ และกลไกการบริหาร
เครือข่ายท่ีดีมีการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็น
แบบแผน (Pattern) ของการกระทําท่ีสมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยท่ัวกัน 

เงื่อนไข : ให้กองพัฒนานักศึกษาจัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายท่ีผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร ระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงานท่ีได้รับการถ่ายทอดตัวช้ีวัดดังกล่าว ให้กองนโยบายและแผนภายในเดือนตุลาคม 
2562 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอน

ในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับ การดาํเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ 
1 ทุกหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานอยู่ในระดับ 1 ของเกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
2 ทุกหนว่ยงานที่มีการดาํเนินงานอยู่ในระดบั 2 ของเกณฑ์ระดับหน่วยงาน 

3 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่มีการดาํเนินงานอยู่ในระดบั 3 ของเกณฑ์
ระดับหนว่ยงาน 

4 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานอยู่ในระดับ 4 ของเกณฑ์
ระดับหน่วยงาน 

5 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานอยู่ในระดับ 5 ของเกณฑ์
ระดับหน่วยงาน 

 
 ระดับหน่วยงาน 

ระดับ การดาํเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ 
1 มีแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ท่ีได้รับการอนุมัติจาก

ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
2 มีการดําเนินงานตามแผนฯ ได้ร้อยละ 60 และดําเนินการได้บรรลุนอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 50 
3 มีการดําเนินงานตามแผนฯได้ร้อยละ 61-65 และดําเนนิการได้บรรลรุ้อยละ 

50-65 
4 มีการดําเนินงานตามแผนฯได้ร้อยละ 66-70 และดําเนนิการได้บรรลรุ้อยละ 

66-80 
5 มีการดําเนินงานตามแผนฯได้ร้อยละ 75 และดําเนินการไดบ้รรลุมากกว่าร้อยละ 

80 
 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

3) เอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

4) รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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5) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย ต่อผู้บริหารประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวช้ีวดัท่ี 3.4.2 จํานวนหน่วยงานช้ันนําในประเทศไทยท่ีนักศกึษาไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

หน่วยวัด : หน่วยงาน 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา (สิงหาคม 2562-กรกฎาคม 2563)  
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากจํานวนหน่วยงานช้ันนําในประเทศไทยที่นักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2562 

 หน่วยงานช้ันนําในประเทศไทย หมายถึง หน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ
ในวงกว้างตามศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ บริษัท SGC ด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 7 ไทยรัฐ 
ด้านการผลิตภาพยนตร์ ได้แก่ บริษัทกันตนา บริษัท GTH บริษัทพระนครฟิล์ม ด้าน
การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเด่นหล้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นต้น  

 
สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดย

กําหนดให้ 1 สาขาวิชา ต้องมีหน่วยงานสําหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ≥10 หน่วยงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 100 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
 350   450   550   650   750  

 
 ระดับหน่วยงาน 

ลําดับ หน่วยงาน 
 ช่วงปรับ

เกณฑ์การให้
คะแนน+/- 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1 คณะครุศาสตร ์ 10 30 40 50 60 70 
2 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 60 80 100 120 140 
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 50 70 90 110 130 
4 คณะวิทยาการจัดการ 10 10 20 30 40 50 
5 คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 20 20 40 60 80 100 
6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10 20 30 40 50 60 
8 วิทยาลัยนานาชาติ 5 20 25 30 35 40 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 10 10 20 30 40 50 
9 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 2 2 4 6 8 10 
10 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 5 20 25 30 35 40 

12 วิทยาลัยการภาพยนตร์ 
ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 2 12 14 16 18 20 

11 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 5 10 15 20 25 30 
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ลําดับ หน่วยงาน 
 ช่วงปรับ

เกณฑ์การให้
คะแนน+/- 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
13 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 4 6 8 10 
1 คณะครุศาสตร ์ 10 30 40 50 60 70 
2 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 60 80 100 120 140 
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 50 70 90 110 130 
4 คณะวิทยาการจัดการ 10 10 20 30 40 50 

 
ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนหน่วยงานสําหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

2) ช่ือหน่วยงานหรือสถานประกอบการสําหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยมีการพฒันาฐานข้อมูลเครือข่ายสําหรับการบริหารจดัการ
อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

 ตัวช้ีวดัท่ี 3.5.1  ระดับความสาํเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย 
 หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

เครือข่าย หมายถึง รูปแบบของการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การท่ี
สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการ
ติดต่ออาจทําได้ท้ังท่ีผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนนํา หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนนําแต่
จะทําการติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างท่ีคนหรือ
องค์การสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ 
ตามความจําเป็นหรือเป็นโครงสร้างท่ีมีความสัมพันธ์ชัดเจน 

เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกอบด้วย 1) เครือข่ายศิษย์
เก่า 2) เครือข่ายชุมชน 3) เครือข่ายสาขาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ 4) เครือข่ายผู้ประกอบการ 
และ 5) เครือข่ายมหาวทิยาลัยต่างประเทศ ท่ีมีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ฐานข้อมูลเครือข่าย หมายถึง ฐานข้อมูลกลางท่ีจัดทําข้ึน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กับเครือข่าย หรือผู้ใช้ข้อมูล 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอน
ในแต่ละระดับ ดังนี้ 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับ การดาํเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ 
1 ทุกหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานอยู่ในระดับ 1 ของเกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
2 ทุกหนว่ยงานที่มีการดาํเนินงานอยู่ในระดบั 2 ของเกณฑ์ระดับหน่วยงาน 

3 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่มีการดาํเนินงานอยู่ในระดบั 3 ของเกณฑ์
ระดับหนว่ยงาน 

4 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานอยู่ในระดับ 4 ของเกณฑ์
ระดับหน่วยงาน 

5 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่มีการดําเนินงานอยู่ในระดับ 5 ของเกณฑ์
ระดับหน่วยงาน 
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 ระดับหน่วยงาน 

ระดับ การดาํเนินการ 
1 มีคณะทํางานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย แผนการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย ท่ีผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงาน และเข้า
ร่วมรับฟังแนวทางจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย  

2 มีการดําเนินการบันทึกฐานข้อมูลเครือข่ายในระบบ น้อยกว่าร้อยละ 20 
3 มีการดําเนินการบันทึกฐานข้อมูลเครือข่ายในระบบ ร้อยละ 21 - 40 
4 มีการดําเนินการบันทึกฐานข้อมูลเครือข่ายในระบบ ร้อยละ 41 - 79 
5 มีการดําเนินการบันทึกฐานข้อมูลเครือข่ายในระบบ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 
 

ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน :   
1) คณะทํางานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
2) แผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายท่ีผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3) รายงานการติดตามการดําเนินการตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4) เอกสารหลักฐานแสดงการรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5) รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
6) จํานวนเครือข่ายท่ีบันทึกในฐานข้อมูลเครือข่าย 
 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 
เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 ตัวช้ีวดัท่ี 4.1.1 ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผนการจัดอันดบั
มหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ  
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หมายถึง แผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 ท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทาง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ในด้านต่างๆ เป็นผู้จัดทํา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเป้าหมายในอนาคตระยะ 15 ปี ข้างหน้า ท่ี
ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  ซ่ึงมติสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้ Rank ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จํานวน 3 rank ได้แก่ 1) 
Webometrics  2)  QS World University Rankings:  QS Stars แ ล ะ  3)  QS World 
University Rankings: Asia เป็นเกณฑ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ใน
แต่ละช่วง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการจัดประชุมผู้บริหารทุกระดับในการ
จัดทําแผนดําเนินงานเพื่อการขับเคล่ือนจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านวิชาการและการเรียนการสอน มีตัวช้ีวัดดังนี้ 
1.1 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติท่ีมีสัญญาจ้างเต็มเวลา (QS 

Ranking) 
1.2 จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติลงทะเบียนเรียนเต็มหลักสูตร (เฉพาะ

หลักสูตรนานาชาติ) (QS Ranking)     
1.3 จํ านวนหน่ วยงาน ช้ันนํ า ในประ เทศไทย ท่ีนั กศึ กษาไปฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ (QS Stars) 
1.4 จํ านวนหน่วยงาน ช้ันนํ าระดับนานาชาติ ท่ีนั กศึกษาไปฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ (QS Stars) 
1.5 จํานวนหน่วยงานช้ันนําในประเทศหรือนานาชาติท่ีรับบัณฑิตเข้า

ทํางาน (QS Stars) 
1.6 ร้อยละของอาจารย์ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) 

(QS Stars) 
1.7 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีงานทําภายใน 12 เดือนหลังสําเร็จ

การศึกษา (รวมท้ังผู้ท่ีศึกษาต่อ) (QS Stars) 
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1.8 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติท่ีเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (Inbound) (QS Stars)  

1.9 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวไทยท่ีไปศึกษาในต่างประเทศ 
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (Outbound) (QS Stars) 

1.10 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวม/การสําเร็จ
การศึกษา (ตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย) (QS Stars) 

1.11 จํานวนผู้ทรงคุณวุฒิท่ีรับทราบข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(หลักสูตร/ งานวิจัย หรือข้อมูลอื่น) (QS Stars) 

1.12 จํานวนความร่วมมือด้านวิชาการท่ีมีหลักสูตร joint degree 
program กับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในอันดับ 500 ของ QS (QS Stars) 

1.13 จํานวนสัญชาติของนักศึกษาชาวต่างชาติท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย
เต็มหลักสูตร (QS Stars) 

1.14 ร้อยละของบัณฑิตท่ีทํางานในภูมิภาคของตนเอง (QS Stars) 
1.15 จํานวนหลักสูตรได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาประเทศ (QS Stars) 
1.16 ร้อยละของนักศึกษาท่ีจสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา (นับปี

ตามหลักสูตร) (QS Stars) 
 
2. ด้านวิจัยและบริการวิชาการ มีตัวช้ีวัดดังนี้ 

2.1  จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 
และ SJR Q1, Q2 (QS Ranking) 

2.2 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus (QS 
Ranking) 

2.3 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยใน 500 
อันดับแรกของ QS ในฐานข้อมูล Scimago/Scopus (QS Ranking) 

2.4 จํานวนบทความท่ีมีนักวิจัยช้ันนําจากภายนอก ร่วมตีพิมพ์ในฐาน 
Scimago/ Scopus (Webometrics/QS Ranking) 

2.5 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในฐาน Google Scholar โดยมีผู้ร่วม
ผลงานเป็นนักวิจัยช้ันนําจากภายนอก (Webometrics) 

2.6 จํานวนผลงานนวัตกรรมท่ีย่ืนขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (QS 
Stars) 

2.7 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน Scopus โดยมีผู้ร่วมผลงานท่ีมาจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  (QS Stars) 

2.8 จํานวนบุคลากรได้รับรางวัลระดับนานาชาติ (QS Stars) 
2.9 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีช่วยเหลือสังคมและชุมชน ใน

พื้นท่ีท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย (QS Stars) 
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3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ มีตัวช้ีวัดดังนี้ 
3.1  จํานวนคร้ังท่ีนักศึกษาทํากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบ

ออนไลน์ GE (Webometrics) 
3.2 จํานวนข่าวหรือกิจกรรมท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ และนํา Link ข่าว

บนเว็บไซต์แชร์ลงบน Social Media (Webometrics) 
3.3 จํ า น วนหน้ า เ พ จ ขอ ง แต่ ล ะ คณะ / วิ ท ย าลั ย /ศู น ย์ /สํ า นั ก 

(Webometrics) 
3.4 จํานวนหน้าเพจของ สาขา/สาขาวิชา (รวม 119 สาขา/สาขาวชิา) 

(Webometrics) 
3.5 จํานวนไฟล์เอกสาร ไฟล์วีดีโอ ท่ีเผยแพร่ใน SSRU Academic 

Search (Webometrics) 
3.6 จํานวนคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย (ไม่รวม tablet) อินเตอร์เน็ต

ในห้องพักหรือบริเวณมหาวิทยาลัย (QS Stars) 
3.7 จํานวนหนังสือ สื่อการสอน หรือสื่ออินเตอร์เน็ตท่ีจัดซ้ือภายใน 

12 เดือน (QS Stars) 
3.8 จํานวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงานจากเครือข่ายภายใน/ภายนอก

มหาวิทยาลัย (Webometrics) 
  

4. ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ มีตัวช้ีวัดดังนี้ 
4.1 จํานวนบุคลากรภายในท่ีให้คําแนะนําด้านอาชีพแบบเต็มเวลา และ

บุคลากรที่ทํางานในส่วนของการแนะนําด้านอาชีพ (QS Stars) 
4.2 จํานวนอุปกรณ์กีฬาหลักท่ีเป็นท่ีนิยม (เช่น สระว่ายน้ํา, ยิม, ลู่วิ่ง, 

คอร์ทกีฬาในร่ม สเตเดี่ยม เป็นต้น) (QS Stars) 
4.3 จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ (จํานวนแพทย์หรือพยาบาล )  

(QS Stars) 
4.4 จํานวนชมรมนักศึกษา (QS Stars) 
4.5 จํานวนกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยให้การช่วยเหลือด้านการกุศล และ

องค์กรการกุศลระดับชาติหรือนานาชาติ (QS Stars) 
4.6 จํานวนการจัดแสดงดนตรีท่ีจัดข้ึนในมหาวิทยาลยั (QS Stars) 
4.7 จํานวนการแสดงผลงานและการจัดนิทรรศการ (หน่วยงานละ 2 

คร้ัง) (QS Stars) 
4.8 จํานวนนักศึกษาท่ีได้ รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย (QS Stars) 
4.9 จํานวนนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย คนล่ะไม่น้อย

กว่า 10,000 บาท (QS Stars) 
4.10 จํานวนเงินท่ีมหาวิทยาลัยช่วยเหลือสังคมและชุมชน (หน่วยงานละ 

200,000 บาท) (QS Stars) 
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5. ด้านการจัดหารายได้และพัฒนาผู้ประกอบการ มีตัวช้ีวัดดังนี้ 
 5.1 จํานวนผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ start up ท่ีดําเนินการจดทะเบียน

การค้า (QS Stars) 
6. ด้านบริหารอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก มีตัวช้ีวัดดังนี้ 

6.1 จํ า น วน ข่ า ว /  กิ จ ก รรม ท่ี เ ผยแพ ร่บน เพจ Facebook ของ
มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (Webometrics) 

6.2 จํานวนหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ ท่ีรับทราบข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย (QS Stars) 

6.3 จํานวนสถานท่ีท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (พุทธ/คริสต์/
อิสลาม) (QS Stars) 

6.4 โครงการการพัฒนาท่ีย่ังยืน (QS Stars) 
6.5 โครงการอนุรักษ์พลังงาน (QS Stars) 
6.6 โครงการการอนุรักษ์น้ํา (QS Stars) 
6.7 โครงการนําสิ่งของมา recycle (QS Stars) 
6.8 การสร้างนโยบายท่ีลดการใช้ยานพาหนะและการเดินทาง (QS 

Stars) 
6.9 จํานวนตําแหน่งท่ีจอดรถสําหรับอํานวยความสะดวกคนชราหรือผู้ท่ี

ทุพพลภาพ (ท่ีจอดรถผู้พิการ) (QS Stars) 
 

 
 ท้ังนี้ในแต่ละด้านมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้บริหารได้กํากับดูแลในการ

ขับเคล่ือน ซ่ึงมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้  
1) สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน 
2) หน่วยงานดําเนินงานรายงานความก้าวหน้า และแจ้งปัญหา/อุปสรรคท่ี

พบระหว่างดําเนินงานต่อผู้กํากับทุกเดอืน 
3) มีการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานทุกเดือน 
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 เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอน

ดังนี้ 
 

ระดับ การดาํเนินการ 
1 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของตวัช้ีวัด ดังนี ้

 ตามเกณฑ ์Webometrics : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมร้อยละ 30-40 
และ บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 25-30  หรือ 

 ตามเกณฑ ์QS Stars : มีการดาํเนินงานตามกจิกรรมร้อยละ 20-30 
และ บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 15-20  หรือ 

 ตามเกณฑ ์QS Ranking : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมร้อยละ 20-30 
และ บรรลุตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 15-20 

2 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของตวัช้ีวัด ดังนี ้
 ตามเกณฑ ์Webometrics : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมร้อยละ 41-50 

และ บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 35-40  หรือ 
 ตามเกณฑ ์QS Stars : มีการดาํเนินงานตามกจิกรรมร้อยละ 31-40 

และ บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 25-30  หรือ 
 ตามเกณฑ ์QS Ranking : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมร้อยละ 31-40 

และ บรรลุตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 25-30 

3 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของตวัช้ีวัด ดังนี ้
 ตามเกณฑ ์Webometrics : มีการดําเนินงานตามกจิกรรมร้อยละ  

51-60 และ บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 45-50  หรือ 
 ตามเกณฑ ์QS Stars : มีการดาํเนินงานตามกจิกรรมร้อยละ 41-50 

และ บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 35-40  หรือ 
 ตามเกณฑ ์QS Ranking : มีการดําเนินงานตามกจิกรรมร้อยละ  

41-50 และ บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 35-40 
4 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของตวัช้ีวัด ดังนี ้

 ตามเกณฑ ์Webometrics : มีการดําเนินงานตามกจิกรรมร้อยละ  
61-70 และ บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 55-60  หรือ 

 ตามเกณฑ ์QS Stars : มีการดาํเนินงานตามกจิกรรมร้อยละ 51-60 
และ บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 45-50  หรือ 

 ตามเกณฑ ์QS Ranking : มีการดําเนินงานตามกจิกรรมร้อยละ 51-
60 และ บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 45-50 
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ระดับ การดาํเนินการ 
5 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของตวัช้ีวัด ดังนี ้

 ตามเกณฑ ์Webometrics : มีการดําเนินงานตามกจิกรรมร้อยละ  
71-80 และ บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 65-70  หรือ 

 ตามเกณฑ ์QS Stars : มีการดาํเนินงานตามกจิกรรมร้อยละ 61-70 
และ บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 55-60  หรือ 

 ตามเกณฑ ์QS Ranking : มีการดําเนินงานตามกจิกรรมร้อยละ  
61-70 และ บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 55-60 

 
 ร้อยละของการดําเนินงานตามกจิกรรม  

จํานวนกจิกรรมการดําเนินการได้ตามแผนฯ
จํานวนกจิกรรมตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังหมด

X100 

 
 ร้อยละของกจิกรรมท่ีดาํเนินการไดบ้รรลุตามเป้าหมาย  

จํานวนกจิกรรมการดําเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย
จํานวนกจิกรรมตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังหมด

X100 

 

ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องการ 

1) แผนการขับเคล่ือนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

2) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนทิศทางยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 ตัวช้ีวดัท่ี 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวตักรรม
และ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวจิัยท่ีได้รับรางวัลระดบัชาติหรือนานาชาติต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวจิัย 

 หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติจากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
หรือนานาชาติเทียบกับอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด (นับรวมอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษา
ต่อ)  

รางวัลท่ีได้รับต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ 
เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอก
สถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป (เช่น ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับชาติ/
นานาชาติ ท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการ
สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนงานวจิัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ
นักวจิัยท่ีไดรั้บรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวจิัยท้ังหมด (นับรวมลาศกึษาตอ่)
X100 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.50 1.00 1.50 2.00 ≥ 2.50 

 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน  : 

1) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด (นับรวมอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษา
ต่อ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) จํานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์
และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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3) จํานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์
และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4) ช่ือรางวัลท่ีได้รับ วัน/เดือน/ปี หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
5) รายช่ือเจ้าของผลงานวิจัยบทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ท่ี

ได้รับรางวัล 
6) โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติฯ หรือ 

หลักฐานแสดงการได้รับรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี)  



 
 

 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

S
S
R

U
 

177
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 4.2 ความมช่ืีอเสียงของมหาวิทยาลัย 
 

 ตัวช้ีวดัท่ี 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
 หน่วยวัด : ร้อยละ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากผลการสํารวจการรับ รู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งานประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ และมีส่วน
เสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ ท่ีดี (Good Image) ต่อความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้รับบริการ เพื่อผลแห่งช่ือเสียง ความเช่ือถือ ศรัทธา จากผู้รับบริการที่มีต่อมหาวทิยาลัย ซ่ึง
ภาพลักษณ์ท่ีบุคคลหรือประชาชนมีต่อมหาวิทยาลัยจะเป็นเช่นไรนั้น ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ 
ข้อมูล ข่าวสารท่ีผู้รับบริการได้รับด้วย  

สิ่งเหล่านี้ย่อมก่อตัวข้ึนเป็นความประทับใจ ซ่ึงอาจจะเป็นความประทับใจดี
หรือไม่ดีก็ได้ แล้วแต่พฤติกรรมหรือการกระทําของมหาวิทยาลัยนั้น ซ่ึงต้องอาศัยหน้าท่ีสําคัญ
ของการประชาสัมพันธ์คือ การสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นงานท่ีต้อง
กระทําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

การรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้รับบริการ ท่ีสะท้อนถึง
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์และคุณลักษณะของสถาบันการศึกษา  

ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพในใจหรือภาพในความรู้สึกนึกคิดของผู้รับบริการ อัน
เกิดจากการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเด่นของสถานศึกษา และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ซ่ึงเป็นภาพท่ีสถานศึกษานั้นๆ ได้กําหนดตําแหน่งตนเองต่อการรับรู้ของสาธารณชน  

การให้บริการของมหาวิทยาลัย หมายถึง กระบวนการท่ีผู้รับบริการเข้ามาใช้
บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ โดยพิจารณาจากการมีแผนผัง
แสดงการบริการ มีระบบรองรับท่ียืดหยุ่นและครบถ้วน 

ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา ชุมชน ผู้ใช้ผลงานวิจัย ประชาชนท่ีมารับ
บริการกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

เงื่อนไข :  
1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางท่ีจัดทําโดย สํานักงานอธิการบดี ท่ีผ่านความ

เห็นชอบจากผู้เช่ียวชาญ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 
2. กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 
3. ให้ดําเนินการสํารวจแบบ Online ปีละ 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 เดือน

กุมภาพันธ์ 2563 และรอบท่ี 2 เดือนสิงหาคม 2563 
4. ให้นําผลการสํารวจจากรอบท่ี 1 มาจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุง ให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนมีนาคม ท้ังนี้แผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 



 
 

 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

S
S
R

U
 

178 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2563) จะใช้ผลการสํารวจของรอบท่ี 
2 เดือนสิงหาคม เป็นผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

6. กรณีใ ช้แบบสํารวจ ท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าภาพขออนุมัติใช้แบบสํารวจจากอธิการบดี 

7. หน่วยงานจัดส่งสรุปรายงานผลการสํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการ ให้กับหน่วยงานเจ้าภาพ (กองกลาง) 
 
 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑก์าร

ให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
72.00 77.00 82.00 87.00 ≥ 92.00 

 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) ข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

2) รายงานผลการสํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 

3) แผนการพัฒนาตามผลสํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 

4) รายงานผลการดําเนินงานของแผนการพัฒนาตามผลสํารวจการรับรู้
ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย รอบท่ี 1 

 
 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี)  
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาตเิข้าศกึษาต่อในสาขาวิชา 
 

 ตัวช้ีวดัท่ี 4.3.1 จาํนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน 
หน่วยวัด : คน 
ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา (สิงหาคม 2562-กรกฎาคม 2563)  
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากนักศึกษาชาวต่างชาติเทียบกับนักศึกษาท้ังหมด ประจําปีการศึกษา 
2562 

นักศึกษาชาวต่างชาติ หมายถึง ชาวต่างชาติท่ีมาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
เพื่อ รับปริญญา (Degree Program) ของมหาวิทยาลัย ท้ังในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาแลกเปล่ียน หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ีไป
ลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ หรืออบรมเพิ่มทักษะความรู้ในสาขาวิชาของตนเองท่ีมหาวิทยาลัย
คู่สัญญาในต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยคู่สัญญานั้น โดยได้รับเอกสารรับรองการอบรมหรือ
สามารถนํารายวิชา/หน่วยกิตกลับมาเรียน ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และใน
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็รับนักศึกษาต่างชาติมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน  ท้ังนี้ระยะเวลาของการ
แลกเปลี่ยนต้องอย่างน้อย 1 ภาคเรียนหรือเทียบเท่า (≥45 ช่ัวโมง) 
   

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 40 คน ต่อ 1 คะแนนโดยกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40 80 120 160 ≥ 200 

 
 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา 

ลําดับ หน่วยงาน 
ช่วงปรับ
เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

1 คณะครุศาสตร ์ 1 1 2 3 4 5
2 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 0 1 2 3 4
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 20 30 40 50 60
4 คณะวิทยาการจัดการ 1 6 7 8 9 10
5 คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 1  1 2
6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 6 7 8 9 10
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ลําดับ หน่วยงาน 
ช่วงปรับ
เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

7 บัณฑิตวิทยาลัย 1 0 1 2 3 4
8 วิทยาลัยนานาชาติ 10 10 20 30 40 50
9 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 10 0 10 20 30 40
10 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 1  1 2
11 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 1  1 2
12 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 1 3 4 5 6 7
13 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1  1 2
14 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1  1 2

 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน  : 

1) จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นกัศกึษาแลกเปลี่ยน ประจําปีการศึกษา 2562 
2) เอกสารการรับรอง ได้แก่ หนังสือรับรองการอบรม ใบรับรองการอบรม 

หรือเอกสารแสดงผลการเรียนของนักศึกษา 
3) รายงานสรุปโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีการศกึษา  2559 2560 
และ 2561 (ถ้าม)ี 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในท่ีสามารถตอบสนองต่อความเป็น
นานาชาติ 
 

 ตัวช้ีวดัท่ี 4.4.1 จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวจิยัท่ีเป็นชาวตา่งชาต ิ
หน่วยวัด : คน 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

พิจารณาจากอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีเป็นชาวต่างชาติท้ังหมด (ไม่นับรวม
อาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อาจารย์ชาวต่างชาติ หมายถึง อาจารย์ประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้าง
โครงการ ลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญชาติเป็นคนต่างชาติ ปฏิบัติภารกิจในการจัดการเรียน
การสอนในคณะ/วิทยาลัยต่างๆ โดยมีสัญญาจ้าง (work permit) ให้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 3 
เดือนข้ึนไป 

การนับอาจารย์ชาวต่างชาติ ให้นับเฉพาะผู้ท่ีมีสัญญาจ้าง (work permit) ให้
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป  

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการ
สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

นักวิจัยประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานด้านวิจัยท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่นท่ีมีสัญญาการจ้างกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ี
รับผิดชอบ 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20 22 24 26 28 

 
 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา 

   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

ลําดับ หน่วยงาน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
1 2 3 4 5

1 คณะครุศาสตร์ - - - 1 2
2 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - 1 2
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ลําดับ หน่วยงาน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
1 2 3 4 5

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 2 3 4
4 คณะวิทยาการจัดการ - - - - 1
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - - 1 2
6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ - - - - 1
7 บัณฑิตวิทยาลยั - - - - 1
8 วิทยาลัยนานาชาติ - 1 2 3 4
9 วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ - - 1 2 3
10 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ - - - - 1
11 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ - - - - 1
12 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ - 1 2 3 4
13 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - - - - 1
14 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - - - 1

 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) จํานวนและรายช่ืออาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีเป็นชาวต่างชาติ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) สัญญาจ้าง (work permit) อาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีเป็นชาวต่างชาติ 
 

 ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวย้อนหลงั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือตา่งๆ ของ Social 
Media ท่ีทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ตัวช้ีวดัท่ี 4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต ์
 หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 
 ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
 คําอธิบาย :  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มาตรา 39 ระบุว่า “ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีจะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ” และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการพ.ศ.2540 ท่ีต้องการให้ประชาชนได้รับโอกาสกว้างขวางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ 

เว็บไซต์ (website) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซ่ึงเช่ือมโยงกันผ่านทาง
ไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมความรู้ แหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลทาง
วิชาการข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และนําเสนอข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยถูก
จัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ท่ีเก็บไว้ท่ีช่ือหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์
โดยทั่วไปจะให้บริการฟรีเพื่อท่ีจะดูข้อมูลในเว็บไซต์นั้น อีกท้ังเว็บไซต์ยังสามารถตอบสนองและ
ครอบคลุมผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไม่มีขีดจํากัด เพราะสามารถเข้าเย่ียมชมข้อมูล
เว็บไซต์จากอินเตอร์เน็ตได้ท่ัวโลก 

ปรับปรุงเว็บไซต์  
 กิจกรรมตามแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ในระดับมหาวทิยาลัย ประกอบด้วย 1) 

มีการปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ 2) มี Content ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 3) มีการ
เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ 4) มีการให้ Download ข้อมูล 5) มีการเช่ือมโยงไปยัง 
Social media และ 6) มี Link กับหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย 

 กิจกรรมตามแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ในระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย 1) 
มี Content ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 2) มีการเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ 3) มีการ
ให้ Download ข้อมูล 4) มีการเช่ือมโยงไปยัง Social media และ 5) มี Link กับหน้า
เวบ็ไซต์หลักของมหาวิทยาลัย 

 
เงื่อนไข: ให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดส่งแผนการปรับปรุง

เว็บไซต์ท่ีผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร ท้ังระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดดังกล่าว ให้กองนโยบายและแผนภายในเดือนตุลาคม 2562 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : ระดับมหาวิทยาลัย 
  กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่
ละระดับ ดังนี้ 

  ระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับ การดาํเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ 
1 ทุกหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานอยู่ในระดับ 1 ของเกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
2 ทุกหนว่ยงานที่มีการดาํเนินงานอยู่ในระดบั 2 ของเกณฑ์ระดับหน่วยงาน 

3 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่มีการดาํเนินงานอยู่ในระดบั 3 ของเกณฑ์
ระดับหนว่ยงาน 

4 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานอยู่ในระดับ 4 ของเกณฑ์
ระดับหน่วยงาน 

5 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานอยู่ในระดับ 5 ของเกณฑ์
ระดับหน่วยงาน และมีผู้เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมากข้ึนจากปีท่ี
ผ่านมา 

 
 

  ระดับหน่วยงาน 
 

ระดับ การดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ 
1 มีผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงเว็บไซต์ และมีแผนการดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ 
2 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ต้ังแต่ร้อยละ 25-50 และบรรลุเป้าหมาย

ของกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 50 
3 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51-75 และบรรลุเป้าหมายของ

กิจกรรมร้อยละ 50-65 
4 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-99 และบรรลุเป้าหมายของ

กิจกรรมร้อยละ 66-80 
5 มีผู้เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์มากข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

 
ข้อมูล/หลกัฐานท่ีต้องรายงาน : 

1) คําสั่งคณะทํางานการปรับปรุงเว็บไซต์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2) แผนการปรับปรุงเว็บไซต์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยต้องมี

กิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ท่ีผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
3) รายงานการติดตามการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนปรับปรุงเว็บไซต์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
4) เอกสารหลักฐานแสดงว่ามีการรายงานผลการดําเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5) รายงานการประเมินผลความสําเร็จของแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

6) แผนการปรับปรุงเว็บไซต์ของปีถัดไป 
 

ท้ังนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
2561 และ 2562 (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

การถ่ายทอดตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงสู่หน่วยงาน 
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การถ่ายทอดตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ลงสู่หน่วยงาน 

 
ประเด็น แนวทางปีงบประมาณ 2562 ความสอดคล้อง

กับปีที่ผ่านมา 

1) การเลือก
ตัวช้ีวัด 

เลือกทุกตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เหมือนเดิม 

2) กําหนดค่า
เป้าหมายตัวช้ีวัด 

1. พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง อย่างน้อย 3 ปี 
ข้ึนไป หรือเท่าท่ีมีข้อมูล 

2. กรณีท่ีเป็นตัวช้ีวัดใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ จะ
พิจารณาจากศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือข้อมูลท่ี
ใกล้เคียง 

3. กรณีท่ีเป็นตัวช้ีวัดท่ีเป็นเชิงคุณภาพ (Milestone) 
จะกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จอยู่ท่ีระดับ 5 

เหมือนเดิม 

3)กําหนด
น้ําหนักของ
ตัวช้ีวัด 

1.     น้ําหนักของตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ จะกําหนดให้มี
น้ําหนักตัวช้ีวัดละ ร้อยละ 2.00 เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดท่ี
ส่งผลต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โครงการวาระ
สําคัญประจําปี(Agenda) และนโยบายหรือโครงการ
เร่งด่วนท่ีจะดําเนินการของผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงตัวช้ีวัดท่ี
สําคัญมีท้ังหมด 24 ตัวช้ีวัด น้ําหนักรวมเท่ากับ 48.00 

2.   น้ําหนักของตัวช้ีวัดปกติมีน้ําหนักตัวช้ีวัดละ 
ร้อยละ1.27 จํานวน 40 ตัวรวมน้ําหนักเท่ากับ 50.80 
และมี 1 ตัวช้ีวัดท่ี คือ 1.3.5 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 
(นักศึกษาช้ันปีท่ี 3-4) น้ําหนักเท่ากับ 1.20   รวม
น้ําหนักจํานวน 41 ตัวช้ีวัด เท่ากับ 52.00  

เหมือนเดิม 

4) กําหนดเกณฑ์
การให้คะแนน
(คะแนนเต็ม 5) 

 

 

การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามข้อตกลง
ของคณะกรรมการเจรจาและประเมินผล 

เหมือนเดิม 
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ประเด็น แนวทางปีงบประมาณ 2562 ความสอดคล้อง
กับปีที่ผ่านมา 

5) แนวทางการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายลงสู่ระดับหน่วยงาน 

 5.1 การ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัด
ระดับ
มหาวิทยาลัยสู่
หน่วยงาน 

การถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงสู่หน่วยงาน  แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม  คือ   
1) กลุ่ม คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน
การศึกษา และ  
2)กลุ่มหน่วยงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ  

1. แนวทางการถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงสู่หน่วยงาน
คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน  

 ทุกตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
2. แนวทางการถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงสู่หน่วยงานที่มี

ลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 
2.1  ตัวช้ีวัดภาคบังคับของมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย 3 ประเภท ดังน้ี 
     - ประเภทท่ี 1 ศูนย์การศึกษา มี

ตัวช้ีวัดภาคบังคับ จํานวน  14 ตัวช้ีวัด ได้แก่  
1) 1.1.1 ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพภายในด้านการบริหารจัดการ 
(หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา)  

2) 1.5.3  ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนา 

3) 1.5.4  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

4) 1.7.1  ระดับความเช่ือม่ันของ
บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย (8) 

5) 1.8.1  ความพึงพอใจของนักศึกษา/
บุคลากรท่ีมีต่ออาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก
ของมหาวิทยาลัย 

6) 1.9.1 (หน่วยงานสนับสนุน
การศึกษา) เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ
บริการวิชาการและวิจัย (เป้าหมาย  500,000 บาท) 

7) 2.4.1 จํานวนองค์ความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึน
ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

เหมือนเดิม 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็น แนวทางปีงบประมาณ 2562 ความสอดคล้อง
กับปีที่ผ่านมา 

8) 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมี
ผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (19) 

9) 3.1.2 จํานวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

10) 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศท่ีมีการดําเนินการ (20) 

11) 3.4.1 ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการ/กลไกในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 

12) 3.5.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย 

13) ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และ
การให้บริการของมหาวิทยาลัย 

14) 4.5.1 ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ (24)  
      - ประเภทท่ี 2  สํานักทรัพย์สินและ
รายได้ มีตัวช้ีวัดภาคบังคับ จํานวน 3 ตัวช้ีวัด  คือ  

  1) 1.5.4 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

  2) 1.9.1 รายได้จากโครงการจัดหา
รายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัย 

  3) 4.5.1 ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงเว็บไซต์      - ประเภทที่ 3  โรงเรียน
สาธิต มีตัวช้ีวัดภาคบังคับ จํานวน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่  

  1) 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกัน
คุณภาพภายในประจําปี   

  2) 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนา 

  3) 1.5.4 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  
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  4) 4.2.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร รั บ รู้
ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

  5)  4.5.1 ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ 

 2 . 2  ตั ว ช้ี วั ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ต ามภ า รกิ จ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการที่ไม่ซํ้ากับตัวช้ีวัดบังคับ 
  - สํานักทรัพย์สินและรายได้ ให้เสนอ
ตัว ช้ี วัดตามภารกิจ ท่ีผ่ านความเห็นชอบจากท่าน
อธิการบดีเพ่ิมเติม 

  -โรงเรียนสาธิต ให้เลือกทุกตัวช้ีวัดท่ี
อยู่ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเพ่ิมเติม 

 
หน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะ จํานวน 7 

หน่วยงาน 
   1) ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม 
   2) ศูนย์การศึกษา จ. สมุทรสงคราม 
   3) ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี 
    4) ศูนย์การศึกษา จ. ระนอง 
    5) ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแล

ผู้สูงอายุ 
   6) สํานักทรัพย์สินและรายได้ 
   7) โรงเรียนสาธิต 

 5.2 การ
กําหนดค่า
เป้าหมายใน
ระดับหน่วยงาน 

พิจารณาการกําหนดค่าเป้าหมาย ดําเนินการ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม 

1) ใ ช้ เ ป้ า หมาย เดี ย ว กัน กับมหา วิทยาลั ย
ประกอบด้วย 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (ร้อยละ)  เช่น  1.5.4 
ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยกําหนดเป้าหมายไว้ท่ี 
≥ ร้อยละ 30.00  ทุกหน่วยงานท่ีได้รับตัวช้ีวัดนี้ ก็
ต้องใช้เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 30.00 เช่นเดียวกัน 

- ตัวช้ีวัดข้ันตอนการดําเนินการ(Milestone)  เช่น 
3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ
สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย มหาวิทยาลัยได้วางค่า
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ประเด็น แนวทางปีงบประมาณ 2562 ความสอดคล้อง
กับปีที่ผ่านมา 

เป้าหมายท่ี ระดับ 5 ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องกําหนดค่า
เป้าหมายตัวช้ีวัด ท่ีระดับ 5 เช่นเดียวกัน  

- ตัวช้ีวัดประเภทสํารวจ  ให้ใช้เป้าหมายเดียวกับ
มหาวิทยาลัย เช่น 1.7.1 ระดับความเช่ือม่ันของ
บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย  ≥4.80  หน่วยงานก็ต้อง
รับเป้าหมาย ≥4.80 เช่นเดียวกัน 

2) เ ฉลี่ ย เ ป้ าหมายตามจํ านวนห น่วยงาน 
ประกอบด้วย 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (จํานวน) ให้หน่วยงาน
เจ้าภาพพิจารณาเป้าหมายตามศักยภาพของหน่วยงานท่ี
ได้ รั บ เ ช่น 4 .4 .1 จํ านวนอาจาร ย์และนั ก วิจั ย
ชาวต่างชาติ  มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน  28 คน 
อาจจะพิจารณาค่าเป้าหมายวิทยาลัยนานาชาติเท่ากับ 5 
คน (เนื่องจากปัจจุบันมีอาจารย์ต่างชาติ  จํานวน 5 
คน)   

แตกต่างจากปีท่ี 
ผ่านมา ใน
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ 
(จํานวน) 

 5.3 การ
กําหนดน้ําหนัก 

ให้ใช้ค่าน้ําหนักเดียวกับมหาวิทยาลัย เหมือนเดิม 

 5.4  การ
กําหนดเกณฑ์
การให้คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5) 

การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามข้อตกลง
ของคณะกรรมการเจรจาและประเมินผล 

เหมือนเดิม 
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ภาคผนวก ข 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวช้ีวัดสําคัญประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 การกําหนดตัวช้ีวัดท่ีสําคญัประจําปีมีแนวทางการกาํหนด โดยพิจารณา ดังนี้  
(1) ตัวช้ีวัดท่ีส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ดา้น  
(2) ตัวช้ีวัดท่ีส่งผลต่อโครงการวาระสาํคัญประจําปี (Agenda) 
(3) ตัวช้ีวัดท่ีส่งผลต่อนโยบาย/ โครงการจําเป็นเร่งด่วนของผู้บริหารระดับ

สูงสุดของมหาวิทยาลัย 
 

มิติ ตัวช้ีวัด 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทคัคะอย่างยั่งยืน  
ประสิทธิผล 1) 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ  

      

คุณภาพบริการ 2) 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของ
บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

     

3) 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

     

ประสิทธิภาพ 4 ) 1.3.3 ร้ อยละของผลงาน วิจั ย
นักศึ กษาที่ ผ่ านการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่การ
วิ จั ย ป ร ะ จํ า ห น่ ว ย ง า น  ( Mini-
conference) 

     

5) 1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่
มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้น
ไป  

     

ประสิทธิภาพ 6) 1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมด
ที่ ผ่ า นตาม เ กณ ฑ์ประกั นคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่
ต่ํากว่าระดับ 3.01 

     

การพัฒนา
องค์การ 

7) 1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

      

8) 1.7.1 ระดับความเช่ือม่ันของ
บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
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9) 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการ
จัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการ
และวิจัยต่ออาจารย์ประจํา 

   
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
ประสิทธิผล 10) 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ 

วิ จั ยหรื องานสร้ า งสรรค์ที่ ตี พิ มพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย  

   
 

  

11) 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย งาน
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

     

คุณภาพ
บริการ 

12) 2.4.3 จํานวนผู้มาเย่ียมชมแหล่ง
เรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือ
พิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 

      

13 )  2 . 4 . 4  จํ า น วนค รั ว เ รื อ นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ 
และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน 

     

14) 2.4.5 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้า
ร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือ  ยกระดับรายได้ครัวเรือน 

     

1 5 )  2.4.7 จํ า น ว น ตํ า บ ล ที่ ไ ด้
ดําเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตําบลของ
จํานวนตําบลที่มีในแต่ละจังหวัด ในปีที่ 
1 

     

16) 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 

        

17 )  2 . 5 . 4  จํ า น วนผลง าน วิ จั ย 
นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นําไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

        

การพัฒนา
องค์การ 

18) 2.10.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  
ประสิทธิผล 19) 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มี

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
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ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 

อธ
ิกา

รบ
ด ี

รอ
งฯ
 แ

ผน
งา

นฯ
 

รอ
งฯ
 วิ

ชา
กา

ร 

รอ
งฯ
 วิ

จัย
 

รอ
งฯ
 บ

ริห
าร
 

รอ
งฯ
 ก

ิจก
าร

นัก
ศึก

ษา
ผช

.วิเ
ทศ

สัม
พัน

ธ์ 

ผช
. ท

รัพ
ย์สิ

นฯ
 

คุณภาพ
บริการ 

20) 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศท่ีมีการดําเนินการ 

    
 

 

21 ) 3.3.1 ร้ อยละของ เครื อ ข่ าย
ต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัย  

   
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
ประสิทธิผล 22) 4.1.1 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย  

       

คุณภาพ
บริการ 

23) 4.3.1 จํานวนนักศึกษา
ชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน  

     

การพัฒนา
องค์การ 

24) 4.5.1 ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ 

      

รวม 5 2 6 8 2 4 2  
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ภาคผนวก ค 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จําแนกตามผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 
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ภาคผนวก ง 
แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานเจ้าภาพ 
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แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานเจ้าภาพ

กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และเสนอให้ผู้กํากับดูแล 
พิจารณาเห็นชอบ

สื่อสารแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

ส่งเสริมและผลักดันรวมท้ังให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้
เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ทุกไตรมาส 

1) รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแนวทางฯ 
2) สอบทานและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล  
3) รวบรวมหลักฐานในตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง 
4) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย  
5) จัดส่งข้อมูลตามข้อ ข้อ 1-4 ให้กองนโยบายและแผน 

ต.ค. 62 

ธ.ค.62,มี.ค. 63 
มิ.ย.63,ก.ย. 63 

ต.ค.-พ.ย. 62 

ทุกวันที่ 3  
ของเดือน 
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แนวทางการดําเนินงานตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการสํารวจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เสนอแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ อย่างน้อย 3 ท่าน

ออกแบบเคร่ืองมือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเสนอเคร่ืองมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

สื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสํารวจและกลุ่มตัวอย่าง 
ให้หน่วยงานรับทราบ

เสนอเคร่ืองมือท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
เสนอเข้า ก.บ.ม.เพ่ือพิจารณา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯเปิดรับระบบสํารวจ Online  
จํานวน 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ และ รอบท่ี 2 เดือน สิงหาคม 

วิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการสํารวจฯ จํานวน 2 รอบ  
รอบท่ี 1 มีนาคม  รอบท่ี 2 กันยายน  และจัดทําแผนปรับปรุงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

พร้อมทั้งเสนอผู้กํากับดูแลพิจารณา

ติดตามและแจ้งจํานวนผู้เข้าตอบแบบสํารวจ Online ให้หน่วยงานทราบทุกวันศุกร์

แจ้งผลการสํารวจ ให้หน่วยงานทราบเพ่ือนําไปจัดทําแผนปรับปรุง  
รอบท่ี 1 มีนาคม   รอบท่ี 2 กันยายน   

ต.ค. 62 

ต.ค. 62 

ม.ค.63 

รอบที่ 1 ก.พ. 63 

รอบที่ 2 ส.ค. 63 

ทุกวันศุกร ์

รอบที่ 1 มี.ค. 63 
รอบที่ 2 ก.ย. 63 

รอบที่ 1 มี.ค. 63 

รอบที่ 2 ก.ย. 63 

จัดส่งเคร่ืองมือท่ีผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.  
ให้กองนโยบายและแผนเพื่อจัดส่งให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

ม.ค.63 

ธ.ค. 62-ม.ค. 63 
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ภาคผนวก จ 
ตัวช้ีวัดประเภทสํารวจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวช้ีวัดประเภทสํารวจ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
จํานวน 6 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวดั 
ประเภทสํารวจ กลุ่มเป้าหมาย 
Onli
ne 

ไม่
Online

หน่วยงานเจา้ภาพ: กองบริการการศกึษา (จํานวน 2 ตัวช้ีวดั) 
1) 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑติ 

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุิระดับอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

 ผู้ใช้บัณฑิต 

2) 1.2.2 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดง้าน
ทําและการประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

  บัณฑิตปริญญาตรี 
ท่ีผู้สําเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 
2561 

หน่วยงานเจา้ภาพ: กองพฒันานักศึกษา (จํานวน 1 ตัวช้ีวดั) 
3) 1.3.1 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจเกี่ยวกบัการ

จัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กบั
นักศกึษา 

 นักศกึษา 

หน่วยงานเจา้ภาพ: กองกลาง (จํานวน 3 ตัวช้ีวดั) 
4) 1.7.1 ระดับความเช่ือมั่นของบุคลากรต่อ

ระบบบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 

  บุคลากร 

5) 1.8.1 ความพึงพอใจของนกัศกึษา/บคุลากรที่
มีต่ออาคารสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก
ของมหาวิทยาลัย 

  -นักศึกษา 
-บุคลากร 

6) 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย 

  ผู้รับบริการ 
หมายถึง นกัศึกษา 
ชุมชน  
ผู้ใช้ผลงานวิจยั  
ประชาชนท่ีมารับ
บริการกบั
มหาวิทยาลัย  
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบติัราชการ 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

หน่วยงาน .................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 (....) รอบ ..... เดือน 

 
ตัวช้ีวัด หน่วย

วัด 
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
1 2 3 4 5

ยุทธศาสตร์: 1 …………. 
 ตัวช้ีวัด 
............................. 

          

 ตัวช้ีวัด ...........................           

 ตัวช้ีวัด 
.............................. 

          

 ตัวช้ีวัด ...........................           

ยุทธศาสตร์: 2 …………. 
 ตัวช้ีวัด .........................           

 ตัวช้ีวัด ...........................           

 ตัวช้ีวัด ...........................           

 ตัวช้ีวัด ............................           

ยุทธศาสตร์: 3 …………. 
 ตัวช้ีวัด 
............................. 

          

 ตัวช้ีวัด ...........................           

 ตัวช้ีวัด ............................           

 ตัวช้ีวัด ............................           

ยุทธศาสตร์: 4 …………. 
 ตัวช้ีวัด ...........................           

 ตัวช้ีวัด ..........................           

 ตัวช้ีวัด ..........................           

 รวม    
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แนวทางการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบติัราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ขอให้กรอกข้อมูลตามหวัข้อต่างๆ ดังนี ้
หัวข้อรายงาน คําอธิบาย 

1. หน่วยงาน ระบุชือ่หน่วยงาน 
2. รอบการรายงานผล ทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกบัระยะเวลา 

ของการรายงาน 
3. ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัตริาชการ ระบุชือ่ตัวชีว้ัดตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการหรือคู่มือการ

ประเมินผลการปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน 
4. หน่วยวัด ระบุหน่วยวัดของตัวชีว้ัด เช่น รอ้ยละ แห่ง ราย บาท ระดบั 

เป็นต้น 
5. นํ้าหนัก ระบุนํ้าหนักตวัชีว้ัดตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน 
6. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วดั ตามคํารบัรองการ

ปฏิบัตริาชการหน่วยงาน 
7. ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งน้ีต้องมี

หน่วยนับเหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัด
ย่อยมากกว่า 1 ตัวชี้ วัด และไม่ ได้ระบุตั วชี้ วัดย่อยพร้อม
รายละเอียดลงในตาราง ไม่ต้องระบุข้อมูลผลการดําเนินงาน) 

8. ค่าคะแนนที่ได ้ ระบุค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนที่ระบุในคํารับรองฯ แล้วจึงนําค่าคะแนนที่
คํานวณได้มาใส่ในช่องค่าคะแนนที่ได้  โดยใช้วิธีการคํานวณจําแนก
ตามประเภทของตัวชี้วัด  

9. คะแนนถว่งนํ้าหนัก ระบุค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักของตัวชี้วัดที่ได้จากการนําค่าคะแนนที่
ได้ของตัวชี้วัด มาคูณกับนํ้าหนักของตัวชี้วัด แล้วหารด้วยนํ้าหนัก
รวมทั้งหมดของทุกตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองฯ 

10. วันที่รายงาน ระบุวันที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังจากที่มกีาร
ตรวจสอบและผู้มีอํานาจให้ความเห็นชอบแล้ว 

11. ผู้รายงาน  หน่วยงาน 
ตําแหนง่                
พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่จัดทําตารางสรุปผลการ
ปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ที่สํานักงาน 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ภาคผนวก ช 
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบติัราชการ 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)   ( .... )  รอบ  6  เดือน 
                                                                      

  ( .... )  รอบ  12  เดือน 
ช่ือตัวช้ีวัด :  
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :    
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

นํ้าหนัก 
     

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  :   
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :          

หลักฐานอ้างอิง : 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดงันี ้
หัวข้อการรายงาน คําอธิบาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ของการรายงาน 

2. ช่ือตัวช้ีวัด ระบุช่ือตัวช้ีวัดและลําดับท่ีของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

3. ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด ระบุช่ือผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด พร้อมเบอร์ติดต่อ 
4. ผู้จัดเก็บข้อมูล ระบุช่ือผู้จัดเก็บข้อมูล พร้อมเบอร์ติดต่อ 
5. ข้อมูลผลการดําเนินงาน อธิบายรายละเอียดการดําเนินงานท่ีมีความสอดคล้องกับ

ประเด็นการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ของตัวช้ีวัดนั้นๆ  
6. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
7. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 
7.1 ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ  

ตัวช้ีวัด 
ระบุ ช่ือตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบั ติราชการของ
หน่วยงาน 

7.2 น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน 

7.3 ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวช้ีวัด 
ท้ังนี้ต้องมีหน่วยนับเหมือนกับหน่วยของตัวช้ีวัด (สําหรับ
ตัวช้ีวัดท่ีมีตัวช้ีวัดย่อยมากกว่า 1 ตัวช้ีวัด ให้ระบุตัวช้ีวัด
ย่อยพร้อมผลการดําเนินงานให้ครบถ้วน) 

7.3 ค่าคะแนนท่ีได้ ระบุค่าคะแนนของตัวช้ีวัด โดยนําผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนท่ีกําหนดไว้  

7.4 คะแนนถ่วงน้ําหนัก ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักของตัวช้ีวัดท่ีได้จากการนําค่า
คะแนนท่ีได้ของตัวช้ีวัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวช้ีวัด 

8.  การบรรลุเป้าหมาย ให้เปรียบเทียบค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงาน 
9. คํ า ช้ี แ จ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น /

มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 
อธิบายรายละเอียดของการปฏิบั ติ/มาตรการ ท่ีไ ด้
ดําเนินการ สําหรับตัวช้ีวัดนี้ 

10. ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ดําเนินงาน 

ระบุปัจจัยท่ีมีส่วนสนับสนุนต่อการดําเนินงานสําหรับ
ตัวช้ีวัดนี้ 

11. อุปสรรคต่อการดําเนินงาน    ระบุปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการ สําหรับตัวช้ีวัด
นี้ท้ังท่ีควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

12. หลักฐานอ้างอิง ระบุถึงช่ือหรือชนิดของหลักฐานท่ีใช้อ้างอิง และจํานวน
ของเอกสารท่ีได้จัดส่งมา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐาน
อ้างอิงของแต่ละ ตัว ช้ี วัดสามารถดู ไ ด้จาก คู่ มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย หัวข้อ ข้อมูล
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หัวข้อการรายงาน คําอธิบาย 
อ้างอิง/แนวทางการประเมินผล ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง 
เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือ คําสั่งแต่งต้ัง
คณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น ท้ังนี้
ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสาร/หลักฐานท่ีจัดส่งมาประกอบ
นั้นมีความเก่ียวข้องหรือสอดคล้องกับการดําเนินงานของ
ตัวช้ีวัดในแต่ละข้ันตอนอย่างไร 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวัดที่เป็นเชิงปริมาณ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  : 2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :   

 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ : 0-2160-1008 โทรศัพท์ : 0-2160-1346 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

 
สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามกลุ่มสาขาวิชาและหน่วยงานได้ดังน้ี 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

1. อาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย คน 408 555 684 
 1.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   442 
 1.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   170 
 1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   72 
2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด 

(นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง)  
คน 631 673 738 

 2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   478 
 2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   182 
 2.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   78 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย ที่มี

ผลงานวิจัย 
ร้อยละ 64.66 82.47 92.68 

 3.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   92.47 
 3.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   93.41 
 3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   92.31 

หน่วยงาน  จํานวน
อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย 

จํานวนอาจารย์
ทั้งหมด 

(นับเฉพาะท่ี
ปฏิบัติงานจริง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
1.1  คณะครุศาสตร์ 55 61 90.16 
1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 103 108 95.37 
1.3 คณะวิทยาการจัดการ 93 102 91.18 
1.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 41 44 93.18 
1.5 บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ) 42 42 100.00 

   1.6 วิทยาลัยนานาชาติ 31 39 79.49 
   1.7 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 37 39 94.87 
   1.8 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อ
ใหม่ 11 11 100.00 

   1.9 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 29 32 90.63 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 97 106 91.51 
   2.2 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 72 75 96.00 
   2.3 บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ) 1 1 100.00 
3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
   3.1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 37 40 92.50 
   3.2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 35 38 92.11 

รวม 684 738 92.68 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงนํ้าหนัก 

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา/หรือ
นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย 

2.00 ร้อยละ 92.68 5.0000 0.1000 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 92.68 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ :  
1. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาโจทย์วิจัย / โดยผู้ทรงคุณวุฒิจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย 
3. จัดวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย / ปรับแก้ข้อเสนอโครงการตามผู้ทรงคุณวุฒิ / นําข้อเสนอส่งที่

สถาบันวิจัยและพัฒนาผ่านระบบ (RIS) 
4. เสนอเข้าคณะกรรมการเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่ออนุมัติ 
5. แจ้งผลการอนุมัติทุนผ่านระบบ (RIS) และแจ้งผลผ่าน E-office 
6. จัดทําสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
      1. งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย 
      2. ความร่วมมือจากคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย 
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226 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
    คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีภาระงานสอนค่อนข้างมาก  จึงมีคณาจารย์เพียงบางส่วนที่ทําวิจัย และ
บางส่วนยังมองว่างานวิจัยเป็นเร่ืองยาก  ถึงแม้จํานวนงานวิจัย และเงินสนับสนุนงานวิจัยจะมีมากข้ึน แต่จํานวน
ผู้วิจัยยังไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.10.1-01  เอกสารสรุปจํานวนอาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย ทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

2.10.1-02 เอกสารสรุปจํานวนและรายช่ืออาจารย์/หรือนักวิจัยที่ทําวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.10.1-03  สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดอืน 

ช่ือตัวช้ีวัด:   
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
ข้อ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   

   
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

     
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

     
 

การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
   

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ :  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
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228 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวัดคุณภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวดั  : 3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :   
 รองอธิการบดฝี่ายกิจการนกัศึกษา

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
 ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศกึษา 

โทรศัพท์ : 0-2160-1406 โทรศัพท์ : 02-160-1340 
 โทรศัพท์ :  02-160-1348 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
คะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน หลักฐานอ้างอิง 

1 มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
บริหารจัดการเค รือ ข่ายฯ ได้จัด
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย 
และแผนขับเคลื่อนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ พร้อมเสนอให้อธิการบดี
อนุมัติ 

3.4.1-1-01 แผนปฏิบัติการด้านการ
สร้างความสัมพัน ธ์และเ ช่ือมโยง
เครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
3.4.1-1-02 แผนขับเคลื่อนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2-5 มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย  แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงาน 
โดยกองพัฒนานักศึกษาได้มีการ
ติดตามการดเนินงาน ตามกิจกรรม/
โครงการท่ีกําหนดไว้ในแผน  ร้อยละ 
100 และดําเนินการได้บรรลุตาม
เป้าหมายของแผนคิดเ ป็นร้อยละ 
90.50 

3.4.1-2-01 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ 
3.4.1-2-02 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ 
3.4.1-2-03 รายงานการตดิตาม
ความกา้วหนา้ของการดําเนนิงานตาม
แผน  รอบ 6 เดือน 
3.4.1-2-04 รายงานการตดิตาม
ความกา้วหนา้ของการดําเนนิงานตาม
แผน  รอบ 9 เดือน 
3.4.1-2-05 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ  

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.1225 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนด

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
1 มีแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย 

และแผนขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศท่ีได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารระดับสูง 

2 มีการดําเนินงานตามแผนฯได้เฉลี่ยร้อยละ 60 และดําเนินการได้
บรรลุเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 

3 มีการดําเนินงานตามแผนฯได้เฉลี่ยร้อยละ 61-65 และดําเนินการได้
บรรลุเฉลี่ยร้อยละ 50-65 

4 มีการดําเนินงานตามแผนฯได้เฉลี่ยร้อยละ 66-70 และดําเนินการได้
บรรลุเฉลี่ยร้อยละ 66-80 

5 มีการดําเนินงานตามแผนฯได้เฉลี่ยร้อยละ 75 และดําเนินการได้
บรรลุเฉลี่ยร้อยละ 80  

การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน : 
ตัวช้ีวดั/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัช้ีวัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนกั 

3.4.1 ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการ/กลไกในการ
แ ส ว งห าค ว าม ร่ ว มมื อ กั บ
เครือข่าย 

1.00 ระดับ 5  5.0000 0.2500 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดาํเนนิงาน การบรรล ุ
ระดับ 5 ระดับ 5  บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดด้ําเนินการ :  
1) มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานการบริหารเครือข่ายโดย

จัดทําแนวทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ
โครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะ
สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานการบริหารเครือข่ายให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ
แนวทางท่ีกําหนด 

3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแผนท่ีกําหนดไว้ และนําไปสู่การพิจารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอด
ความรู้ซ่ึงกันและกันโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร พร้อม
จัดทําฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5) ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงานการบริหารเครือข่าย รวมท้ัง
สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดาํเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภาคผนวก ซ 
คําอธิบายตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คําอธิบายตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ  
 

 สําหรับหน่วยงานเจ้าภาพ ซ่ึงจะได้รับตัวช้ีวัดเพิ่มเติม มีหน้าท่ี ดังนี้ 
1) กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเสนอให้ผู้กํากับดูแลพิจารณา

เห็นชอบ 
2) สื่อสารแนวทางการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
3) รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแนวทางฯสอบทานและยืนยันความ

ถูกต้องของข้อมูล รวบรวมหลักฐานในตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้อง และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตัวช้ีวัดท่ีได้รับมอบหมาย  

4) ส่งเสริมและผลักดันรวมท้ังให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้
เป็นไปตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด ทุกไตรมาส 
 ท้ังนี้เพื่อวัดความสําเร็จของหน่วยงานเจ้าภาพ ในตัวช้ีวัดท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึง
กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 มีแนวทางการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีผ่านความเหน็ชอบ
จากผู้กาํกับดูแลตัวช้ีวดัและสือ่สารแนวทางการดาํเนินงานตามตวัช้ีวัดท่ีได้รับ
มอบหมายใหก้ับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเพื่อนาํไปสู่การปฏิบัต ิ

2 มีกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกบั
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทุกเดือน 

3 มีการดําเนินงานตามแนวทางตามตัวช้ีวัดท่ีได้รับมอบหมาย น้อยกว่าร้อยละ 
80.00 

4 มีการดําเนินงานตามแนวทางตามตัวช้ีวัดท่ีได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ร้อยละ 
80.00-99.99 

5 มีการดําเนินงานตามแนวทางตามตัวช้ีวัดท่ีได้รับมอบหมาย ร้อยละ 100.00 
 

 ข้อมูล/หลักฐานท่ีต้องรายงาน   
1) เอกสารการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
2) เอกสารแนวทางการดําเนินงานตัวช้ีวัดท่ีได้รับมอบหมาย 
3) เอกสารแสดงการพิจารณาเห็นชอบแนวทางฯจากผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 
4) รายงานการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีได้รับมอบหมาย

ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
5) รายงานการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของตัวช้ีวัดท่ีได้รับเป็นเจ้าภาพ 
6) บันทึกนําส่งผลการตรวจสอบและยืนยัน 
7) เอกสารแสดงผลการดําเนินงานตามแนวทางการกําหนด 
8) รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดระดับเจ้าภาพ 
9) รายงานผลการปฏิบัติราชการและหลักฐานตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย ในตัวช้ีวัด

ท่ีได้รับมอบหมาย 
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คณะผู้จัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช   เกดิวิชัย  อธิการบด ี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา   เมฆขํา   รองอธิการบดฝี่ายแผนงาน 
       และประกันคณุภาพ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวบิูลย์  รองอธิการบดฝี่ายบริหาร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช   รุ่งศรีสวัสดิ ์ รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ  มีนะนนัทน์ รองอธิการบดฝี่ายกิจการนกัศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสวุิทย์  ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและพฒันา  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร   จําปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกจิการ 
       นักศกึษา 
 อาจารย์นภาศรี    สุวรรณโชต ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวเิทศสัมพันธ์  
 
หน่วยงานท่ีเขียนคําอธิบายตัวช้ีวดั 

ครุศาสตร์  สํานักงานอธิการบด ี
 บัณฑิตวิทยาลยั  สํานักทรัพย์สนิและรายได ้
 สถาบนัวจิัยและพัฒนา กองกลาง  
 กองบริการการศึกษา กองบริหารงานบุคคล  
 กองนโยบายและแผน กองพัฒนานกัศึกษา 
 สถาบนัสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                    
ผู้รวบรวม/เรียบเรียง/รูปเล่ม 

- ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
- หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
- หัวหน้าฝ่ายพฒันาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
- บุคลากรฝ่ายแผนและงบประมาณ และฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ  กองนโยบายและแผน 
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	เป้าประสงค์ 2.3 ผลงานวิจัย และนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
	ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

	เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
	ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จำนวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ
	ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 จำนวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ
	ตัวชี้วัดที่ 2.4.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ (สินค้า บริการแหล่งท่องเที่ยว)
	ตัวชี้วัดที่ 2.4.4 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน
	ตัวชี้วัดที่ 2.4.5 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน
	ตัวชี้วัดที่ 2.4.6 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
	ตัวชี้วัดที่ 2.4.7 จำนวนตำบลที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลของจำนวนตำบลที่มีในแต่ละจังหวัด ในปีที่ 1
	ตัวชี้วัดที่ 2.4.8 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย
	ตัวชี้วัดที่ 2.4.9 จำนวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้
	ตัวชี้วัดที่ 2.4.10 ร้อยละของผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้

	เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
	ตัวชี้วัดที่ 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย
	ตัวชี้วัดที่ 2.5.2 จำนวนเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ
	ตัวชี้วัดที่ 2.5.3 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
	ตัวชี้วัดที่ 2.5.4 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

	เป้าประสงค์ 2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
	ตัวชี้วัดที่ 2.6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดำเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
	ตัวชี้วัดที่ 2.6.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

	เป้าประสงค์ 2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
	ตัวชี้วัดที่ 2.7.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

	เป้าประสงค์ 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
	ตัวชี้วัด 2.8.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กำหนด

	เป้าประสงค์ 2.9 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
	ตัวชี้วัดที่ 2.9.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กำหนด

	เป้าประสงค์ 2.10 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัยนวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
	ตัวชี้วัดที่ 2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย

	เป้าประสงค์ 2.11 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลด้านวิจัยและบริการวิชาการสำหรับการบริหารจัดการ
	ตัวชี้วัดที่ 2.11.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและบริการทางวิชาการ


	ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
	เป้าประสงค์ 3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
	ตัวชี้วัด 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
	ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

	เป้าประสงค์ 3.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่หลากหลาย
	ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดำเนินการ
	ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกิจการนักศึกษากับองค์กรภาครัฐ และเอกชน

	เป้าประสงค์ 3.3 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
	ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย

	เป้าประสงค์ 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ
	ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 ระดับความสำเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
	ตัวชี้วัดที่ 3.4.2 จำนวนหน่วยงานชั้นนำในประเทศไทยที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

	เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายสำหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
	ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย


	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
	เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
	ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
	ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

	เป้าประสงค์ 4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
	ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย

	เป้าประสงค์ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
	ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน

	เป้าประสงค์ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ
	ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ

	เป้าประสงค์ 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ SocialMedia ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	ตัวชี้วัดที่ 4.5.1 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์
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