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คำน่า
คณ ะม น ุษ ยศาส ตร ์และส ังคม ศาส ตร ์ ได ้จ ัดท ำแผน ย ุท ธศาส ตร ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ 

แผนปฏิบัติการ ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบ ัต ิท ี่เก ี่ยวข ้องกับทุกฝ่ายภาย 
ระดับหน่วยงาน โดยการจ ัดทำเป ็นคำร ับรองการปฏิบ ัต ิราชการ และติดตามประเมินความสำเร็จในการบรรลุ 
เป ้าหมาย แต่ละยุทธศาสตร์ ซ ึ่งจะทำให้ผ ู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น และจะนำมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขในปีกัดไป

รายงานผลการปฏิบัติราชการเล่มนี้ จึงเป็นผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ท้ายนี้ขอ'ขอบคุณ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสาย 
สนับสบุนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของคณะ ได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา
ตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่ภายใต้ก ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
และมีคุณสมบัติที่ดีพึงประสงค์ ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนด
ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ ยวข้อง 
กับการอุดมศึกษา เพื่อเป็น เครื่องมือให้ผู้บริหารทุกสมัยใช้ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
จึงได้ท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี  

ส าหรับงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาภายใต้กรอบ 3 ยุทธศาสตร์  
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มหาวิท ยาลั ยก าหนดกรอบประ เมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการ ป ระจ าปี งบป ระมาณ  พ .ศ . 2564  
ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ โดยมอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการ จ านวน 33 ตัวชี้วัด จากการติดตาม 
ผลรอบ 12 เดือน พบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ อยู่ที่ 4.4544  
ผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ น ้าหนัก 
จ้านวน
ตัวชี วัด 

คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
น ้าหนัก 

ผลการ
ประเมิน 

จ้านวน
ตัวชี วัดที่
บรรลุ

เป้าหมาย 

จ้านวน
ตัวชี วัดที่ไม่

บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละการ
บรรลุ

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันา
คณะให้เป็นเอตทัคคะ
อย่างยั่งยืน 

46.46 19 4.3871 ดีเยี่ยม 15 4 78.95 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้ง
ผลงานวชิาการสู่การ
ยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

16.55 7 5.0000 ดีเลิศ 7 0 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้ง
ความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายและขยายการ
ยกย่องระดับนานาชาต ิ

18.30 7 4.1325 ดีเยี่ยม 5 2 71.43 

รวม 81.34 33 4.4544 ดีเยี่ยม 27 6 81.82 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

 สถำนภำพหน่วยงำน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาควบคู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระยะแรกเร่ิมยัง

มิได้แยกเป็นคณะวิชาคณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบการสอนรายวิชาต่าง ๆ  
ที่เป็นส่วนส าคัญของหลักสูตรการศึกษาในปี พ.ศ. 2518 มีพระราชบัญญัติ ให้วิทยาลัยครูทุกแห่งเป็นสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาจึงได้มีการก่อตั้ง“คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญาระดับ
ปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)สาขาการศึกษา  มีวิชาเอก 3 วิชาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาหลังจากนั้นในปี พ.ศ.2527 มีการพัฒนาหลักสูตร  และเปิดสอนหลักสูตรศิลปะศาสตร์เมื่อ พ.ศ.2535 
“คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เปลี่ยนเป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏและต าแหน่ง“หัวหน้าคณะ” เปลี่ยนเป็น“คณบดี” โดยมีภาควิชาในก ากับดูแล 11 ภาควิชาต่อมาในปี 
พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตจ านวน 11 โปรแกรม
วิชาและในปี พ.ศ.2543โปรแกรมวิชาศิลปกรรมโปรแกรมวิชานาฏศิลป์โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละครและ
โปรแกรมดนตรีแยกไปตั้งเป็น  คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะจึงมีโปรแกรมที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  4 ปีสาขา
การศึกษาและสาขาศิลปศาสตร์รวม 7 โปรแกรมวิชา 

เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับภาษาต่างประเทศมากขึ้น ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศส  และภาษาจีนเป็นวิชา
เลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยววิชาเลือกเสรีของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษซึ่งมีนักศึกษาสนใจเรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในปีการศึกษา 2545 คณะจึงได้จัดท าศักยภาพของ
โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นและโปรแกรมวิชาภาษาจีนซึ่งประกอบด้วย  หลักสูตรแผนการเรียนอาจารย์ผู้สอนสื่อการ
สอนแหล่งวิทยาการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเปิดสอน “โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น” และ “โปรแกรมวิชา
ภาษาจีน” ในระดับปริญญาตรี 4 ปีในปีการศึกษา 2546 นอกจากนี้คณะได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน(Yunnan Normal University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture Center) โดยท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  
10 มิถุนายน 2545 และได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้กับคณาจารย์และประชาชนผู้สนใจรวมทั้งให้ความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียน การสอน “โปรแกรมวิชาภาษาจีน” ระดับปริญญาตรี 4 ปีต่อมา ในปีการศึกษา 
2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาส าหรับนั กศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน (Joint Venture 2+2 Bachelor’s Degree Program) ทั้ งนี้นักศึกษาจะเรียนที่
มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน 2 ปีและอีก 2 ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยนักศึกษาชาวจีนดังกล่าวจะเร่ิมเรียนที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป อนึ่งในปีการศึกษา 2547 คณะได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอน
ระดับปริญญาตรี 4 ปีได้แก่สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนอีก  
2 สาขาวิชาคือสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และในปีการศึกษา 
2550 ได้จัดท าหลักสูตรใหม่อีก 2 สาขาวิชาคือสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม  และสาขาวิชาการจัดการ
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สารสนเทศโดยสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมได้เปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2550 และสาขาวิชาการ
จัดการสารสนเทศเริ่มเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2551 และปีการศึกษา 2554 คณะได้เปิดสาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาของคณะต่าง ๆ รวมทั้งสอนในรายวิชาเอก/วิชาเฉพาะให้กับนักศึกษาของคณะรวมทั้งสิ้น 
13 สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 
 1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
 6.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
 7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 
 8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
 9.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 
 10.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 
 11.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 
 - แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
 - แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 
 12.หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
 - แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 - แขนงวิชาการสารสนเทศศึกษา 
 13.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสนศาสตร์ 
 - แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 - แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 
ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
2.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 
ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ

การด าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างจุดเน้นที่สอดคล้องกับทิศทางและจุดเน้น
ของประเทศปรับเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาที่มีความสอดคล้องและใกล้เคียงกันให้ควบรวมกันเพื่อสร้างจุดแข็ งที่
สามารถสร้างและพัฒนากระบวนการด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับนักศึกษา บุคลากร
ต่างชาติ สร้างเอตทัคคะของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงอย่างยั่งยืน และการขยายภาคเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ
และเอกชนตามจุดเน้นมหาวิทยาลัยในลักษณะจตุรภาคโดยมีการจัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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สวนสุนันทา จ านวน 3 หน่วยงาน คือ 1) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 2) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และ  
3) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ซึ่งก าหนดให้ย้ายหลักสูตรที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการจัดตั้งวิทยาลัย ดังนี้ 1) หลักสูตร  
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น , แขนงวิชาการบริหาร
ภาครัฐและเอกชน และแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) และสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 2) 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 3) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4) หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  5) หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง 6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และ สาขาวิชาการ
การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 7) หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อมทั้ง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
บริการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีจ านวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
 7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
  - แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 
  - แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสถานที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการปฏิบัติงานของ

บุคลากรจ านวน 1 อาคารเรียน ได้แก่ อาคาร 35 ประกอบด้วย 
 1. ห้องเรียน จ านวน 24 ห้อง  
 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง  
 3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 1 ห้อง  
นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานของ

มห าวิท ย าลั ย  เพื่ อ ขั บ เค ลื่ อ น มห าวิท ย าลั ย  อ าทิ  เช่ น  ระบ บ  ERP ( Enterprise Resource Planning)  
ระบบ E –Office E-learning เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางแข่งขันกันมากขึ้นดังนั้น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงต้องพัฒนาด้านการเรียนการ สอนเพื่อก้าวให้ทันโลกและให้มีศักยภาพ  
ด้านบริการการศึกษาในระดับมาตรฐานให้ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาประเทศ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 พันธกิจ (Mission) 
ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
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 ภำรกิจหลัก (Key result area) 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข  
2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและเสริมสร้าง

ทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและป ระชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม  
4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง รัตนโกสินทร์  

สู่สากล 

 เสำหลัก (Pillar) 
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2. คุณธรรม (Morality)  
3. เครือข่าย (Partnership)  
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”  

 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
W (Wisdom & Creativity) ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
H (Happiness & Loyalty) ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  
I (Integration & Collaboration) บูรณาการและความร่วมมือ  
P (Professionalism) ความเป็นมืออาชีพ 

 นโยบำย และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่ อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ไปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ  

 1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่ ความส าเร็จ
สูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ  

 2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความผาสุกและ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์กร  

 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ  
 4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศ  

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
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 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชพีทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน วิชาการ 
รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต  

 1) พัฒนาสาขาวิชาทุก ๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  

 2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน 
การสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ  

 3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  
เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร  

 4) มุ่ งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็ จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี  

 5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ  
อยู่ ในระดับที่ดี สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่ศึกษา  
3. นโยบายด้านการวิจัย  

 1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ได้จริง   

 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  
 3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและสร้างผลงาน

ที่เป็นยอมรับของสังคมได้  
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ  

 1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน  
 2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 

ให้เข้มแข็ง ยั่งยืนน าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้  
 3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย  

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา  
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
 3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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 เป้ำหมำยกำรพัฒนำหน่วยงำน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการตามมหาวิทยาลัยได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร  

ซึ่งจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมาย
ปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบ
การท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ด้วย SSRU “KEEP” Model มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ รายละเอียด ดังนี้  S : Sustainability University which Grow Along with Society. มหาวิทยาลัย 
แห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ W : Aiming to be the World-Class University. มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ T : Technology Driven University in 
Both Administration and Academic Aspect. มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย C : Capacity 
and Capability. การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล H : Happy 
Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่
ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

น้ าหนัก ช่วงปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

ถ่วงน้ าหนัก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน 

46.46   4.3871 

  เปา้ประสงค์ 1.1 มหาวทิยาลัยเอตทคัคะที่มีความยั่งยืน และได้รบัการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การยกย่องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ(1) 

≥0.45 3.00 0.05 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.45 0.56 5.0000 0.1844 

เป้าประสงค์ 1.2 บณัฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและสังคม และมีทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21 
 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของ

บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(2) 

≥4.60 3.00 0.10 4.20 4.30 4.40 4.50 ≥4.60 4.65 5.0000 0.1844 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป(ี3) 

≥91.65 3.00 5.00 71.65 76.65 81.65 86.65 ≥91.65 99.15 5.0000 0.1844 

1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือก
ประเมินด้านการสอน(4) 

≥90.00 3.00 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 100 5.0000 0.1844 

เป้าประสงค์ 1.3 มหาวิทยาลัยมีการสง่เสริมและสนับสนุนในการสร้างคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และความสามารถพิเศษ 
(talent) ให้กับนักศึกษาสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มจีิตอาสา

หรือจิตสาธารณะ 
≥20.00 2.11 2.00 12.00 14.00 16.00 18.00 ≥20.00 24.45 5.0000 0.1297 

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะทีจ่ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 หรือ talents 

≥20.00 2.11 2.00 12.00 14.00 16.00 18.00 ≥20.00 25.83 5.0000 0.1297 

1.3.3 จ านวนผลงานวิจยัของ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของหนว่ยงานไปน าเสนอ
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

≥5 2.11 5 1 2 3 4 ≥5 6 5.0000 0.1297 

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 
ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า 

≥20.00 2.11 3.00 8.00 11.00 14.00 17.00 ≥20.00 30.13 5.0000 0.1297 

  เปา้ประสงค์  1.4 หลักสตูรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
 1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่

มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 
คะแนนขึ้นไป(5)  

≥1 3.00 1 - - - - ≥1 0.00 0.0000 0.0000 

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมด
ที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนน

≥95.00 2.11 5.00 75.00 80.00 85.00 90.00 ≥95.00 100.00 5.0000 0.1297 



 
 
 

  

Suan Sunandha Rajabhat University 

8 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

น้ าหนัก ช่วงปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

ถ่วงน้ าหนัก 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 
1.4.4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น 
(Non-Degree) 

1 2.11 1 - - - - 1 1 5.0000 0.1297 

เป้าประสงค์  1.5 บุคลากรทุกระดบัมคีวามรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนมีความกา้วหน้าในสายอาชีพ 
 1.5.1  ร้อยละของอาจารยป์ระจ า

ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
≥30.00 2.11 3.00 18.00 21.00 24.00 27.00 ≥30.00 13.73 5.0000 0.0259 

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

10.00 2.11 2.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 20.83 5.0000 0.1297 

1.5.3  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

≥70.00 2.25 5.00 50.00 55.00 60.00 65.00 ≥70.00 65.63 4.1260 0.1141 

เป้าประสงค์  1.6 มหาวิทยาลยัผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
 1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA(6) 

≥85.00 3.00 10.00 45.00 55.00 65.00 75.00 ≥85.00 91.46 5.0000 0.1844 

เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรทุกระดบัรับรู้และมีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนมหาวิทยาลยัตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 
 1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่

รับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 

≥90.00 2.11 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 94.29 5.0000 0.1297 

เป้าประสงค์ 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที ่และสิ่งอ านวยความสะดวกทีร่องรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกดิความ
ประหยดังบประมาณ 
 1.8.1  จ านวนข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับ

อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกตามพันธกจิของ
มหาวิทยาลัย 

≤15 2.11 1 19 18 17 16 ≤15 0 5.0000 0.1297 

1.8.2 ร้อยละของการประหยัด
งบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและ
น้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

≥5.00 2.11 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 ≥5.00 38.22 5.0000 0.1297 

เป้าประสงค์  1.9 มหาวิทยาลยัสามารถบริหารจดัการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพือ่ใช้ในการปฏบิัตติามภารกิจ 
 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ด้านการบริการ
วิชาการและวจิัยต่ออาจารย์ประจ า
(7) 

20,000.00 3.00 3,000.00 8,000.00 11,000.00 14,000.00 17000.00 20,000.00 16,931.37 3.9771 0.1467 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดบั
ภูมิปญัญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

16.55 
        

5.0000 

เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รบัการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ 

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจยั 

≥55.00 2.11 5.00 35.00 40.00 45.00 50.00 ≥55.00 60.00 5.0000 0.1297 

เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรา้งสรรค์หรืองานวชิาการได้รับการน าไปใชป้ระโยชน์และใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 2.2.1 จ านวนงานวิจยั งาน

นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองาน
วิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้
ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชน

≥5 3.00 1.00 1 2 3 4 5 7 5.0000 0.1844 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

น้ าหนัก ช่วงปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

ถ่วงน้ าหนัก 
และชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน(8) 

เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชมุชน โรงเรียน วิสาหกิจชมุชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และ
ท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอยา่งยั่งยนืตามศาสตร์พระราชา 
 2.4.1 จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่ง

เรียนรู ้
100 2.11 10 60 70 80 90 100 1,364.00 5.0000 0.1297 

เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมงีานวจิัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า
และนักวจิัย 

5.00 2.11       5.00   

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

≥25,000 0.71 5,000 5,000 10,000 15,000 20,000 ≥25,000 100,198.50 5.0000 0.1297 

2.5.2 จ านวนผลงานวิจยั 
นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

1 2.11 1 - - - - ≥1 1 5.0000 0.1297 

เป้าประสงค์ 2.6 วารสารวิชาการที่ไดร้ับการยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
 2.6.1 จ านวนวารสารวิชาการที่

ได้รับการยอมรับในระดับชาต ิ
1 2.11 1 - - - - 1 1 5.0000 0.1297 

เป้าประสงค์ 2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวชิาการ ที่ไดม้าตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 2.7.1 ร้อยละของการบริการ

วิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนหรือการวิจยั
(11) 

≥90.00 3.00 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 100.00 5.0000 0.1844 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กบัเครือข่ายและ
ขยายการยกย่องระดบันานาชาติ 

18.33 
        

4.1325 

เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ

แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลยั(12)  
≥80.00 3.00 10.00 40.00 50.00 60.00 70.00 ≥80.00 62.16 3.2160 0.1186 

3.1.2 ร้อยละของงานวิจยั 
บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์และนกัวิจยัที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

≥3.50 2.11 0.50 1.50 2.00 2.50 3.00 ≥3.50 0.00 0.0000 0.0000 

เป้าประสงค์ 3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวทิยาลยั 
 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มี

ผลผลิตร่วมกันและที่เป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลยั(13) 

≥80.00 3.00 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00 100.00 5.0000 0.1844 

เป้าประสงค์ 3.3 ความมชีื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลยั 
 3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามา

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผน
รับนักศึกษาประจ าป(ี14) 

≥70.00 3.00 5.00 50.00 55.00 60.00 65.00 ≥70.00 89.60 5.0000 0.1844 

เป้าประสงค์ 3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเขา้ศึกษาต่อในสาขาวิชา 
 3.4.1 จ านวนนักศึกษา

ชาวต่างชาติ/นักศกึษาแลกเปลี่ยน
(15)  

300 3.00 25 200 225 250 275 300 3 5.0000 0.1844 

เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น 
 3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความ ≥80.00 2.11 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00 100 5.0000 0.1297 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่า
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คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

ถ่วงน้ าหนัก 
ร่วมมือในประเทศที่มีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

เป้าประสงค์ 3.6  มหาวิทยาลยัมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายตา่งประเทศ 
 3.6.1  ร้อยละของเครือข่ายความ

ร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

≥50.00 2.11 5.00 30.00 35.00 40.00 45.00 ≥50.00 100.00 5.0000 0.1297 

      81.34 
         

4.4544 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  
เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความย่ังยืน และได้รับการยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวจิราพร ฮามวงศ์ 
 นายธนบรรณ วรุณธรรม 

โทรศัพท์ : 02-160-1290 โทรศัพท์ : 02-160-1290 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 

 

 

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

1. จ านวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่อง
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

รางวัล 39 15 11 

1.1 ระดับชาติ รางวัล 38 15 11 
 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล 38 15 4 
 (2) การสื่อสาร รางวัล - - - 
 (3) จิตสาธารณะ  รางวัล - - - 
 (4) อื่นๆ รางวัล - - 7 
1.2 ระดับนานาชาติ รางวัล 1 - - 
 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล 1 - - 
 (2) การสื่อสาร รางวัล - - - 
 (3) จิตสาธารณะ  รางวัล - - - 
 (4) อื่นๆ รางวัล - - - 
2. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด คน 5,878 5,436 1,947 
3. ร้อยละของรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยก
ย่องหรือยอมรับ ในระดับชาติและ/หรื อ
นานาชาติ 

ร้อยละ 0.66 0.28 0.56 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

สามารถสรุปผลการด าเนินงานจ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

ล าดับ ช่ือรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานที่ให้

รางวัล 

ระบุด้าน 
ของรางวัล ว-ด-ป  

ได้รับ
รางวัล 

ผู้ท่ีได้รับรางวัล 

1 2 3 
ช่ือ-สกุลผู้ได้รับรางวัล ช้ันปี 

ประเภท 
การศึกษา 

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
 1. รางวัลชนะเลิศภาค

โปสเตอร์กลุ่ม
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางภูมิ
สารสนเทศ เรื่อง การ
วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเกิดขยะ
มูลฝอย และการ
ท านายด้วย
แบบจ าลอง โดยใช้
การเรียนรู้ของเครื่อง 
พื้นที่ศึกษา : 
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา 

   27-28 
มกราคม 
2564 

นางสาว สิประภา คะศรีทอง 
นางสาวอรอนงค์ ตระการจันทร์ 

4 ปริญญาตรี 

 2. รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ภาค
โปสเตอร์กลุม่
ภูมิศาสตรก์ายภาพ 
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเกิดอทุกภัย
ซ้ าซาก ระหว่างปี 
พ.ศ. 2548 – 2562 
บริเวณลุม่น้ าล าเซ
บก จังหวัด
อ านาจเจริญ และ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา 

   27-28 
มกราคม 
2564 

นางสาวไอลดา สุวรรณพนัธ ์ 4 ปริญญาตร ี

 3.  รางวัลชมเชย ภาค
โปสเตอร์กลุม่
ภูมิศาสตร์มนุษย์ 
เศรษฐกิจ สงัคม 
วัฒนธรรม เรื่อง 
วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์จุด
ให้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะกับ
การใช้ประโยชน์
ที่ดิน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 

 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา 

    27-28 
มกราคม 
2564 

 นางสาว หัสฐาสิร ิพงศส์ุทธิ
คุณ 
นางสาว อริศรา อุม้เถือ่น 

4 ปริญญาตร ี

สาขาวิชาภาษาไทย 
4.  รางวัลทุนโครงการ 

อ่านเขียน เรียน สู่
งานวิจารณ ์
 
 
 
 
 
 

 ธนาคาร
กรุงเทพ 
จ ากัด 
(มหาชน) 
ร่วมกับบริษัท 
ส านักพมิพ์
ประพันธ์
สาส์น จ ากัด 

    9-11 
ต.ค.63 

 นายเลิศศักดิ์ ไชยแสง 4 ปริญญาตร ี



 
 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

13 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

สารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 5.  รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 
Fighting Advance 
SENIOR +20Yrs. 
ชาย -85 kg. 
ประเภทบุคคล การ
แข่งขนักฬีายูยิตสู
ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ประจ าปี 
2563 

 สมาคมกีฬา
ยูยิตสูแห่ง
ประเทศไทย 

    5-15 
พ.ย.63 

 นายนภสินธุ์ มาม ี 3 ปริญญาตร ี

 6.  รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 
Fighting Advance 
SENIOR +20Yrs. 
ชาย -56 kg. 
ประเภทบุคคล การ
แข่งขนักฬีายูยิตสู
ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ประจ าปี 
2563 

 สมาคมกีฬา
ยูยิตสูแห่ง
ประเทศไทย 

    5-15 
พ.ย.63 

 นายอธิวฒัน์  ปัญญาคม 4 ปริญญาตร ี

7. รองชนะเลิศอันดับ 
2 Tachi-Waza 
Advance SENIOR 
+20Yrs. ชาย -85 
kg.  การแข่งขนั
กีฬายูยิตสูชิงแชมป์
ประเทศไทย 
ประจ าปี 2563 

สมาคมกฬีา
ยูยิตสูแห่ง
ประเทศไทย 

   5-15 
พ.ย.63 

นายนภสินธุ์ มาม ี 3 ปริญญาตร ี

ภาษาอังกฤษ 
8. รองชนะเลิศ อนัดับ 

1 
Tachi-Waza 
Advance JUNIOR 
U19 ชาย -85 kg.
ประเภทบุคคล การ
แข่งขนักฬีายูยิตสู
ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ประจ าปี 
2563 
 

สมาคมกฬีา
ยูยิตสูแห่ง
ประเทศไทย 

   5-15 
พ.ย.63 

นายพชรพล วงษม์ั่น 1 ปริญญาตร ี

9. รองชนะเลิศ อนัดับ 
1 Newaza Gi  
JUNIOR U19 ชาย 
-56kg.  การแข่งขนั
กีฬายูยิตสูชิงแชมป์
ประเทศไทย 
ประจ าปี 2563 

สมาคมกฬีา
ยูยิตสูแห่ง
ประเทศไทย 

   5-15 
พ.ย.63 

นายพชรพล วงศม์ั่น 1 ปริญญาตร ี

ภาษาจีน 
10. รองชนะเลิศ อนัดับ 

2 
สมาคมกฬีา
ยูยิตสูแห่ง
ประเทศไทย 

   5-15 
พ.ย.63 

นายจิรายุ บัวกลาง 1 ปริญญาตร ี



 
 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

14 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

Fighting Beginner 
SENIOR +20Yrs. 
ชาย -77 kg. 
ประเภทบุคคล การ
แข่งขนักฬีายูยิตสู
ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ประจ าปี 
2563 

11. รองชนะเลิศอันดับ 
2 Tachi-Waza 
Advance SENIOR 
+20Yrs. ชาย -77 
kg. การแข่งขนักฬีา
ยูยิตสูชิงแชมป์
ประเทศไทย 
ประจ าปี 2563 

สมาคมกฬีา
ยูยิตสูแห่ง
ประเทศไทย 

   5-15 
พ.ย.63 

นายจิรายุ บัวกลาง 1 ปริญญาตร ี

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-  ร้อยละ  0.05  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.45 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
ยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ 

3.00 0.56 5.0000 0.1844 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥0.45 0.56 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรางวัลจากสาขาวิชา/

แขนงวิชา และด าเนินการขออนุมัติเงินรางวัลให้นักศึกษา รวมถึงการเก็บข้อมูลการได้รับรางวัลของนักศึกษาเพื่อ
รายงานผลต่อไป 

2) ติดตามการรายงานข้อมูลของสาขาวิชา/แขนงวิชา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) คณะได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากรในการรวบรวมและให้ข้อมูล 
2) คณะมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสมในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
3) คณะมีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอย่างเหมาะสม 
4) คณะโดยผู้บริหารได้มีการติดตาม และผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการอย่างเหมาะสม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.1.1-01 รายงานจ านวนรางวลัที่นักศึกษาได้รบั,เกียรติบัตร,โลร่างวัล 
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เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บณัฑิตและสังคม และมี
ทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นายภาณุวัฒน์ อุบลแย้ม 
โทรศัพท์ : 02-160-1286 โทรศัพท์ : 02-160-1286 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานจ าแนกรายสาขาวิชา ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. ระดับคะแนนคุณภาพของบณัฑิต ปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

คะแนน 4.72 4.63 4.65 

สาขาวิชา ค่าเฉลี่ยคุณภาพรายด้าน 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การ

สื่อสาร ฯ 

ด้านอื่นๆ รวม 

ระดับปริญญาตร ี       4.61 
ภูมิศาสตรแ์ละภูมิสารสนเทศ 4.83 4.38 4.56 4.72 4.38 - 4.57 
ภาษาไทย 4.84 4.53 4.61 4.89 4.43 - 4.66 
ภาษาอังกฤษ 4.51 4.50 4.50 4.52 4.59 - 4.52 
ภาษาจีน 4.94 4.83 4.89 4.89 4.83 - 4.88 
ภาษาญี่ปุ่น 4.66 4.48 4.46 4.55 4.49 - 4.53 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4.78 4.75 4.67 4.59 4.43 - 4.65 
การจดัการโรงแรมและธุรกิจที่พกั 4.74 4.60 4.44 4.54 4.47 - 4.56 
การจดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบรกิาร 

4.71 4.53 4.58 4.71 4.59 - 4.62 

การจดัการสังคมและวฒันธรรม 4.65 4.65 4.57 4.68 4.75 - 4.66 
   - แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 
(จัดการนวัตกรรมสังคม) 

4.62 4.76 4.58 4.69 4.75 - 4.68 

   - แขนงวิชาการจัดการทาง
วัฒนธรรม 

4.68 4.54 4.57 4.67 4.76 - 4.69 

นิติศาสตร ์ 4.84 4.51 4.60 4.56 4.61 - 4.62 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 4.63 4.53 4.58 4.66 4.62 - 4.60 
   - แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 4.75 4.71 4.71 4.74 4.70 - 4.72 
   - แขนงวิชาการบริหารรฐักจิ(รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

4.59 4.52 4.51 4.56 4.59 - 4.55 

   - แขนงวิชาการบริหารภาครฐัและ
เอกชน 

4.55 4.36 4.51 4.68 4.57 - 4.53 

การบริหารงานต ารวจ 4.70 4.51 4.46 4.56 4.53 - 4.55 
สารสนเทศศาสตร ์ 4.58 4.42 4.53 4.71 4.61 - 4.57 
   - แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการ 

4.48 4.50 4.50 4.75 4.66 - 4.58 

   - แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
(บรรณารกัษ์) 

4.67 4.33 4.56 4.67 4.56 - 4.56 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 

ระดับปริญญาโท       4.87 
รัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการ
ภาครัฐและเอกชน) 

5.00 4.50 4.90 5.00 5.00 - 4.88 

การจดัการทอ่งเที่ยวและบริการ 5.00 5.00 5.00 4.50 4.80 - 4.86 
รวม 4.76 4.58 4.62 4.67 4.61 - 4.65 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4.20 4.30 4.40 4.50 ≥4.60 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.2.1 ระดั บคะแนนคุณภาพของ
บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3.00 4.65 5.0000 0.1844 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥4.35 4.65 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) มีการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2562 ตามจ านวนที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
2) มีการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก ากับ ติดตาม 

และประเมินผลการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 อย่างต่อเนื่อง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) ได้มีการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับ  
ความร่วมมือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร/บุคลากรที่เกี่ยวข้องในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/บุคลากรจาก 
กองบริการการศึกษาหน่วยงานเจ้าภาพหลักให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง  

2) ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินการตามตัวชี้วัดอย่างเพียงพอ  
3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลและติดตามผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
4) ใช้กระบวนการในการด าเนินงานในรูปแบบ PDCA 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.2.1-01 รายงานผลการส ารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางจฑุารัตน์ สมอควร 
 นางสาววนิดา กงแหลม 

โทรศัพท์ : 02-160-1286 โทรศัพท์ : 02-160-1286 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

1. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด คน 1,107 1,431 514 
2. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม

เร่ืองการมีงานท า 
คน 1,059 1,353 474 

 
2.1 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป ี
คน 946 1,257 468 

 
2.2 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท า

ระยะเวลามากกว่า 1 ป ี
คน 14 3 - 

 2.3 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท คน - - - 
 2.4 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 5 5 - 

 
2.5 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อน

เข้าศึกษา 
คน 28 32 2 

 
2.6 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา 
คน 20 10 - 

 2.7 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่ยังไม่มงีานท า คน 46 46 4 
3. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม

เร่ืองการมีงานท า (ไม่นบัรวมบณัฑิตที่มีงานท าก่อน
เข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์
ทหาร) (ข้อ 2 ลบด้วย (2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6)) 

คน 1,006 1,306 472 

4. ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 2.1 / ข้อ 3 x 
100) 

ร้อยละ 94.04 96.04 99.15 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
71.65 76.65 81.65 86.65 ≥91.65 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  

3.00 99.15 5.0000 0.1844 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥91.65 99.15 บรรลุ  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) มีการส ารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 514 คน มีบัณฑิตตอบแบบส ารวจ จ านวน 474 คน คิดเป็นร้อยละ 92.21 
โดยบัณฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ ร้อยละ 99.15 คิดเป็น 5.0000 คะแนน 

2) มีการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากผู้ใช้บัณฑิตของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ตามจ านวนที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) ได้มีการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร/บุคลากรที่เกี่ยวข้องในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/บุคลากรจากกอง
บริการการศึกษาหน่วยงานเจ้าภาพหลักให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง 

2) ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินการตามตัวชี้วัดอย่างเพียงพอ 
3) ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลและติดตามผลการประเมิน

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4) ด้านกระบวนการ/วิธีการใช้กระบวนการในการด าเนินงานในรูปแบบ PDCA 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง:  

1.2.2-01 รายงานผลการส ารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือก
ประเมินด้านการสอน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวเอมอร ตอโมกข์ 
โทรศัพท์ : 02-160-1286 โทรศัพท์ : 02-160-1286 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. จ านวนอาจารยท์ี่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ผสมผสาน 
คน - - 50 

2. จ านวนอาจารยท์ี่เลือกประเมินด้านการสอนทั้งหมด คน - - 50 
3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือกประเมิน
ด้านการสอน 

ร้อยละ - - 100 

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือกประเมิน
ด้านการสอน 

3.00 100 5.0000 0.1297 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥90.00 100 บรรลุ  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) ฝ่ายวิชาการได้มีการจัดประชุมวิชาการประจ าคณะโดยร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์จัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสาน 
2) ฝ่ายวิชาการขอความร่วมมือให้อาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานส่งเอกสาร

และแนบหลักฐานประกอบการสอนมายังฝ่ายวิชาการเพื่อรวบรวมและรายงานไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
ฝ่ายวชิาการได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานโดยคณะได้

มีการสนับสนนุสื่อและอุปกรณส์ าหรับการจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ในคณะเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
อาจารย ์
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.2.3-01 รายงานจ านวนอาจารย์ที่มีความประสงค์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผ์สมผสาน 
1.2.3-02 มคอ.3 เอกสาร ต ารา สื่อประกอบการสอนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผ์สมผสาน 
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เป้าประสงค์ 1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ ทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษาสอดคล้องตามอตัลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวจิราพร ฮามวงศ์ 
 นายธนบรรณ วรุณธรรม 

โทรศัพท์ : 02-160-1290 โทรศัพท์ : 02-160-1290 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

1. จ านวนนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ คน - - 476 
2. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด คน - - 1,947 
3. ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรอืจิตสาธารณะ ร้อยละ - - 24.45 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
12.00 14.00 16.00 18.00 ≥20.00 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือ
จิตสาธารณะ 

2.11 24.45 5.0000 0.1297 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥20.00 

 
24.45 บรรลุ 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

1) ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมด้านจิตอาสาหรือจิตสาธารณะด้วย 

2) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และก าหนดกิจกรรม
ด้วยตนเอง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) คณะได้รับความร่วมมือจากผูบ้ริหาร/คณาจารย/์บุคลากรในการรวบรวมและให้ข้อมูล 
2) คณะมีงบประมาณสนบัสนุนอย่างเหมาะสมในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
3) คณะมีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนนุอย่างเหมาะสม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

4) คณะโดยผูบ้ริหารได้มีการติดตาม และผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติ
ราชการอย่างเหมาะสม 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.3.1-01 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการด้านจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talents 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวจิราพร ฮามวงศ์ 
 นายธนบรรณ วรุณธรรม 

โทรศัพท์ : 02-160-1290 โทรศัพท์ : 02-160-1290 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

1. จ านวนที่ได้รับการพัฒนาให้มีทกัษะที่จ าเปน็ใน
ศตวรรษที่ 21 หรือ talents 

คน - - 503 

1.1 ศตวรรษที่ 21  คน - - 410 
1.2 talents คน - - 93 

2. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด คน - - 1,947 
3. ร้อยละนักศึกษาทีไ่ด้รับการพฒันาให้มีทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talents 
ร้อยละ - - 25.83 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
12.00 14.00 16.00 18.00 ≥20.00 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ ได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 หรือ talents 

2.11 25.83 5.0000 0.1297 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥20.00 

 
25.83 บรรลุ 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

1) ฝ่ายกิจการนักศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talentsด้วย 

2) มีการติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2563 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) คณะได้รับความร่วมมือจากผูบ้ริหาร/คณาจารย/์บุคลากรในการรวบรวมและให้ข้อมูล 
2) คณะมีงบประมาณสนบัสนุนอย่างเหมาะสมในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

3) คณะมีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนนุอย่างเหมาะสม 
4) คณะโดยผู้บริหารได้มีการติดตาม และผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการอย่างเหมาะสม 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.3.2-01 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการด้านการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเปน็ในศตวรรษที่ 21 หรือ 
talents 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.3 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของหน่วยงานไปน าเสนอ
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ  
 หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์
 หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร ์

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 นางสาวศิริธรรม จิตต์งาม,  
 นางสาวศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน ์

โทรศัพท์ : 02-16-1280 โทรศัพท์ : 02-16-1280 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 

1. จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
เป็นตัวแทนของหน่วยงานไปน าเสนอในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

ผลงาน - - 6 

 1.1 ระดับชาต ิ  - - - 
 1.2 นานาชาต ิ  - - 6 

 
รายละเอียดของผลการด าเนินงาน 

ล าดับ ชื่อผลงานวิจยั
ของนักศึกษาที่

ได้รับการ
คัดเลือกฯ 

ชื่อ-สุกล 
เจ้าของผลงาน 

ชื่องานการประชุม
วิชาการ  

 

ระดับการ
น าเสนอ 
(ชาติ/ 

นานาชาตื) 

ว/ด/ป  
ท่ีน าเสนอ 

ประเทศท่ี
ไปน าเสนอ 

กรณี 
ผลงานได้
ตีพิมพ์ใน
วารสารชื่อ
วารสารท่ี
ตีพิมพ์ 

ว/ด/ป ที่ 
ตีพิมพ์ 

1. The Study of 
Foreign 
Languages in 
Top Chef 
Thailand 
Program 

นางสาวเบญจ
วรรณ ใกลแ้กว้ 
นางสาวกมล
ชนก นาววีงศ ์
นางสาว
เสาวลักษณ์ ฉัตร
อนกุูลกจิ 
นางสาวปภาวี 
พิริยะกิตตกิาร 
อาจารย์กัญ
ชลิกา ตรีกลาง
ดอน 

IASTEM - 1019th  
International  
Conference  
on Social  
Science and  
Humanities (ICSSH) 

นานาชาต ิ

 

6-7  
มีนาคม  
2564 
 
 
 

จังหวัดภูเก็ต  
ประเทศไทย 

- - 

2. A study on 
negative 
adjective 
words in pop 
songs 
between 
1980 – 2020 

นางสาวจริาพร 
แจ่มศร ี
อาจารย์นภาศรี 
สุวรรณโชต ิ
 

IASTEM - 1019th  
International  
Conference  
on Social  
Science and  
Humanities (ICSSH) 

นานาชาต ิ

 

6-7  
มีนาคม  
2564 

จังหวัดภูเก็ต  
ประเทศไทย 
 
 
 

- - 

3. The 
Strategies for 
Translating 

นางสาวสนุิสา 
คุยบุตร 

IASTEM - 1019th  
International  
Conference  

นานาชาต ิ

 

6-7  
มีนาคม  
2564 

จังหวัดภูเก็ต  
ประเทศไทย 

- - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

Lyrics from 
English to 
Thai: A Case 
Study of the 
Soundtracks 
of Beauty 
and the Beast 

นางสาวชนนิ
กานต ์จันทรมิา 
นางสาวณฐัวดี 
ดิษธรรม 
นางสาวกรวรรณ 
อุปดี 
อาจารย์นิธิวดี 
โฆสรัสวด ี

on Social  
Science and  
Humanities (ICSSH) 

4. Language 
Features of 
Audio Tour 
Description in 
English 

นางสาวทิพยา
ภรณ์ โพธิสาร  
อาจารย์ ดร.อังค์
วรา เหลอืงนภา 

IASTEM - 1019th  
International  
Conference  
on Social  
Science and  
Humanities (ICSSH)  

นานาชาต ิ

 

6-7  
มีนาคม  
2564 

จังหวัดภูเก็ต  
ประเทศไทย 
 
 
 

- - 

5. An Analysis of 
Language 
Strategies 
Used to 
Close 
Personal 
Narrative in 
TED Talks 

นางสาวฐิติวัลค์ 
แก้วประดับ 
นางสาวเบญจพร 
พะวะ 
นางสาวสรุิวิภา 
คูณมา 
นางสาวสรุีย์พร 
มาคุ้ม 
อาจารย์กัญ
ชลิกา ตรีกลาง
ดอน 

IASTEM - 1019th  
International  
Conference  
on Social  
Science and  
Humanities (ICSSH)  
 

นานาชาต ิ

 

6-7  
มีนาคม  
2564 
 
 
 

จังหวัดภูเก็ต  
ประเทศไทย 

- - 

6. Academic 
Word List of 
Reading Part 
in TOEIC 
Sample Test 

นางสาววรกานต์ 
จันทร์มาตร ์
อาจารย์จนิต์จริา 
บุญชูตระกูล 

IASTEM - 1019th  
International  
Conference  
on Social  
Science and  
Humanities (ICSSH) 

นานาชาต ิ 6-7  
มีนาคม  
2564 

จังหวัดภูเก็ต  
ประเทศไทย 

- - 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2.00  ผลงาน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

 20   22   24   26  ≥28 

 ระดับหน่วยงาน 
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 



 
 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

28 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.3.3 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษา
ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
หน่วยงานไปน าเสนอในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2.11 6 5.0000 0.1297 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥5 6 บรรลุ  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) ได้ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยได้จัดโครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษา
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2) ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการเข้าร่วม
น าเสนอผลงานทางวิชาการหรือวิจัยในเวทีระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

3) จัดโครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ 
4) สรุปรายงานผลจ านวนผลงานตามโครงการที่คณะจัดขึ้น 
5) น าผลการประเมินการจัดโครงการมาปรับปรุงด าเนินคร้ังต่อไป 
6) รวบรวมและสรุปผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
7) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและรายงานให้หน่วยงานเจ้าภาพและผู้บริหารทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1) นักศึกษาให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม 
2) มีงบประมาณสนับสนนุที่เพียงพอ 
3) มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.3.3-01 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษาใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.3.3-02 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงาน
วิชาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดบั B1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเท่า 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

 นางสาวศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน ์
โทรศัพท์ : 02-160-1286 โทรศัพท์ : 02-160-1286 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
1. จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 
คน - 62 119 

2.  จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด คน - 163 395 
3. ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 
ร้อยละ - 38.04 30.13 

 

หน่วยงาน 

 จ านวนนักศึกษาชั้น
ปีที่ 3-4 ที่สอบผ่าน

มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR 

ระดับ B1  

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3-4 ที่เข้า
สอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 
CEFR ทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  119  395 30.13  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 3.00  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
8.00 11.00 14.00 17.00 ≥20.00 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ 
B1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.11 30.13 5.0000 0.1297 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥20.00 30.13 บรรลุ  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการรายงานสรุปผลร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

2) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดโครงการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 
2) มีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนนุ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.35-01 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.35-02 ผลสรุปการทดสอบของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
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เป้าประสงค์  1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
 1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน ์
โทรศัพท์ : 02-160-1286 โทรศัพท์ : 02-160-1286 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
1. จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 

80 คะแนนขึ้นไป 
สาขาวชิา - 1 - 

 
รายละเอียดของผลการด าเนินงาน 

หัวข้อ 
ค่าน้ าหนัก
คะแนน 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การพิจารณา 
ผลการด าเนินการ คะแนน

ประเมิน 

กรอบ 1) Input  จ านวน 4 หัวข้อ มีค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละ 20    
1) จ านวนนักเรียนที่มา
สมัครเรียนในแต่ละปี
การศกึษา 

5 1.1) อัตราการแข่งขนัของนกัเรียนทีม่าสมัครกับแผนรับ
นักศกึษา 

 1 

2) จ านวนนักศกึษา 5 2.1) แนวโน้มของนกัศกึษาที่คงอยู่  2 

2.2) นักศึกษาต่างชาต ิ  0 
2.3) นักศึกษาแลกเปลี่ยน  0 

3) คุณภาพอาจารย์ 5 3.1) วุฒิปริญญาเอก  0 
 - เท่ากับ หรือสูงกว่ามาตรฐานอุดมศกึษา (ร้อยละ 40)   
 - ต่ ากว่ามาตรฐานอุดมศึกษา (ร้อยละ 40)   
3.2) ต าแหน่งทางวิชาการ  0 
 - เท่ากับ หรือสูงกว่ามาตรฐานอุดมศกึษา (ร้อยละ 60)   
 - ต่ ากว่ามาตรฐานอุดมศึกษา (ร้อยละ 60)   

4) เครือข่าย/คู่ความ
ร่วมมอื 

5 4.1) ในประเทศ  4 
4.2) ต่างประเทศ  1 

กรอบ 2) Output  จ านวน 2 หัวข้อ มีคา่น้ าหนักคะแนนร้อยละ 40   
5) คุณภาพของ
นักศกึษา 

15 5.1) รางวัลทีน่ักศกึษาได้รับการยกย่อง   
- ระดับชาต ิ  6 
- ระดับนานาชาต ิ  4 

6) ผลงานของอาจารย์ 25 6.1) งานวิจัย  0 
6.2) ผลงานวิจัยที่ตีพมิพ ์  6 
6.3) ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง  0 
6.4) การน าเสนอบทความ  0 
6.5) หนังสือ  0 
6.6) ต ารา  0 
6.7) อาจารย์ทีม่ีชื่อเสียง/ได้รับการยกย่อง  0 

- ระดับชาต ิ  0 
- ระดับนานาชาต ิ  0 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

กรอบ 3) Outcome จ านวน 3 หัวข้อมีคา่น้ าหนักคะแนนร้อยละ 40     
7) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

10 7.1) แนวโน้มความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  10 

8) การมีงานท าของ
บัณฑิต 

10 8.1) แนวโน้มการมีงานท าของบัณฑิต  10 

9) อันดับของหลกัสูตร
เมื่อเทียบกับที่อืน่ 

20 9.1) ผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดับ
หลักสูตร 

 8 

9.2) สรุปภาพรวมการวเิคราะห์ตนเองในการจัดอันดับเมื่อ
เทียบกับหลักสตูรในประเทศ 

 10 

    คะแนนรวม  62 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2  สาขาวิชา ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

≤3  4 5  6 ≥7 

 ระดับหน่วยงาน 
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1  สาขาวิชา ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มี
คะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้น
ไป 

3 0 0.0000 0.0000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥1 0 ไม่บรรล ุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์ในการยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถแข่งขันใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติโดยได้จัดโครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  
2) มหาวิทยาลัยก าหนดให้กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการก ากับและติดตามผลการ

ด าเนินงานในตัวชี้วัด “จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป” โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการดังนี้ 

- ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับจ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่ มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 
คะแนนขึ้นไป 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

- ก ากับติดตามการด าเนินงานเก่ียวกับจ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
อย่างต่อเนื่อง 

- รับทราบผลการด าเนินงานเกี่ยวกับจ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป
ทุกเดือน 

- สรุปผลการด าเนินงานจ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป รายงานต่อ  
ผู้ก ากับตัวชี้วัดเพื่อเห็นชอบ และรายงานต่อฝ่ายแผนคณะทราบ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1) ผู้บริหารให้ความส าคัญบุคลากรให้ความร่วมมือ 
2) มีงบประมาณสนับสนนุที่เพียงพอ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
ไม่มีนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาต่อ รวมถึงอาจารย์ที่จบวุฒิปริญญาเอกมีน้อย 

เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.4.1 - 01 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินสาขาวชิาเอตทัคคะ 
1.4.1 - 02 รายงานสรุปโครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทัง้หมดทีผ่่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้
คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 นางจฑุารัตน์ สมอคร 
 นางสาววนิดา กงแหลม 
 นางสาวสุภาวดี เรืองสังข ์
 นางสาวนวกมล พรมมา 
 นายประทีป ชาลี 

โทรศัพท์ : 02-160-1286 โทรศัพท์ : 02-160-1286 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

1. จ านวนหลักสูตรที่ผา่นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไมต่่ ากว่าระดับ 
3.01 

หลักสูตร 15 15 15 

 1.1 ระดับดี หลักสูตร 14 14 13 
 1.2 ระดับดีมาก หลักสูตร 1 1 2 
2.  จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร 15 15 15 
3. ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผา่นตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3.01 

ร้อยละ 100 100 100 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ระดับผลการประเมิน จ านวน
หลักสูตร

ที่มี
คะแนน
ระดับดี
ขึ้นไป 

จ านวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ น้อย ปาน

กลาง 
ดี ดี

มาก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - - 13 2 15 15  100  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
75.00 80.00 85.00 90.00 ≥95.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่
ผ่ า น ต า ม เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่
ต่ ากว่าระดับ 3.01 

2.11 100 5.0000 0.1297 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥95.00 100 บรรลุ  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวเอมอร ตอโมกข์ 
โทรศัพท์ : 02-160-1286 โทรศัพท์ : 02-160-1286 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2562 2563 2564 
1. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) หลักสูตร - - 1 

 
รายละเอียดของผลการด าเนินงาน 

ชื่อหลักสูตรระยะสั้น (Non-
Degree) 

ผู้อนุมัติ 
หลักสูตรระยะสั้น 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
(เร่ิม - สิ้นสุด
หลักสูตร) 

ระบุ
จ านวน

ชั่วโมงการ
อบรม 

จ านวน
ผู้เข้า
อบรม
ท้ังหมด 

จ านวน
ผู้ผ่าน
การ

อบรม 
 โครงการพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษ 

 อธกิารบด ี  1. เพื่อพฒันา
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
ให้กับนักศกึษา
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2. เพื่อเตรียม
ความพรอ้มในการ
สอบ CEFR ให้กับ
นักศกึษาสาขาวชิา
ภาษา อังกฤษ 
และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 ระยะที ่1  
   18 ธันวาคม 2563 
ระยะที่ 2 
   18-23 มีนาคม 
2564 

 20 ชั่วโมง  230 
คน 

 230 
คน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ระดับมหาวิทยาลัย 
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2  หลักสูตร ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
≤2 4 6 8 ≥10 

 ระดับหน่วยงาน 
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1  หลักสูตร  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-
Degree) 

2.11 1 5.0000 0.1297 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥1 1 บรรลุ  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ฝ่ายวิชาการได้มีการประชุมวิชาการประจ าคณะเพื่อหารือเกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น 

โดยผ่านโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) ได้รับความร่วมมือจากภาควชิามนษุยศาสตร์ 
2) มีงบประมาณส าหรับสนับสนนุเพียงพอส าหรับการจัดโครงการ 
3) มีการระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและด าเนนิโครงการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.4.4-01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
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เป้าประสงค์ 1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนมคีวามก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวหัสทยา นวลสวุรรณ 
 นางสาวตนูละดา เพชรอ าไพ 

โทรศัพท์ : 02-160-1284 โทรศัพท์ : 02-160-1284 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คน 18 25 7 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 23 7 
1.2 รองศาสตราจารย์ 1 2 - 
1.3 ศาสตราจารย์ - - - 

2. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (นับรวมอาจารย์
ประจ าทีล่าศึกษาต่อ)  

คน 131 121 51 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 13.74 20.66 13.73 

 โดยมีผลการด าเนินงานจ านวนตามสาขาวิชาได้ดงันี้ 

สาขาวิชา จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

คิดเป็นร้อย
ละ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 
ภูมิศาสตรแ์ละภูมิสารสนเทศ  0 0 0 0 5 0.00 
ภาษาไทย  1 0 0 1 6 16.66 
ภาษาอังกฤษ  3 0 0 3 10 30.00 
ภาษาจีน  0 0 0 0 9 0.00 
ภาษาญี่ปุ่น  1 0 0 1 6 16.66 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 0 0 1 7 14.29 
การจดัการสังคมและวฒันธรรม 
-แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 1 0 0 1 5 20.00 
-แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 0 0 0 0 3 0.00 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทอ่งเที่ยวและบรกิาร 0 0 0 0 1 0.00 

รวม 7 0 0 0 51 17.73  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 3.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
18.00 21.00 24.00 27.00 ≥30.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2.11 13.73 1.0000 0.0259 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥30.00 13.73 ไม่บรรล ุ

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) มีการจัดท าแผนผลักดันการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีการจัดท าแผนใน

แต่ละปีงบประมาณเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการมีผลต าแหน่งทางวิชาการ 
2) ได้มีก าหนดการจะจัดโครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์ในสังกัด แต่สืบเนื่องจากในปี 

2564 ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการปิดมหาวิทยาลัยโดยให้หัวหน้า
ส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณามอบหมายภาระงานที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พ านัก 
Work from home เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร ท าให้การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) บุคลากรสายวิชาการให้ความส าคัญและตระหนักในเร่ืองต าแหน่งทางวชิาการมากขึ้น 
2) คณะมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนนิโครงการเพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ 
3) คณะมีการสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์โน้ตบุกให้กับบุคลากรทุกคนของคณะเพื่อน าใช้ประโยชน์ในการ

ค้นคว้าหาข้อมูล หรือด้านต่างๆ เพื่อความสะดวกในการเขียนต าราเพื่อเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1) บุคลากรสายวิชาการไม่มีผลงานพร้อมเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ เพราะด้วยมีจ านวนภาระงานที่มาก 
2) คณะมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุน 
3) เนื่องจากในปี 2564 ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการปิด

มหาวิทยาลัยโดยให้หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณามอบหมายภาระงานที่เหมาะสมส าหรับบุคลากร
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พ านัก Work from home เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร ท าให้การปฏิบัติงานในปีที่ผ่าน
มาไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.5.1-01  แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวหัสทยา นวลสวุรรณ  
 นางสาวตนูละดา เพชรอ าไพ 

โทรศัพท์ : 02-160-1284 โทรศัพท์ : 02-160-1284 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ เข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
คน - - 5 

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

1.2 ต าแหน่งวิชาการ - - 2 
      1.2.1 ช านาญการ - - - 
      1.2.2 ช านาญการพิเศษ - - 2 
      1.2.3 เชี่ยวชาญ - - - 
      1.2.4 เชี่ยวชาญพิเศษ - - - 

2. จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนทัง้หมด (ไม่นบัรวม
ผู้เชี่ยวชาญ ทีป่รึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และคนงาน) 

คน - - 24 

3. ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการที่เข้าสู่
ต าแหน่งที่สงูขึ้น 

ร้อยละ - - 20.83 

 โดยมีผลการด าเนินงานจ านวนตามสาขาวิชาได้ดงันี้ 

หน่วยงาน ต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวน
บุคลากร

สาย
สนับสนุน
ทั้งหมด 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

- - 3 - 2 - - 5 20.83 

รวม - - - - 2 3 - 5 20.83  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

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

2.11 20.83 5.0000 0.1297 

 
 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥10.00 20.83 บรรลุ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

โดยร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เท่ากับ ร้อยละ 20.83 

2) ฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้ก ากับตัวชี้วัด ด าเนินการประชุมกับผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อวางแผนการด าเนินการ 
3) ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน 
4) ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
5) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ผ่านสื่อต่างๆ ของคณะฯ ได้แก่ e-offiice, web page, line 

กลุ่มคณะ เป็นต้น ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทราบอย่างต่อเนื่อง 
6) ติดตามผลการเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรตามสมรรถนะประจ าสายงาน 
7) น าผลการเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรตามสมรรถนะประจ าสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

รายงานที่ประชุมผู้บริหารคณะ เพื่อร่วมหาแนวทางการผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคนได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน 
2) มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับให้บุคลากรได้เพิ่มพูนศักยภาพตามสมรรถนะประจ า

สายงาน 
3) คณะมีห้องประชุมที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ

ให้กับบุคลากรของคณะ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง  ๆ อันได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น   

4) คณะประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมผ่านสื่อต่าง ๆ ของคณะ รวมถึงผลักดัน/ส่งเสริมให้บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความ
พร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.5.2–01 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานคณบดี 
1.5.2–02 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝา่ย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

 นางสาวหัสทยา นวลสวุรรณ  
 นางสาวตนูละดา เพชรอ าไพ 

โทรศัพท์ : 02-160-1284 โทรศัพท์ : 02-160-1284 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
  

  ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1 .  จ านวนบุ คลากรที่ ส อบผ่ านมาต รฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

คน 87 94 42 

    1.1  บุคลากรสายวิชาการ 58 64 17 
    1.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 29 30 25 
2. จ านวนบุคลากรที่เข้าสอบทั้งหมด คน 150 139 64 
    2.1  บุคลากรสายวิชาการ 116 107 38 
    2.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 34 32 26 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 58.00 67.63 65.63 

    3.1  บุคลากรสายวิชาการ 50.00 59.81 44.74 
    3.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 85.29 93.75 96.15 

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

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

2.11 65.63 4.1260 0.1141 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥70.00 65.63 ไม่บรรล ุ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) ด าเนินการรายงานสรุปผลร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
2) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดโครงการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ

ทางด้านภาษาอังกฤษ SSRU – TEP (Suan Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency) 
ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทาจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับบคุลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) มีการสนับสนนุด้านบุคลากร 
2) มีการสนับสนนุงบประมาณการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายวชิาการและ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
3) มีการสนับสนนุด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.5.3-01 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.5.3-02 ผลสรุปการทดสอบของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
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เป้าประสงค์  1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางอมรวดี กลิ่นจันทร ์
 นายพีรพงศ์ โผแพ 
 นายเจริญพร เดชมณ ี
 นางสาวยุพนิ แก้วค า 
 นางสาวเอ้ืออารี เวฬุวนารักษ์ 
 นางสาวพิมชนก แดงโคนา 

โทรศัพท์ : 02-160-1284 โทรศัพท์ : 02-160-1284 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

คะแนน - - 91.46 

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA 

2.11 91.46 5.0000 0.1844 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥85.00 91.46 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) จัดท าแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

3) การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) บุคลากรระดับคณะให้ความร่วมมือในการท าแบบสอบถาม คร้ังที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) ใช้ระบบออนไลน์เป็นเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการจัดเก็บผลการส ารวจ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.6.1-01 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
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เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดบัที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางอมรวดี กลิ่นจันทร ์
 นายพีรพงศ์ โผแพ 
 นายเจริญพร เดชมณ ี
 นางสาวยุพนิ แก้วค า 
 นางสาวเอ้ืออารี เวฬุวนารักษ์ 
 นางสาวพิมชนก แดงโคนา 

โทรศัพท์ : 02-160-1284 โทรศัพท์ : 02-160-1284 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ล าดับ 
ประชุมกบม.

คร้ังท่ี 
เร่ืองท่ีต้องสื่อสารจากที่

ประชุม กบม. 
วันท่ีประชุมกบ

ม. 

ช่องทางการ
สื่อสารเพ่ือ
สร้างการ

รับรู้ 

วันท่ี
สื่อสาร 

ผู้สื่อสาร 
จ านวน
บุคลากร
ท่ีรับรู้ 

1 ครั้งที่ 
10/2563 

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

12 ตุลาคม 
2563 

บันทึก
ข้อควม 

21 ตุลาคม 
2563 

นางอมรวด ีกลิน่
จันทร ์

137 

2 ครั้งที่ 
11/2563 

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

9 พฤศจิกายน 
2563 

บันทึก
ข้อควม 

26 พฤศิจิ
กายน 
2563 

นางอมรวด ีกลิน่
จันทร ์

135 

3 ครั้งที่ 
12/2563 

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

14 ธันวาคม 
2563 

บันทึก
ข้อควม 

17 
ธันวาคม 
2563 

นางอมรวด ีกลิน่
จันทร ์

135 

4 ครั้งที่ 
1/2564 

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

11 มกราคม 
2564 

บันทึก
ข้อควม 

28 
มกราคม 
2564 

นางอมรวด ีกลิน่
จันทร ์

93 

5 ครั้งที่ 
2/2564 

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

8 กุมภาพนัธ์ 
2564 

บันทึก
ข้อควม 

10 
กุมภาพนัธ์ 
2564 

นางอมรวด ีกลิน่
จันทร ์

93 

6 ครั้งที่ 
3/2564 

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

8 มีนาคม 2564 บันทึก
ข้อควม/App 
line 

10 มีนาคม 
2564 

นางอมรวด ีกลิน่
จันทร ์

87 

7 ครั้งที่ 
4/2564 

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

5 เมษายน 
2564 

บันทึก
ข้อควม/App 
line 

21เมษายน 
2564 

นางอมรวด ีกลิน่
จันทร ์

93 

  ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 

คน - - 1,222 

2. จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน - - 1,296 
3. ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 

ร้อยละ - - 94.29 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

8 ครั้งที่ 
5/2564 

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

11 พฤษภาคม 
2564 

บันทึก
ข้อควม/App 
line 

14 
พฤษภาคม 
2564 

นางอมรวด ีกลิน่
จันทร ์

93 

9 ครั้งที่ 
6/2564 

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

15 มิถุนายน 
2564 

บันทึก
ข้อควม/App 
line 

21 
มิถุนายน 
2564 

นางอมรวด ีกลิน่
จันทร ์

91 

10 ครั้งที่ 
7/2554 

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

12 กรกฎาคม 
2564 

บันทึก
ข้อควม/App 
line 

20 
กรกฏาคม 
2564 

นางอมรวด ีกลิน่
จันทร ์

91 

11 ครั้งที่ 
8/2554 

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

9 สิงหาคม 
2564 

บันทึก
ข้อควม/App 
line 

13 สิงคาม
คม 2564 

นางอมรวด ีกลิน่
จันทร ์

91 

12 ครั้งที่ 
9/2554 

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

13 กันยายน 
2564 

บันทึก
ข้อควม/App 
line 

16 
กันยายน 
2564 

นางอมรวด ีกลิน่
จันทร ์

91 

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจ
ให้ส าเร็จ 

2.11 94.29 5.0000 0.1297 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥90.00 94.29 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ผู้บริหารมีการสื่อสาร ถ่ายทอด นโยบายหรือภารกิจจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้

บุคลากรในหน่วยงานรับทราบเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวนบุคลากรที่มีการรับรู้และมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ระดับในการขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ เทียบกับจ านวนบุคลากรทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.7.1-01 แบบรายงานจ านวนร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้
ส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้าประสงค์ 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการ
ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.1  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นายพีรพงศ์ โผแพ 
 นายวฒุิพงศ์ เนียมบุญ 
 นายสิริธนธราธร จิรทปีต์ธนชาติ 

โทรศัพท์ : 02-160-1284 โทรศัพท์ : 02-160-1284 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

เรื่องข้อเรียน 

ช่อง
ทางการ
ร้องเรีย

น 

ประเภทเรื่องร้องเรียน 
วันที่
รับ

เรื่อง 

รายละเอียดการ
แก้ไข 

วันที่ 
ก าหนด
แล้ว
เสร็จ 

อาคาร
สถาน

ที่ 

สิ่งอ านวย
ความ
สะดวก 

อื่นๆ 

- - - - - - - -  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่ และ
สิ่ งอ านวยความสะดวกตามพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัย 

คน - - 0 

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.8.1  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2.11 0 5.0000 0.1297 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
 

 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≤15 0 บรรลุ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ฝ่ายอาคารสถานที่ได้มีการจัดท าแบบฟอร์มเพื่อรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ

สะดวก จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจหรือแจ้งขอให้
ตรวจสอบ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.8.1-01 แบบฟอร์ม/สถิติจ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นายพีรพงศ์ โผแพ 
 นายวฒุิพงศ์ เนียมบุญ 
 นายสิริธนธราธร จิรทปีต์ธนชาติ 

โทรศัพท์ : 02-160-1284 โทรศัพท์ : 02-160-1284 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
  

  ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนค่าไฟฟ้าและน้ าปีปัจจุบัน บาท - - 23,255,857.80 
    1.1  ค่าไฟฟ้า - - 21,092,987.09 

    1.2  ค่าน้ า - - 2,162,870.71 

2. จ านวนค่าไฟฟ้าและน้ าปีที่ผ่านมา บาท - - 37,642,019.18 
    2.1  ค่าไฟฟ้า - - 34,934,187.19 
    2.2  ค่าน้ า - - 2,707,831.99 
3. ผลต่างของค่าไฟและน้ าของปีที่ผ่านมากับปี
ปัจจุบัน 

บาท - - 
14,386,161.38 

    3.1  ค่าไฟฟ้า - - 13,841,200.10 
    3.2  ค่าน้ า - - 544,961.28 
4. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ - - 38.22 

    4.1  ค่าไฟฟ้า - - 39.62 
    4.2  ค่าน้ า - - 20.13 

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

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

2.11 38.22 5.0000 0.1297 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥5.00 38.22 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองกลาง ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนและ

ผลักดันตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการดังกล่าว 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

1.8.2-01 รายงานผลร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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เป้าประสงค์ 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ  
 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจดัหารายได้ดา้นการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า(7) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวศิริธรรม จิตต์งาม 
 นางสาวสายฝน  นิลปะกะ 

โทรศัพท์ : 02-16-1280 โทรศัพท์ : 02-16-1280 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โครงการ 
งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ 

ด้านการบริการวิชาการ ด้านวิจัย 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้งานโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ (LTAX3000) เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อ
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อย่างไร ให้ถูกต้อง 
ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1-3 

720,500.00 - 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้งานโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ (LTAX3000) เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อ
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อย่างไร ให้ถูกต้อง 

143,000.00 - 

รวม 863,500.00 -  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ
บริการวิชาการและวิจัยทั้งหมด 

บาท 3,684,599.00 5,468,909.00 863,500.00 

 1.1 ด้านการบริการวิชาการ 1,930,900.00 2,830,800.00 863,500.00 
 1.2 ด้านวิจัย 1,753,699.00 2,638,109.00 - 
2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง) 

คน 129 118 51 

3. เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ
บริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 

บาท/คน 28,562.78 46,346.69 16,931.37 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
150,000 200,000 250,000 300,000 ≥350000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
8,000 11,000 14,000 17,000 ≥20,000 

 ระดับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา  
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์การศึกษา ให้ด าเนินการในชื่อตัวชี้วัด “รายได้จากโครงการจัดหารายได้

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหา
รายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัย
ต่ออาจารย์ประจ า 

2.11 16,931.37 3.9771 0.1467 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥20,000 16,931.37 ไม่บรรล ุ

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) ได้มีการจัดท าแผนการส่งเสริมการจัดหารายได้ของคณาจารย์ในคณะ โดยได้จัดโครงการจัดหารายได้

ด้วยการบริการวิชาการ 
2) โดยส านักทรัพย์สินและรายได้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานใน

ตัวชี้วัด “1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า” โดยมีแนว
ทางการด าเนินการดังนี้ 

- ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับคณะฯ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระดับมหาวิทยาลัย 

- รวบรวมแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (2560 - 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระดับหน่วยงาน 

- ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ต่อมหาวิทยาลัย
ทราบทุกเดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจดัหารายได้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1) คณาจารย์ที่ด าเนินการมีจ านวนน้อยลง 
2) ขาดแหล่งทุนสนบัสนนุดา้นงบประมาณ 

หลักฐานอ้างอิง: 
1.9.1-01 แผนการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.9.1-02 รายงานสรุปผลรายได้จากการด าเนินการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.9.1-03 หลักฐานแสดงที่มาของรายได้ด้วยการบริการวิชาการและวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปญัญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวศิริธรรม จิตต์งาม 
 นางสาวสายฝน  นิลปะกะ 

โทรศัพท์ : 02-16-1280 โทรศัพท์ : 02-16-1280 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

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

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

น้ าหนัก 64.60 113.00 30.60 

 1.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 64.60 113.00 30.60 
 1.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 
 1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับ

อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  
คน 131 121 51 

 2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 131 121 51 
 2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 

2.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - 
3. 3. ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 49.31 93.39 60.00 

 3.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 49.31 93.39 60.00 
 3.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 
 3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - 

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่

2.11 60.00 5.0000 0.1297 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥55.00 60.00 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติโดยได้จัดโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

2) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับคณาจารย์ 

3) จัดโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

4) ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยให้ส่งผลงานเข้าร่วมการน าเสนอในงานประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

5) จัดประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับคณาจารย์ 
6) ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1) ผู้บริหารให้ความส าคัญและสง่เสริมให้คณาจารย์ในคณะผลิตผลงานวิจัย 
2) มีงบประมาณสนับสนนุที่เพียงพอ 
3) มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

2.1.1-01 สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1.1-02 สรุปจ านวนและรายชื่อบทความวิจัยในระดับชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1.1-03 สรุปจ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1.1-04 เอกสารหลักฐานแสดงการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
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เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับการน าไปใช้ประโยชน์และให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวศิริธรรม จิตต์งาม 
 นางสาวสายฝน  นิลปะกะ 

โทรศัพท์ : 02-16-1280 โทรศัพท์ : 02-16-1280 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

   
 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนนิงาน ดังนี้ 

ชื่องานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์
หรืองานวิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ฯ 

ประเภทผลงาน 
ปีที่ผลิตผล

งาน 
หน่วยงานท่ีน าไปใช้

ประโยชน ์
รายละเอียดของการน าไปใช้

ประโยชน ์

การยกระดับผลิตภณัฑ์นวัตวิถีเอกลักษณ์
ประจ าถิน่สู่สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์เพือ่พัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากอ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธาน ี

งานวิจัย 2563 ชมรมก านนั
ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอ
บ้านดุง 

ใช้ประโยชน์เชิงพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสอดคล้องกับความตอ้งการ
ชุมชน โดยมีผลิตภัณฑ์นวัตวถิีอนั
เป็นเอกลกัษณ์ประจ าถิน่สู่สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ จ านวน 20 
ต้นแบบ เพือ่กอ่ให้เกิดรายได้ 

การสร้างอัตลักษณ์ใหมทุ่นทางสังคมวัฒนธรรม 
ทุนทรัพยากรทอ้งถิน่วถิีวิธีสูก่ารสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ คณุค่าทางสังคม “ทะเลอีสาน 
อาหารวัฒนธรรม"  

งานวิจัย  2563 ชมรมก านนั
ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอ
บ้านดุง 

ใช้ประโยชน์เชิงพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประจ าถิ่น  โดย
เกษตรกรได้ผลิตภัณฑ์ของทอ้งถิน่
รูปแบบใหม่ในการช่วยสร้าง
รายได้ในตลาดทอ้งถิน่และ
ส าหรับการท่องเที่ยว จ านวน 20 
ต้นแบบ เพือ่กอ่ให้เกิดรายได้ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ า น วน ง านวิ จั ย  ง า นนวั ต ก ร รม  ง าน
สร้ า งสรรค์หรื องานวิชาการที่ น า ไป ใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้าง
รายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและ
ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ผลงาน - - 7 

 1.1 งานวิจัย  - - 7 
 1.2 นวัตกรรม  - - - 
 1.3 งานสร้างสรรค์  - - - 
 1.4 งานวิชาการ  - - - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

แนวทางการพัฒนาสังคมรากหญ้า เศรษฐกจิ
ฐานราก ด้วยนวัตวิถอีีสานบูรณาการมีสว่นร่วม
ประชารฐัประจ าแหล่งท่องเที่ยว 
วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงตอนกลางและตอนบน"
   
   

งานวิจัย 2563 ชมรมก านนั
ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอ
บ้านดุง และพัฒนา
ชุมชนอ าเภอกมุภวา
ปี 

ใช้ประโยชน์เชิงพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประจ าถิ่น โดยได้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาอนั
เป็นเอกลกัษณ์ประจ าถิน่ จ านวน 
20 ผลิตภัณฑ์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ 

การสร้างพลังชุมชนวฒันธรรมแห่งความดีสู่
การเชื่อมวิถีชวีิตคนสองนา มหานครแห่งการ
ท่องเที่ยวอีสานตอนบน  
   

งานวิจัย  2563 ประธานก านนั
ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอ
บ้านดุง (ก านนัวริัตน ์
ชีพจ าเป็น) 

ใช้ประโยชน์พัฒนาประชาชนและ
ชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน โดย
น าองค์ความรู้ไปพัฒนาประชาชน 
ชุมชน ท้องถิ่นในพื้นที่ 4 ต าบล 
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอดุรธานี 
ได้แก่ (1) ต าบลโพนสูง (2) ต าบล
นาค า (3) ต าบลบ้านดุง และ (4) 
ต าบลศรีสุทโธ ผ่านกิจกรรมการมี
ส่วนรว่มในการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคมที่สะท้อน 10 ขอ้ค าถาม
ส าคัญโดยเฉพาะในประเดน็เรือ่ง
“การมีเหตุผลในการด ารงชวีิต
ต้องรูจ้ักเคารพกติกาของชุมชน 

แนวทางการพัฒนาสังคมแห่งความสขุ 
“สะบายดีอีสาน” สานพลังประชารฐั 2 นา
คู่ขนานวิถอีีสานไมท่ิ้งกนั  
  
 

1 งานวิจัย  2563 ประธานก านนั
ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอ
บ้านดุง (ก านนัวริัตน ์
ชีพจ าเป็น) 

ใช้ประโยชน์เชิงพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับร้าน
บายศรีบ้าน 
ดุงแบรนด์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ให้กับ
ท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นกระจาย
แนวคิดให้กับประชาชนที่สามารถ
ด าเนนิการให้เกดิบ้านดุงแบรนด ์
“ลดจากร้านใหญก่ระจายไปเป็น
ร้านเลก็ในแหล่งทอ่งเที่ยวใหญ่ 

การออกแบบลายผ้าซ่ินวถิีวัฒนธรรมค าชะโนด
ความเชือ่พญานาคด้วยวิธมีัดหมี่ลวดลายผ้าทอ
มือ   

งานวิจัย 
  

2562  นางเพ็ญนภา อินทร์
ชั้นศรี นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนช านาญ
การ ส านกังาน
พัฒนาชุมชน อ าเภอ
บ้านดุง อ าเภอบ้าน
ดุง จังหวัดอุดรธาน ี

การใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์ 
ออกแบบลวดลายและวิธกีาร
มัดหมี่ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ ผ้า
มัดหมี่ทอมอื 

การบริหารการพัฒนาอัตลกัษณ์ “ค าชะโนด” 
อนรุักษ์ “รุกขนาคา” เมอืงอุดรธานีสู่การมี
ส่วนรว่มของประชาชนร้านค้าผลติผลคนราก
หญ้า อยู่ดีมี สขุ ลดความเหลือ่มล้ าอย่างย่ังยืน
   

งานวิจัย  2563  ประธานก านนั
ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอ
บ้านดุง (ก านนัวริัตน ์
ชีพจ าเป็น)  

ใช้ประโยชน์พัฒนาประชาชนและ
ชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน โดย
จัดกิจกรรมที่น ากระบวนการ องค์
ความรู้ไปพัฒนาชมุชนในทอ้งถิน่ 
ในการเพาะตน้ชะโนดเพื่อศกึษา
ระยะเวลาและลกัษณะของเมล็ด
ที่จะท าการเพาะพันธกุรรมได้
อย่างมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ทดลองเพาะพันธุต์้นชะโนด)  

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
27.00 32.00 37.00 42.00 ≥47.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่
น า ไป ใช้ ป ระ โยชน์ ในกา รพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย 
หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

2.11 7 5.0000 0.1844 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥5 7 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์กับชุมชนรวมทั้ง

บูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยตอบสนอง Thailand 4.0 โดยได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน 

2) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับคณาจารย์ 

3) จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานสร้างสรรค์ให้ได้รับความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือบริการ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

4) ประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 
5) ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1) ผู้บริหารให้ความส าคัญ บุคลากรให้ความร่วมมือ 
2) มีงบประมาณสนับสนนุที่เพียงพอ 
3) มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

2.2.1-01 ตารางสรุปตัวชี้วัด 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

2.2.1-02 เอกสารการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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เป้าประสงค์  2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.4.1 จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวศิริธรรม จิตต์งาม 
 นางสาวสายฝน  นิลปะกะ 

โทรศัพท์ : 02-16-1280 โทรศัพท์ : 02-16-1280 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 
 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
องค์ความรู้

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เข้า

เยี่ยมชม 
วันที่เข้าเยี่ยมชม 

แหล่งเรียนรู้ด้านมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

การจัดการเคร่ือง
บูชาที่เหลือใช้ 

1,364 สิงหาคม 64 

 

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

1.จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ คน - - 1,364 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 200 คน ต่อ  1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
200 400 600 800 1,000 

 
 ระดับหน่วยงาน 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 10 คน ต่อ  1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.4.1 จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู ้ 2.11 1,364 5.0000 0.1297 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 

1,000 1,364 บรรลุ  
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

1) ส่งเสริมและสนับสนนุการเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมและสนับสนนุการเพิ่มศูนย์การ
เรียนรู้โดยได้จัดโครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

2) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ 
3) สนับสนนุส่งเสริมและติดตามการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ทุกเดือน 
4) ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1) ผู้บริหารให้ความส าคัญในการเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
2) มีงบประมาณสนับสนนุที่เพียงพอ 
3) มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

2.4.1-01 รายงานสรุปผลการให้บริการแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวศิริธรรม จิตต์งาม 
 นางสาวสายฝน  นิลปะกะ 

โทรศัพท์ : 02-16-1280 โทรศัพท์ : 02-16-1280 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท 9,928,511.00 8,542,040.02 5,110,123.35 
 1.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9,928,511.00 8,542,040.02 5,110,123.35 
 1.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 
 1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

(นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง)  
คน 129 118 51 

 2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 129 118 51 
 2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 
 2.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - 
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ต่ออาจารย์ประจ า/หรือนักวิจัย 
บาท/
คน 

85,731.33 72,390.17 100,198.50 

 3.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 85,731.33 72,390.17 100,198.50 
 3.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 
 3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-5000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 

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

 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40,000 45,000 50,000 55,000 ≥60,000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

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

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

2.11 100,198.50 5.0000 0.1297 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

  

กลุ่มสาขาวิชา เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
1) มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

≥ 25,000 100,198.50 บรรลุ 

2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ≥ 60,000 - - 
3) วิทยาศาสตร์สุขภาพ ≥ 50,000 - - 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาคอุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรือภาคบริการ 
2) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
3) จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกให้แก่คณาจารย์เพื่อ

ส่งเสริมให้อาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 
4) ส ารวจข้อมูลแหล่งทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกผ่านทางส านักทรัพย์สินและรายได้ ติดตามและ

ตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) ผู้บริหารให้ความส าคัญในการแสวงหาแหล่งทุนวจิัยภายนอก 
2) มีงบประมาณสนับสนนุที่เพียงพอ 
3) มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

2.5.1-01 ตารางสรุปตัวชี้วัด 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  
 



 
 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

65 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.5.2 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวศิริธรรม จิตต์งาม 
 นางสาวสายฝน  นิลปะกะ 

โทรศัพท์ : 02-16-1280 โทรศัพท์ : 02-16-1280 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

   
 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนนิงาน ดังนี้ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีที่ได้รับทุน 

ผลงานวิจยั 
นวัตกรรมหรืองาน
สิทธิบัตรท่ีน าไปใช้

ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์

ประเภท
ของผลงาน 

การน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

ว/ด/ป และ
สถานท่ีด าเนนิการ 

โครงการการ
ออกแบบลายผ้าซ่ิน
วิถีวัฒนธรรมค าชะ
โนดความเชือ่
พญานาคด้วยวธิี
มัดหมี่ลวดลายผ้าทอ
มือ ผู้วจิัยได้ ศึกษา
วิถีวัฒนธรรมค าชะ
โนดความเชือ่
พญานาค ในพื้นที่
อ าเภอบ้างดุง 
จังหวัดอุดรธาน ี

งบประมาณภายใน 
(รายได้) 

2561 ผ้ามัดหมี่ทอมอื ผลงานวิจัย (1) น าไปเป็นต้นแบบ
การออกแบบพาน
บายศรีของแหล่ง
ท่องเที่ยวค าชะโนด 
(ร้านบ้านดุงแบรนด์) 
(2) เป็นลายต้นแบบ
ในการเพิ่มมูลค่าด้วย
เรื่องเล่า (story 
telling) ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
และการออกแบบ
ร่วมกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ 
วิทยาลัยอาชีวศกึษา
อุดรธาน ี

นิทรรศการ
ออนไลน์ การ
แสดงผลงานวิจัย
และนวัตกรรม 
นักคิด นกัพัฒนา 
มนุษยศาสตร์ 
2564 เผยแพร่ 
ระหว่างวนัที ่1-30 
กันยายน 2564 
ช่องทาง 
Facebook เพจ : 
นักคิด นกัพัฒนา 
มนุษยศาสตร ์

 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1.จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตร
ที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ผลงาน - - 1 

 1.1 งานวิจัย - - 1 
 1.2 นวัตกรรม - - - 
 1.3 งานสิทธิบัตร - - - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 1.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

10 11 12 13 ≥14 

 ระดับหน่วยงาน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.5.2 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม
หรืองานสิทธิบัตรที่น าไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

2.11 1 5.0000 0.1297 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥1 1 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) ได้จัดโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
2) จัดโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ให้แก่คณาจารย์ในคณะ 
3) ประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 
4) ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
คณาจารย์ให้ความร่วมมือในการสร้างผลงานด้านผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่น าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

2.5.2–01 เอกสารหลักฐานที่แสดงจ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่น าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

2.5.2–02 ตารางสรุปผลการด าเนินการจ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่น าไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

 



 
 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

67 

เป้าประสงค์ 2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.6.1 จ านวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดบัชาติ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวศิริธรรม จิตต์งาม 
 นางสาวสายฝน  นิลปะกะ 

โทรศัพท์ : 02-16-1280 โทรศัพท์ : 02-16-1280 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อวารสาร ฐาน วันที่ได้รับการยอมรับ 
TCI 1 TCI 2 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

  30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

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

จ านวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ 

วารสาร - - 1 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 

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

  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 

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

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.6.1 จ านวนวารสารวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ 

2.11 1 5.0000 0.1297 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
1 1 บรรลุ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) ได้จัดด าเนินการโครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและคุณภาพทั้งระบบ 
2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบและทันสมัย 
4) จัดโครงการโครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและคุณภาพทั้งระบบ 
5) ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในเล่มวารสาร 
6) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน/ปรับปรุงแผนงานตามข้อเสนอแนะในปีถัดปี 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1) บุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้ความส าคัญในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในเล่มวารสารของคณะฯ 
2) มีงบประมาณที่เพียงพอ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

2.6.1-0.1 วารสารวิชาการทีไ่ด้รบัการยอมรับในระดับชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.6.1-02 เอกสารหลักฐานแสดงการได้รับการยอมรับในระดับชาติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้าประสงค์ 2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวศิริธรรม จิตต์งาม 
 นางสาวสายฝน  นิลปะกะ 

โทรศัพท์ : 02-16-1280 โทรศัพท์ : 02-16-1280 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

โดยมีรายละเอียดผลการด าเนนิงานดังนี้ 

กิจกรรม/
โครงการ 

น าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนา รายวิชาที่

น าไปใช ้

ภาคเรียนที่น าไปใช ้ ผู้น าไปใช้
ประโยชน ์

รายละเอียดการ
น าไปใช้ประโยชน ์

การเรียนการสอน การวิจัย 1/2563 2/2563 

 โครการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพ
ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยใช้หลกั
ปรัชญา
แนวความคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านคลองบางแค 
หมู่ที่ 4 ต.บางนาง
ลี่ อ.อมัพวา จ.
สมุทรสงคราม 

     PPA 1102 
หลักรฐั
ประศาสน
ศาสตร ์

     คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

 น าความรู้ที่ไดจ้าก
การฝกึอบรมกับ
วิทยากรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนัทา ไปสร้าง
รายได้กับเห็ดนางฟ้า
ภูฐาน ดงันี ้
1. วิธีการเพาะเห็ด
นางฟ้าภูฐาน 
2. การแปรรูปเห็ด
นางฟ้าภูฐาน 
3. การเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ผลิตจากเห็ดธรรมดา
ให้เป็นผลิตภัณฑ์
หลากหลายรูปแบบ 
4. การพฒันา
โรงเรือนและเพิ่ม
ผลผลิตจากวัสดทุี่มี
อยู่ในทอ้งถิ่น 

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

1. จ านวนการบริการวิชาการที่มีการบูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย 

งาน - - 2 

2. จ านวนงานบริการวิชาการทั้งหมด งาน - - 2 
3. ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูร

ณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย 

ร้อยละ - - 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
5. การสร้างบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม แบบถุง
กระดาษและแบบ
สุญญากาศ 
6. การตลาดและการ
ประชาสัมพนัธ ์

โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
นวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ 2564 

  CUM3208 
มรดกทาง
วัฒนธรรม 

  คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

การประยุกต์ใชอ้งค์
ความรูก้ารสร้าง
จิตส านกึ การอนรุักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม
และความภาคภมูิใจ
ในความเป็นไทย โดย
การออกแบบองค์
ความรู้ "การจัดการ
เครื่องบูชาที่เหลอืใช้
จากศาสนสถาน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่
มีการบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 

3.00 100 5.0000 0.1844 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

  เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥90.00 100 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการ

วิจัย โดยได้จัดโครงการพัฒนาระบบบริการวิชา 
2) จัดประชุมก าหนดกลุ่มชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความ

ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
3) จัดประชุมก าหนดกลุ่มชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
4) จัดท าแผนบริการวิชาการ 
5) ติดตามการด าเนินงานของชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

6) ก าหนดให้อาจารย์เสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองความต้องการของชุมชนและด าเนินการตาม
โครงการบริการวิชาการพร้อมทั้งเสนอผลการด าเนินงานต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาชุมชน 
8) ประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงาน 
9) รายงานติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1) ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบให้บริการวชิาการแก่สังคม 
2) มีงบประมาณสนับสนนุที่เพียงพอ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

2.7.1 -01 ตารางร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดบัมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 นางสาวจิราพร ฮามวงศ์  
 นายธนบรรณ วรุณธรรม  
 นางสาวศิริธรรม จิตต์งาม 
 นายภาณุวัฒน์ อุบลแย้ม 
 นางสาวกัญญ์พฑัฒา หงส์ภัทราจันทร์ 
 นายวฒุิพงศ์ เนียมบุญ 

โทรศัพท์ : 02-160-1284 โทรศัพท์ : 02-160-1284 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

  
 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดงันี้ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล การบรรลุ 
1.    ด้านวิชาการและการเรียนการสอน  9 6  
1.1 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติที่มสีัญญาจ้างเต็มเวลา (QS 
Ranking, UMultirank) 

4 6.67  

1.2 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติลงทะเบยีนเรียนเต็มหลักสูตร 
(เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (QS Ranking) 

2 0  

1.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
(PhD) (QS Stars, UMultirank) 

48 28.33  

1.6 จ านวนผูท้รงคุณวุฒิที่รบัทราบข้อมูลทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยั (หลักสูตร/ งานวจิัย หรือข้อมูลอื่น) (QS Stars) 

150 177  

1.8 จ านวนสัญชาติของนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเต็มหลักสูตร (QS Stars) 

1 2  

1.10 จ านวนหน่วยกิตที่จัดให้นกัศึกษาท ากิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคมในหนึ่งหลักสูตร (UMultirank) 

1 1  

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

1. จ านวนตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด - 5 23 

2. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนขับเคลื่อนทิศทาง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

ตัวชี้วัด - 5 37 

3. ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - 100 62.16 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

1.12 จ านวนวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรีที่ท าร่วมกับองค์กร
เอกชนระดับภูมิภาค (UMultirank) 

2 2  

1.13 จ านวนวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทที่ท าร่วมกับองค์กร
เอกชนระดับภูมิภาค (UMultirank) 

2 0  

1.14 ฐานข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่มีสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา และมีระบบประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ (QS Stars, 
UMultirank) 

1 1  

2. ด้านวิจัยและบริการวิชาการ  16 7  
2.1 จ านวนบทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 
SCOPUS และ SJR Q1, Q2 (QS Ranking) 

6 0  

2.2 จ านวนบทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus (QS 
Ranking) 

30 13  

2.3 จ านวนบทความทีต่ีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวทิยาลัยใน 
500 อันดับแรกของ QS ในฐานข้อมูล Scimago/ Scopus (QS 
Ranking) 

9 3  

2.4 จ านวนบทความที่มนีักวิจัยชั้นน าจากภายนอก ร่วมตีพิมพ์ใน
ฐาน Scimago/ Scopus (Webometrics/ QS Ranking) 

12 5  

2.5 จ านวนบทความทีต่ีพิมพ์ในฐาน Google Scholar โดยมผีู้
ร่วมผลงานเป็นนักวิจัยชั้นน าจากภายนอก (Webometrics) 

6 8  

2.6 จ านวนผลงานนวัตกรรมที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสทิธิบัตร 
(QS Stars, UMultirank) 

4 14  

2.7 จ านวนบทความทีต่ีพิมพ์ใน Scopus โดยมีผู้ร่วมผลงานที่มา
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (QS Stars) 

4 1  

2.8 จ านวนบทความทีต่ีพิมพ์ใน Web of Science Core 
Collection (ISI) (UMultirank) 

1 1  

2.9 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
ในพื้นที่ที่ตัง้ของมหาวิทยาลัย (QS Stars) 

2 1  

2.11 จ านวนความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงกลยุทธ์ (UMultirank) 1 1  
2.12 จ านวนบทความที่ร่วมกับหน่วยงานต่างชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล Web of Science Core 
Collection (ISI) (UMultirank) 

1 0  

2.13 จ านวนบทความที่ร่วมกับหน่วยงานในภูมิภาค ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล Web of Science Core 
Collection (ISI) (UMultirank) 

1 1  

2.14 จ านวนบทความที่ร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Web of 
Science Core Collection (ISI) (UMultirank) 

1 0  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

2.15 จ านวนเงินทนุวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกระดับนานาชาติ 
(UMultirank) 

6,700.00 0  

2.16 จ านวนเงินทนุวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในภูมิภาค 
(UMultirank) 

1,000,000.00 1,239,680.00  

2.17 จ านวนเงินทนุวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกระดับชาติ 
(UMultirank) 

1,000,000.00 1,239,680.00  

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 5 4  
3.2 จ านวนข่าวหรือกิจกรรมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ และน า Link 
ข่าวบนเวบ็ไซต์แชร์ลงบน Social Media (Webometrics) 

368 401  

3.3 จ านวนหนา้เพจของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ศนูย์/ส านัก 
(Webometrics) 

6,000 8,622  

3.4 จ านวนการผลิตสื่อมัลติมีเดยีของหน่วยงาน (Webometrics) 30 30  
3.5 จ านวนไฟล์เอกสาร ไฟล์วิดโีอ ที่เผยแพร่ใน SSRU 
Academic Search (Webometrics) 

793 759  

3.6 จ านวนการฝากลิงค์ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 
(Webometrics) 

15 15  

4. ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ 7 6  
4.1 จ านวนการจัดกิจกรรมแนะน าดา้นอาชีพให้กับนักศึกษาหรือ
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา (QS Stars) 

1 1  

4.3 จ านวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยให้การช่วยเหลือด้านการกุศล 
และองค์กรการกุศลระดับชาติหรือนานาชาติ (QS Stars) 

2 3  

4.4 จ านวนการจัดแสดงดนตรีทีจ่ัดขึ้นในมหาวิทยาลัย (QS 
Stars) 

1 1  

4.5 จ านวนการแสดงผลงานและการจัดนิทรรศการ (หน่วยงาน
ละ 2 คร้ัง) (QS Stars) 

2 2  

4.6 จ านวนนักศึกษาที่ได้รบัทุนการศึกษาจากแหล่งทนุภายนอก
มหาวิทยาลยั (QS Stars) 

10 10  

4.7 จ านวนนักศึกษาที่ได้รบัทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย คน
ละไมน่้อยกว่า 10,000 บาท (QS Stars) 

2 1  

4.8 จ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยชว่ยเหลือสังคมและชุมชน 
(หน่วยงานละ 200,000 บาท) (QS Stars) 

200,000.00 381,390.00  

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย 

3.00 62.16 3.2160 0.1186 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 62.16 ไม่บรรล ุ

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้จัดโครงสร้างการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) และจัดประชุม 
หน่วยงาน ระดับคณะ 

2) คณะด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
3) ด าเนินตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
4) ประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อน

ทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
5) รายงานความก้าวหน้าตามแผนการด าเนินงานให้หน่วยงานเจ้าภาพ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าภาพในการรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน

ทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1) เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลให้การประสานงานและด าเนินงานไม่สามารถเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ 

2) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของมหาวิทยาลัย มีบางหลักสูตรย้ายไปสังกัดหน่วยงานใหม่ จึงท า
ให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุผล 
หลักฐานอ้างอิง: 

3.1.1-01 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์ของ
อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวศิริธรรม จิตต์งาม 
 นางสาวสายฝน  นิลปะกะ 

โทรศัพท์ : 02-16-1280 โทรศัพท์ : 02-16-1280 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 
 รายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้  

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

1. จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน - - 0 

- ระดับชาต ิ - - 0 
- ระดับนานาชาต ิ - - 0 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้ งหมด  
(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  

คน - - 51 

3. ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัย
ที่ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ - - 0 

ชื่อ
ผลงาน
ที่ได้รับ
รางวัล 

ชื่อ
รางวัลที่
ได้รับ 

หน่วยงานที่ให้
รางวัล 

ระดับรางวัล ระบุด้านของรางวัล ว-ด-ป ได้รับ
รางวัล 

ชื่อ-สกุลผู้
ได้รับรางวัล 

ชาติ นานาชาติ วิจัย 
งาน

สร้างสรรค์ 

- - - - - - - - - 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.50 2.00 2.50 3.00 ≥3.50 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2.11 0 0.0000 0.0000 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥3.50 0 ไม่บรรล ุ

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้จัดโครงการส่งเสริมการประกวด

ผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ 
2) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับหน่วยงาน 
3) จัดโครงการอบรมและสนับสนุนอาจารย์ในการท าผลงานไปประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
4) จัดโครงการประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ โดยคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีความโดด

เด่นในแต่ละศาสตร์สาขาวิชาให้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัย 
5) จัดประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงาน 
6) ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1) ผู้บริหารให้ความส าคัญและบุคลากรให้ความร่วมมือ 
2) มีงบประมาณสนับสนนุที่เพียงพอ 
3) มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1) บุคลากรให้ไม่มีผลงานส่งเข้าประกวด 
2) เงินสนบัสนุนไม่เพียงพอ 

หลักฐานอ้างอิง: 
3.1.2-01 ตารางสรุปร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของ

อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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เป้าประสงค์ 3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวจิราพร ฮามวงศ์  
 นายธนบรรณ วรุณธรรม 

โทรศัพท์ : 02-160-1290 โทรศัพท์ : 02-160-1290 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อเครือข่าย รายละเอยีดของผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

1) เครือข่ายศิษย์เก่า    
  1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า (ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่า) 

นักศึกษาได้รับการพัฒนาระบบกระบวนการคิด ดา้นการท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น ส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

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

1. จ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

เครือข่าย 5 5 5 

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

2. จ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

เครือข่าย 5 5 5 

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

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

ร้อยละ 100 100 100 

3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   100 100 100 
3.2 เครือข่ายชุมชน   100 100 100 
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   100 100 100 
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   100 100 100 
3.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ   100 100 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

2) เครือข่ายชุมชน    
  2.1 เครือข่ายชุมชนบางนางลี่ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการในชุมชน และสามารถน า

องค์ความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอน 
3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ    
  3.1 เดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ได้รบัการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการและ

การปฏิบัติงานดา้นการบริการ ของบุคลากรและนักศึกษา และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านภาษากบังานบริการ 

4) เครือข่ายผู้ประกอบการ    
  4.1 บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ 
จ ากัด 

นักศึกษามีช่องทางในการหางาน มีความพร้อมก่อนจบการศึกษา 

5) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ   
  5.1 เครือข่ายต่างประเทศ 
บริษัท เฮกาเซ่น อินเตอร์เนชัน่
แนล เอดดุเคชั่น อินเวสท์เม้นท ์
จ ากัด 

การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนมาตรฐาน HSK มีมาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก มีผู้เข้าสอบเป็นจ านวนมาก เป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับทางมหาวทิยาลัย 

  5.2 เครือข่ายต่างประเทศ 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยนอร์
มอนยูนนาน ประเทศจีน 
(กิจกรรมจัดการศึกษาส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลยันอร์มอลยูนนาน 
ประเทศจีน) 

มหาวิทยาลยัได้รับนักศึกษาตา่งชาติมาศึกษาที่มหาวทิยาลัยและนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาได้รบัปริญญาตรีที่มหาวิทยาลยั 

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

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

3.00 100 5.0000 0.1844 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
 

 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 100 บรรลุ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการติดตามและแสวงหาข้อมูลการท าความร่วมมือระหว่างคณะและ

เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงและมีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
2) ด าเนินการติดตามและแสวงหาข้อมูลการท าความร่วมมือระหว่างคณะและเครือข่ายต่าง ๆ ในทุก ๆ 

เดือนจนกว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) คณะได้รับความร่วมมือจากผูบ้ริหาร/คณาจารย/์บุคลากรในการรวบรวมและให้ข้อมูล 
2) คณะมีงบประมาณสนบัสนุนอย่างเหมาะสมในการส่งเสริมกิจกรรม 
3) คณะมีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนนุอย่างเหมาะสม 
4) คณะโดยผูบ้ริหารได้มีการติดตาม และผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติ

ราชการอย่างเหมาะสม 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

3.2.1-01 หนังสือความตกลงร่วมมือ (MOU) 
3.2.1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่า 
3.2.1-03 เอกสารความร่วมมือ (หนังสือขอความอนุเคราะห์) 
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เป้าประสงค์ 3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  
 3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล 
โทรศัพท์ : 02-160-1284 โทรศัพท์ : 02-160-1284 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 
 รายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 

หน่วยงาน แผนรับ จ านวนนักเรียนที่เข้ามา
ศึกษาต่อ 

คิดเป็นร้อยละ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

750 672 89.60 

 

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

1. จ านวนนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย คน - - 672 
2. แผนรับนักศึกษาประจ าปี คน - - 750 

3. ร้ อยละของนั กเรี ยนที่ เข้ ามาศึ กษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี 

ร้อยละ - - 89.60 

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่ เข้ามา
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ
นักศึกษาประจ าปี 

2.11 89.60 5.0000 0.1844 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥70.00 89.60 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) ได้ด าเนินการตามค่าเป้าหมายของคณะ ซึ่งมีจ านวนนักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 

2564 จ านวน 689 คน จากแผนรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน 750 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.86 
(ข้อมูลจากกองบริการการศึกษาวันที่ 3 พ.ย.2564)  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

2) ด าเนินการประชาสัมพนัธ์การรับสมัครนักศึกษาในรอบต่าง ๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของคณะและ
สื่อภายนอก และร่วมการออกบูทแนะแนวหลักสูตรการศึกษาทีห่น่วยงานภายนอกจัดขึ้น รวมถึงประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารตา่ง ๆ ทีส่ร้างภาพลักษณ์ให้แก่คณะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียไปสู่สาธารณชนด้วย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) มีบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการวิชาการ และบุคลากรด้านอ่ืน ๆ 
ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ และการด าเนินงานด้านการรับสมัครนักศึกษา 

2) จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการในการประชาสัมพันธ์จัดท าสื่อหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ 

3) มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมใช้สนับสนุนในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ และ
การงานด้านการรับสมัครนักศึกษา 

4) ฝ่ายบริหารงานทั่วด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล
มีเดียของคณะ หรือออกบูทกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน และการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ของคณะ โดยได้รับการสนับสนุนจากงานฝ่ายบริการ
การศึกษา และบุคลากรฝ่ายอื่น ๆ ภายใต้การสนับสนุนและก ากับดูแลจากผู้บริหาร 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 
3.3.1-01 รายงานสรุปจ านวนผูส้มัครและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564) 
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เป้าประสงค์ 3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวชิา  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.4.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

 นายภาณุวัฒน์ อุบลแย้ม 
โทรศัพท์ : 02-160-1286 โทรศัพท์ : 02-160-1286 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

1. จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน คน  99 81 3 
 1.1 จ านวนนักศึกษาต่างชาติทีล่งทะเบียนเรียน  52 52 3 
 1.2 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน  - - - 
     1.2.1 จ านวน นักศึกษา มรภ.สส ที่ไป

แลกเปลี่ยนตา่งประเทศ 
 47 29 - 

 1.2.2 จ านวนนักศึกษาจากต่างประเทศ ที่มา
แลกเปลี่ยนที่ มรภ.สส  

 - - - 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ระดับมหาวิทยาลัย 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 25 คน ต่อ 1 คะแนนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
200 225 250 275 300 

 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา 
  หน่วยงาน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

20 25 30 35 40 

2) คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 35 40 45 50 55 
3) วิทยาลัยนานาชาต ิ 1 2 3 4 5 
4)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ 

85 110 135 160 185 

5) วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ 3 6 9 12 15  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.4.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

3.00 3 5.0000 0.1844 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย:  
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 

2 3 บรรลุ 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

ฝ่ายบริการการศึกษาด าเนินการขอข้อมูลนักศึกษาชาวต่างชาติจากสาขาวิชา/แขนงวิชา เพื่อเก็บเป็นข้อมูล
และรายงานผลต่อไป 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจ าสาขาวิชา/แขนงวิชา บุคลากรที่เกี่ยวข้องในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์/บุคลากรจากกองบริการการศึกษาหน่วยงานเจ้าภาพหลักให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

3.4.1-01 รายงานจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น     

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาวจิราพร ฮามวงศ์  
 นายธนบรรณ วรุณธรรม 

โทรศัพท์ : 02-160-1290 โทรศัพท์ : 02-160-1290 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
  

  
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อเครือข่าย ระยะเวลาการ
ด าเนินการ

ร่วมกัน 

กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกันในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

1) เครือข่ายศิษย์เก่า     
  1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า (ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการศิษย์เก่า) 

ปีงบประมาณ 
2564 

การประชุมออนไลน์ (ผ่านระบบ line) เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการจัดกิจกรรม 
และร่วมหารือกิจกรรมที่ศิษย์เก่ากับนักศึกษา
ปจัจุบนั ที่จะด าเนนิการร่วมกันใน

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

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

เครือข่าย 5 5 4 

1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   1 1 1 
1.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   1 1 1 
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   1 1 1 

2. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ เครือข่าย 5 5 4 
2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   1 1 1 
2.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   1 1 1 
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   1 1 1 

3. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่
มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100 100 100 

3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   100 100 100 
3.2 เครือข่ายชุมชน   100 100 100 
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   100 100 100 
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   100 100 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปงีบประมาณ 2564 เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และเกิดความสัมพนัธ์ที่ดีกับคณะและ
มหาวิทยาลยั 

2) เครือข่ายชุมชน     
  2.1 เครือข่ายชุมชนบางนางลี่ ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2567 
1.สนับสนุนพืน้ที่และบุคลากรในการจัด
กิจกรรมต่างๆภายในท้องถิ่น 
2. สนับสนุนความร่วมมือทางวชิาการที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่
การน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งยั่งยนื 

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ     
  3.1 เดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต 30 สิงหาคม 

2561 - 30 
สิงหาคม 2566 

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการจัดการและการปฏิบัติงานด้าน
การบริการ ของบุคลากรและนกัศึกษา และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านภาษากับงาน
บริการในระหว่างวนัที่ 17 - 20 พฤษภาคม 
2564 ณ เดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

4) เครือข่ายผู้ประกอบการ     
  4.1 บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากัด 1 ปีกี่ศึกษา ถ่ายทอด Clip VDO บรรยายเก่ียวกับการ

เตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา และ
เทคนิคการเขียนเรซูเม่  

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

2.11 100 5.0000 0.1297 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 100 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการติดตามและแสวงหาข้อมูลการท าความร่วมมือระหว่างคณะและ

เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงและมีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

2) ด าเนินการติดตามและแสวงหาข้อมูลการท าความร่วมมือระหว่างคณะฯ และเครือข่ายต่าง ๆ ในทุก ๆ 
เดือนจนกว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) คณะได้รับความร่วมมือจากผูบ้ริหาร/คณาจารย/์บุคลากรในการรวบรวมและให้ข้อมูล 
2) คณะมีงบประมาณสนบัสนุนอย่างเหมาะสมในการส่งเสริมกิจกรรม 
3) คณะมีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนนุอย่างเหมาะสม 
4) คณะโดยผูบ้ริหารได้มีการติดตาม และผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติ

ราชการอย่างเหมาะสม 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

3.5.1-01 กิจกรรมโครงการที่จัดร่วมกับเครือข่าย 
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เป้าประสงค์ 3.6 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วม 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 นางสาววนิดา กงแหลม 
โทรศัพท์ : 02-160-1286 โทรศัพท์ : 02-160-1286 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ชื่อเครือข่ายต่างประเทศ รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย

ร่วมกัน /หรือรายละเอียดที่จะ
ด าเนินการร่วมกัน 

รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย
ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน
สุนันทา กับ บริษัท เฮกา
เซ่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอดดุเคชั่น อินเวสท์เม้นท์ 
จ ากัด 

โครงการจัดสอบวัดระดบัความรู้
ภาษาจนี (HSK) ให้กับบุคคลภายนอก 

มีการจัดสอบวัดระดบัความรู้ภาษาจีน
(HSK) ให้กับบุคคลภายนอก รวมทั้งมี
แบบทดสอบตัวอย่าง ให้กับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยั เพื่อวัดระดับความรู้
ภาษาจนี 

เครือข่ายต่างประเทศ 
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
นอร์มอนยูนนาน ประเทศ
จีน 
(กิจกรรมจัดการศึกษา
ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยันอร์มอลยูน
นาน ประเทศจีน) 

1. โครงการจัดการศึกษาส าหรบั
นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน 
1.1 นักศึกษาจีนเดินทางมาศึกษาที่ 
สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ  มหาวทิยาลัย
วิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 2 ปี
การศึกษา 

1. โครงการจัดการศึกษาส าหรบั
นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน 
1.1 นักศึกษาจีนเดินทางมาศึกษาที่ 
สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ  มหาวทิยาลัย
วิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 2 ปี
การศึกษา 

 

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

1. จ านวนเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

เครือข่าย 2 2 2 

2. จ านวนเครือข่ายต่างประเทศทั้งหมด เครือข่าย 2 2 2 
3. ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัด
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 100 100 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30.00 35.00 40.00 45.00 ≥50.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วม 

2.11 100 5.0000 0.1297 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥50.00 100 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1) มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาชั้นน าทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เช่น Yunnan Normal University (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )  และ HEGESEN 
Internaional Education Investment Co.,Ltd 

2) มีการจัดกิจกรรมและจัดการจัดการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาชั้นน าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1) ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากรในการด าเนินงาน 
2) มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสมในการส่งเสริมกิจกรรม 
3) มีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอย่างเหมาะสม 
4) ผู้บริหารได้มีการติดตาม และผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการอย่าง

เหมาะสม 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง: 

3.6.1-01 เอกสารการลงนามความร่วมมือทางวชิาการ (MOU) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปญัญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ภาคผนวก ข 
แผนผลักดันตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการที่มีความก้าวหน้าที่ไม่

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100.00 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

แผนผลักดันตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการที่มีความก้าวหน้าที่ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100.00 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผล 
รอบ 12 เดือน 

แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา ผู้ก ากับดูแล/ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/ผูด้ าเนินการ 

1.4.1 จ ำนวนสำขำวิชำเอตทัคคะที่มี
คะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

สำขำวชิำ 
1  

สำขำวชิำ 
0 

 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สร้ำงควำม
เข้ำใจร่วมกันกับสำขำวชิำตำ่งๆเก่ียวกับแผนปฏิบตัิ
กำรพัฒนำสู่สำขำวชิำเอตทัคคะ เพื่อผลัดดันให้
สำขำวชิำเอตทัคคะมีคะแนนประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์
ที่ก ำหนด 

ต.ค 64 –ก.ย 65 ผู้ก ำกับดูแล: ผศ.ดร.วิลำสินี จินตลิขิตดี  
ผู้จัดเก็บข้อมูล: นำงสำวศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน ์
ผู้ด ำเนนิกำร:  นำงสำวศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน ์

1.5.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิขำกำร 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ 
13.73 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มีกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำร ที่เชื่อมโยงกับ
แผนกลุยทธิ์ของมหำวิทยำลยั โดยมีกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดไว้อย่ำงชัดเจนพร้อมทั้งมีกำรสนับสนนุและ
ผลักดันอย่ำงต่อเนื่องในกำรพัฒนำอำจำรย์ทั้ง
กำรศึกษำต่อระดับปริญญำเอกและกำรเสนอขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดยด ำเนนิกำร ดังนี้ 
 - จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำแต่ละ
ปีงบประมำณ 
- ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร  
- ตดิตำมควำมกำ้วหน้ำของกำรกำรศึกษำต่อและ
กำรเสนอขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรไปยังคณำจำรย์ 
ประจ ำทุก 3 เดือน 
- จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำให้ผู้บริหำรคณะฯ 
ทรำบ ทุก 3 เดือน 
- โครงกำรค่ำยผลงำนทำงวิชำกำร 
 
 

ต.ค 64 –ก.ย 65 ผู้ก ำกับดูแล: อำจำรย์ ดร.ปำรณีย์ ศรีแก้ว 
ผู้จัดเก็บข้อมูล: นำงสำวหัสทยำ นวลสุวรรณ 
นำงสำวตนูละดำ เพชรอ ำไพ 
ผู้ด ำเนนิกำร: นำงสำวหัสทยำ นวลสุวรรณ 
นำงสำวตนูละดำ เพชรอ ำไพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผล 
รอบ 12 เดือน 

แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา ผู้ก ากับดูแล/ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/ผูด้ าเนินการ 

1.5.3 ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่นเกณฑ์
มำตรฐำนภำษำอังกฤษของมหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 
70.00 

ร้อยละ 
65.63 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มีกำรก ำหนด
จัดท ำโครงกำรพฒันำศักยภำพด้ำนภำษำอังกฤษ
ของบุคลำกรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรทั้งสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร ที่เชื่อมโยงกับ
แผนกลุยทธิ์ของมหำวิทยำลยั โดยมีกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดไว้อย่ำงชัดเจนพร้อมทั้งมีกำรสนับสนนุและ
ผลักดันอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้บุคลำกรของคณะ
มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตรม์ีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและทักษะกำรใชภ้ำษำอังกฤษในกำร
ปฏิบัติงำน 

ต.ค 64 –ก.ย 65 ผู้ก ำกับดูแล: อำจำรย์ ดร.ปำรณีย์ ศรีแก้ว 
ผู้จัดเก็บข้อมูล: นำงสำวหัสทยำ นวลสุวรรณ 
นำงสำวตนูละดำ เพชรอ ำไพ 
ผู้ด ำเนนิกำร: นำงสำวหัสทยำ นวลสุวรรณ 
นำงสำวตนูละดำ เพชรอ ำไพ 

1.9.1 เงินรำยได้จำกโครงกำรจดัหำ
รำยได้ดำ้นบริกำรวิชำกำรและวจิัยต่อ
อำจำรย์ประจ ำ 

20,000 
บำท/คน 

16,931.37 
บำท/คน 

จัดโครงกำรจัดหำรำยได้ด้วยกำรบริกำรวิชำกำร 
- ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดกำร
ปฏิบัติตำมค ำรับรองกำรปฏบิัตริำชกำร ประจ ำป 
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ใหกับคณะฯ 
- แตงตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏบิัติ
กำรดำนกำรจัดหำรำยได ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ระดับมหำวิทยำลัย ด ำเนนิกำรโดยหน่วยงำน
เจ้ำภำพ 
- รวบรวมแผนปฏบิัติกำรดำนกำรจัดหำรำยได 
ระยะ 5 ป (2565 - 2569) และประจ ำป
งบประมำณ พ.ศ. 
2565 ระดับหนวยงำน 
- ติดตำม ตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
แผนปฏบิัติกำรดำนกำรจัดหำรำยไดตอมหำ
วิทยำลัยทรำบทุกเดือน 

ต.ค 64 –ก.ย 65 ผู้ก ำกับดูแล: ผศ.ดร.บัวบุตรี รณฤทธิวิชัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล: นำงสำวศิริธรรม จิตต์งำม 
นำงสำวสำยฝน  นิลปะกะ 
ผู้ด ำเนนิกำร: นำงสำวศิริธรรม จิตต์งำม 
นำงสำวสำยฝน  นิลปะกะ 



  

 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผล 
รอบ 12 เดือน 

แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา ผู้ก ากับดูแล/ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/ผูด้ าเนินการ 

จัดโครงกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย(U-Ranking) 
เพื่อสนับสนุนกำรสรำ้งผลงำนตำมแนวทำงกำรจัด
อันดับมหำวิทยำลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
นำนำชำติให้คณำจำรย์ 

3.1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนกำร
จัดอันดับมหำวิทยำลยั 

ร้อยละ  
80.00 

ร้อยละ 
62.16 

- ด ำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับผู้ที่เก่ียวข้อง
กับกำรด ำเนินงำน 
- ด ำเนินตำมแผนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลยั ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 
- ประสำนงำนกับหน่วยงำน ทัง้ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลยัในกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อน
ทิศทำงยุทธศำสตร์มหำวทิยำลัย 
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนกำรด ำเนนิงำนให้
หน่วยงำนเจ้ำภำพ 

ต.ค 64 –ก.ย 65 ผู้ก ำกับดูแล: ผศ.ดร.บัวบุตรี รณฤทธิวิชัย 
อำจำรย์ ดร.วีระ วีระโสภณ 
อำจำรย์ ดร.ปำรณีย์ ศรีแก้ว 
ผศ.ดร.วิลำสินี จินตลิขิตดี  
ผู้จัดเก็บข้อมูล: นำงสำวจิรำพร ฮำมวงศ์  
นำยธนบรรณ วรุณธรรม  
นำงสำวศิริธรรม จิตต์งำม 
นำยภำณุวัฒน์ อุบลแย้ม 
นำยวฒุิพงศ์ เนียมบุญ 
ผู้ด ำเนนิกำร: นำงสำวจิรำพร ฮำมวงศ์  
นำยธนบรรณ วรุณธรรม  
นำงสำวศิริธรรม จิตต์งำม 
นำยภำณุวัฒน์ อุบลแย้ม 
นำยวฒุิพงศ์ เนียมบุญ 

3.1.2 ร้อยละของงำนวิจัย บทควำม
วิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและ
สิ่งประดษิฐ์ของอำจำรย์และนักวิจัยที่
ได้รับรำงวลัระดบัชำติหรือนำนำนชำติ
ต่อจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนกัวิจัย 

ร้อยละ 
3.50 

ร้อยละ 
0.00 

สงเสริมใหมีกำรแขงขันทำงวิชำกำรในระดับชำติ
และนำนำชำติ โดยไดจัด โครงกำรสงเสริมกำร
ประกวดผลงำนวิชำกำรสเูวทีระดับชำติและ
นำนำชำติ คัดเลือกผลงำนวิจัยท่ีมี ควำมโดดเดนใน
แตละศำสตรสำขำวิชำใหไดรับรำงวัลผลงำนทำง
วิชำกำรดีเดนในระดับมหำวิทยำลัย 

ต.ค 64 –ก.ย 65 ผู้ก ำกับดูแล: ผศ.ดร.บัวบุตรี รณฤทธิวิชัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล: นำงสำวศิริธรรม จิตต์งำม 
นำงสำวสำยฝน  นิลปะกะ 
ผู้ด ำเนนิกำร: นำงสำวศิริธรรม จิตต์งำม 
นำงสำวสำยฝน  นิลปะกะ 

 
 



ลงนาม โEะ^
(รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564
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ผู้บริหำร 
รศ.ดร.นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา  คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  
อาจารย์ ดร.ขันทอง  ใจดี    รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
อาจารย์ ดร.ปารณีย ์ ศรีแก้ว    รองคณบดีฝ่ายบริหาร     
อาจารย์ ดร.วีระ   วีระโสภณ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   
ผศ.ดร.วิลาสินี   จินตลิขิตด ี  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ    
ผศ.ดร.บัวบุตรี   รณฤทธิวิชัย  รองคณบดีฝ่ายพฒันางานวิจัยและบริการวชิาการ 
อาจารย์ ดร.ภรณ์นภัส เบินท ์   หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์
อาจารย์อังคณา  สุขวิเศษ   หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร ์
บุคลำกร 
นางอมรวด ี  กลิ่นจันทร ์  หัวหน้าส านักงานคณบด ี
นางจฑุารัตน ์  สมอคร   นักวิชาการศึกษา 
นางสาวหัสทยา  นวลสุวรรณ  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
นายเจริญพร  เดชมณี   นักวิชาการพัสด ุ
นายภาณุวัฒน ์  อุบลแย้ม   นักวิชาการศึกษา 
นายวฒุิพงศ ์  เนียมบุญ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นางสาวตนูละดา  เพชรอ าไพ  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
นายพีรพงศ ์  โผแพ   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
นางสาวเอมอร  ตอโมกข์   นักวิชาการศึกษา 
นางสาววนิดา  กงแหลม   นักวิชาการศึกษา 
นางสาวสุภาวด ี  เรืองสังข์   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
นายประทีป  ชาล ี   นักวิเคราะห์นโยบาบและแผน 
นางสาวกันยารัตน์  ขันแก้ว   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
นางสาวพิมชนก  แดงโคนา  นักตรวจสอบภายใน 
นายสิริธนธราธร    จิรทีปต์ธนชาต ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นางนวกมล  พรมมา   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
นางสาวศุภลักษณ ์ พงศ์พิพัฒน ์  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
นางสาวจิราพร  ฮามวงศ ์   นักวิชาการศึกษา 
นายไพรัช  ศิริวัฒนพิศาล  เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์ 
นางสาวกัญญ์พฑัฒา หงส์ภัทราจันทร ์  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
นายธนบรรณ  วรุณธรรม  นักวิชาการศึกษา 
นางสาวเอ้ืออารี  เวฬุวนารักษ ์  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
นางสาวศิริธรรม  จิตต์งาม   เจ้าหน้าที่วิจัย 
นางสาวสายฝน  นิลปะกะ   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
นางอนนิธิตา   เพ็ชรแสง  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


