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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน กระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บัณฑิตวิทยาลัย ให้สามารถน ากระบวนการกระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการไปปฏิบัติใน
รูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการกระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการกระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

1. วัตถปุระสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการกระบวนการพัฒนา
ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
2. ขอบเขตของกระบวนการ 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประชุมชี้แจง ติดตาม งานพัฒนาระบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขั้นตอน
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ชั้นตอนการจัดท าคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขั้นตอนการติดตาม ทบทวน ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด ขั้นตอนกา
รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือนผ่านระบบติดตาม ประเมินผล และขั้นตอน
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

1. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

2. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกระดับทั้ งภาคปกติและภาคพิ เศษของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา  

3. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรม
หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัท
มหาชนหรือองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับชาติ/นานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

4. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF: HEd. หรือ 
Thai Qualification Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. ระบุ
โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการกระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชพีที่ประกาศใช้ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา
หรือองค์การวิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

5. ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการทางธุรกิจหรือวิชาชีพไม่ว่าการ
กระท าดังกล่าวจะได้รับประโยชน์หรือได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ และไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้วหรือไม่ 

6. startup หมายถึง  การเริ่มต้นธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด สร้างรายได้จากการขยาย
ธุรกิจอย่างรวดเร็ว (Scalable) และท าซ้ า (Repeatable) ถ้าท าธุรกิจผ่านเทคโนโลยีก็จะเรียกว่า Tech 
Startup ส่วนใหญ่มักจะเป็นธุรกิจเพื่อการแก้ปัญหา (Solutions) หรือโอกาสที่ยังไม่มีใครเคยเห็นหรือไม่เคย
ท ามาก่อน เช่น พวกแอพพลิเคชั่นให้บริการรถแท็กซี่ แอพพลิเคชั่นเคลมประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเอง 
เป็นต้น การใช้เงินทุนเริ่มต้นในการท า Startup โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Tech Startup ไม่สูงนักเพราะอาศัย
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาน ามาใช้งานแล้ว การขยายธุรกิจผ่านเทคโนโลยีเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่
ทุกเวลา 

7. การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup) หมายถึง การเพาะบ่มนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ให้น าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นทรัพยากรการผลิตในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
สู่ วิ ส า ห กิ จ ไท ย ใน ข ณ ะ ที่ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ใน ก า ร บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ ก า ร จ า ก 
ภูมิปัญญาของตนเองในเวลาเดียวกัน รวมทั้งการให้สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันและช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
เพื่อสามารถสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

8. กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการในระดับปริญญาตรี โดย
มหาวิทยาลัยหน่วยงานและองค์การนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา 
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 
ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่สภา/องค์การวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

9. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คือ เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญ
การสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

10. สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
11. ผลงานของนักศึกษา หมายถึง งานวิชาการ งานวิจัย หรืองานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์

ความสามารถของนักศึกษา และต้องสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ส่งผลงานเข้าประกวด 
12. ผลงานวิจัยนักศึกษา หมายถึง ผลงานที่นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าตามระเบียบวิธีวิจัย โดยให้

นักศึกษาได้น าเสนอในรูปแบบของบทความวิจัยและหรือโปสเตอร์ โครงการ Mini-conference หมายถึง 
การประชุมเพื่อน าเสนองานวิจัย (Mini-conference) ที่หน่วยงานเป็นผู้จัด โดยมีคณะกรรมการท าหน้าที่
พิจารณาผลงานวิจัยนักศึกษา 

13. ผลงานวิจัยนักศึกษา หมายถึง ผลงานที่นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าตามระเบียบวิธีวิจัย โดยให้
นักศึกษาได้น าเสนอในรูปแบบของบทความวิจัยและผ่านการน าเสนอจากการจัด Mini-conference 

14. การน าเสนอในระดับนานาชาติ หมายถึง การเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อน าเสนองานวิจัยใน
เวทีระดับนานาชาติ 

15. สาขาวิชาเอตทัคคะ หมายถึง สาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น/จุดเด่นของมหาวิทยาลัย 
16. หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป หมายถึง หลักสูตรที่ได้

คะแนนการประเมินอยู่ในระดับ 3.01 ขึ้นไป 
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17. รายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หมายถึง รายวิชาที่อยู่ใน
หลักสูตรภาษาไทย โดยมี มคอ.3 เอกสาร หนังสือ ต ารา สื่อประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และสอน
เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ไม่นับรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ  

18. หลักสูตรสองภาษา หมายถึง เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย
แล้วน าไปเปิดเป็นหลักสูตรภาษาต่างประเทศและใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดใหม่ 

19. อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

20. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ  
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

21. นักวิจัยประจ า หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
สัญญาการจ้างกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

22. บุคลากรที่ต้องสอบภาษาอังกฤษ หมายถึง บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ข้ึนไป 
ยกเว้น ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

23. กระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับปรับปรุงและการพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่หน่วยงานได้
ด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี เหนือความต้องการของผู้รับบริการ 

24. หลักธรรมาภิบาล  หมายถึ ง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุ ม 
การดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถ
น าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ  
หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ
ถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

25. สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ หมายถึง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่ง
มีอิทธิพลต่อบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น เช่น บริเวณสภาพพื้นที่ของสถานที่ตั้ง ลักษณะของอาคารเรียน 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการตกแต่งสถานที่ 

26. สิ่ งอ านวยความสะดวก  หมายถึง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด โรงอาหาร  
โรงฝึกงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดบริการ Wi-Fi และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

27. การบริการวิชาการและวิจัย หมายถึง การรับจัดท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่มาว่าจ้างหรือให้ทุนอุดหนุน โดยผู้รับงานจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทางเทคนิคเฉพาะวิชาชีพในการ
จั ด ท า  เช่ น  ง าน ค้ น ค ว้ า วิ จั ย  ง าน ส า ร ว จ  ก า รท ด ส อ บ  ก า รอ อ ก แ บ บ  ก า รจั ด ฝึ ก อ บ รม  
การสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น  

28. รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านบริการวิชาการและวิจัย หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการ
รับท างานบริการวิชาการ หรือ งานวิจัยจากบุคคลหรือหน่วยงานที่มาจ้างหรือมาให้ทุนอุดหนุนกับ
มหาวิทยาลัย 

29. งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

30. งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
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ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 

31. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

32. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)หรือ ฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

33. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
หลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ 
ไ ด้ ก า ร รั บ ร อ ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  โ ด ย มี ห ลั ก ฐ า น 
เชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการ
น างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หรือบริการที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก 

34. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
หมายถึง หน่วยงานหรือองค์การ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการน างานวิจัยหรือ
งานสร้ า งส รรค์ ของสถานศึ กษ าระดั บ อุดมศึ กษ าไป ใช้ ก่ อ ให้ เกิ ดป ระ โยชน์  โดยมี หลั กฐาน  
เชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการ
น างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

35. ชุมชน หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณที่คนอยู่ร่วมกันในขอบเขตที่ชัดเจน รวมไปถึงทุกๆ อย่างที่
เราเห็นอยู่ในบริเวณนั้นด้วย เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ต้น 

36. การพึ่งพาตนเองได้จากงานวิจัย หมายถึง การน าผลจากการวิจัยไปใช้ช่วยให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ โดยการพึ่งพาตนเองของชุมชน ประกอบไปด้วยด้านต่างๆ ได้แก่ การพึ่งตนเองได้ทาง
เทคโนโลยี การพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ การพึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งตนเองได้ทางจิตใจ 
และการพึ่งตนเองได้ทางสังคม 

37. อนุสิทธิบัตร หมายความว่า หนังสือส าคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ 
38. สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่ รัฐออกให้เพื่ อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิ ทธิบัตร 
พ.ศ. 2522 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่เก่ียวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้
สิ่งของ,เครื่องใช้หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น การประดิษฐ์รถยนต์  
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์ หรือการออกแบบขวดบรรจุน้ าดื่ม ขวดบรรจุน้ าอัดลม หรือการออกแบบ
ลวดลายบนจานข้าว  ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอ่ืน เป็นต้น 

39. องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่ได้เกิดจากประสบการณ์การท างาน หรือการวิจัยทดลอง ที่ผู้รับ
ความรู้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะเป็นรูปธรรม 

40. แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายที่สามารถท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย
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แ ล ะ ต่ อ เนื่ อ ง จ น เกิ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร เรี ย น รู้  แ ล ะ สุ ด ท้ า ย ก็ จ ะ เป็ น บุ ค ค ล แ ห่ ง ก า ร เรี ย น รู้  
การจัดแหล่งเรียนรู้ที่หน่วยงานสามารถจัดให้มีขึ้นในหน่วยงาน มีได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับพื้นที่และก าลัง
ความสามารถของหน่วยงานเอง เช่น หากมีพื้นที่บริเวณกว้างขวาง อาจเลือกจัดแหล่งเรียนรู้เป็นด้าน
พฤกษศาสตร์ ด้านวรรณคดี ด้านสมุนไพร ด้านสุขภาพ ศูนย์กีฬา ศูนย์ทดสอบเครื่องมือ หรือจัดเป็นที่เรียนที่
อ่านหนังสือเคลื่อนที่ เป็นต้น 

41. พิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ  หมายถึง พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เป็นอาคาร
โบราณสถานซึ่งเป็นต าหนักของพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราช ปดิวรัดา โดยบริเวณ
ภายใน )ชั้น 2 ( ได้จัดนิทรรศการ เป็นการจ าลองให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของพระวิมาดาเธอกรมพระ
สุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา ผู้เป็นพระอัครชายาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

42. แหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์  หมายถึง อาคารโบราณสถานซึ่งแสดงเรื่องราวต่างๆ 
อันแสดงถึงยุคสมัยการเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติผ่านต าหนักเจ้านายและ
เรือนเจ้าจอมของสวนสุนันทาในอดีต โดยสะท้อนออกมาตามแนวทางการจัดพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ควบคู่ไปกับ
การน าเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย แบ่งออกเป็น 3 อาคารได้แก่ อาคารจุฑารัตนาภรณ์ อาคาร
อาทรทิพยนิวาสน์ และอาคารเอ้ือนอาชว์แถมถวัลย์ 

43. รายได้ของครัวเรือน หมายถึง รายได้ทั้งหมดของทุกคนในครัวเรือน  
44. ความยากจน คือ สภาวะที่บุคคลที่รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นพื้นฐานของ

การด ารงชีพประจ าวัน อาทิ อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และอาชีพ 
45. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียน

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

46. ความสามารถในการอ่านออก หมายถึง การอ่านออกเสียงสะกดค า ประโยค และข้อความได้
ถูกต้องตามอักขรวิธี การอ่านเพื่อความเข้าใจ การสะท้อนคิดสิ่งที่ได้จากการอ่าน การน าความรู้จากการอ่าน
ไปใช้ 

47. ความสามารถในการเขียน หมายถึง การเขียนสะกดค า ข้อความ ประโยค การเขียนสื่อ
ความหมาย การเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้อง การใช้ค าได้ถูกต้องตามอักขรวิธี 

48. โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการ
เรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

49. การส่งเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่น  
หมายถึง การจัดอบรม การจัดกิจกรรมและการรณรงค์ ให้นักเรียนและคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ และ
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โรงเรียนและชุมชน ความมี
ระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและกฎหมาย ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่
ของตนเองและผู้อ่ืนตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย
ประพฤติปฏิบัติตนที่เคารพถึงสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังปฏิบัติตนตามหน้าที่ของที่
ได้รับมอบหมายหรือตามบทบาทของสังคม 

50. ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มาจากโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสนิค้าโดยรัฐพร้อมที่จะเข้าชว่ยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหาร
จัดการเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและ
อินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ  
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51. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ หรือสื่อการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาน ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการศึกษาและ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ  

52. การบ่มเพาะ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาพฤติกรรมทาง
คุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญและจ าเป็นให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างสงบสุข 

53. คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตในทางที่ดีงาม ทั้งทาง
กาย วาจา และใจ โดยน าความรู้ เหตุผลและค่านิยมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดความสงบสุข ความ
เจริญรุ่งเรืองทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ 

54. งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหาหรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

55. งานสร้างสรรค์  หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อัน
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน 
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่  1) ทัศนศิลป์  (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ 2) 
ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ต่างๆ และ 3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

56. วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ หมายถึง วารสารที่ได้รับการยอมรับในฐาน 
TCI อยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  ที่เกิดขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

57. เครือข่าย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การที่สมัครใจแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจท าได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลาง
แม่ข่ายหรือแกนน า หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนน าแต่จะท าการติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม  ซึ่งจะมีการ
จัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการ
รวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจ าเป็นหรือเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน  

58. เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกอบด้วย 1) เครือข่ายศิษย์เก่า 2) 
เครือข่ายชุมชน 3) เครือข่ายสาขาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ 4) เครือข่ายผู้ประกอบการ และ 5) เครือข่าย
ต่างประเทศ ที่มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

59. หลักการสร้างการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัย  โดยแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเป็น 3 ระดับ คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร  การรับฟัง
ความคิดเห็น และการเก่ียวข้อง 

60. เค รื อข่ าย ใน ป ระ เท ศข องม ห า วิท ย าลั ย  ป ระกอบ ด้ วย  1) เค รื อ ข่ ายศิ ษ ย์ เก่ า  
2) เครือข่ายชุมชน 3) เครือข่ายสาขาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ และ 4) เครือข่ายผู้ประกอบการ ที่มีการจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธ
กิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

61. เครือข่ายต่างประเทศ หมายถึง หน่วยงานในต่างประเทศที่มีการลงนามความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย  
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62. กิจกรรมที่จัดกับเครือข่ายต่างประเทศ หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยด าเนินการร่วมกับ
เครือข่ายต่างประเทศตามข้อตกลงภายหลังจากมีการลงนามความร่วมมือ 

63. ฐานข้อมูลเครือข่าย หมายถึง ฐานข้อมูลกลางที่จัดท าขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์กับเครือข่าย หรือผู้ใช้ข้อมูล 

64. แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หมายถึง แผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) ในด้านต่างๆ เป็นผู้จัดท า   

65. การรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้รับบริการ ที่สะท้อนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์และคุณลักษณะของสถาบนัการศึกษา  

66. ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพในใจหรือภาพในความรู้สึกนึกคิดของผู้รับบริการ อันเกิดจากการ
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเดน่ของสถานศึกษา และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ซึ่งเปน็ภาพที่สถานศึกษา
นั้นๆ ได้ก าหนดต าแหน่งตนเองต่อการรับรู้ของสาธารณชน  

67. การให้บริการของมหาวิทยาลยั หมายถึง กระบวนการทีผู่้รับบริการเข้ามาใช้บริการทีส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ โดยพิจารณาจากการมีแผนผังแสดงการบริการ มีระบบรองรับที่
ยืดหยุ่นและครบถ้วน 

68. ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา ชุมชน ผู้ใช้ผลงานวิจัย ประชาชนที่มารับบริการกับ
มหาวิทยาลยั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

69. นักศึกษาชาวต่างชาติ หมายถึง ชาวตา่งชาติที่มาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเพื่อรับปริญญา 
(Degree Program) ของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

70. นักศึกษาแลกเปลี่ยน หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไปลงทะเบียนเรียน
วิชาต่างๆ หรืออบรมเพิ่มทักษะความรู้ในสาขาวิชาของตนเองที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศภายใต้
เงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
นั้น โดยได้รับเอกสารรับรองการอบรมหรือสามารถน ารายวิชา/หน่วยกิตกลับมาเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็รับนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน   ทั้งนี้ระยะเวลาของการ
แลกเปลี่ยนต้องอย่างน้อย 1 ภาคเรียนหรือเทียบเท่า 

71. อาจารย์ชาวต่างชาติ หมายถึง อาจารย์ประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญชาติเป็นคนต่างชาติ ปฏิบัติภารกิจในการจัดการเรียนการสอนในคณะ/วิทยาลัยต่างๆ โดย
มีสัญญาจ้าง (work permit) ให้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 

72. เว็บไซต์ (website) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงค์ 
ส่วนใหญ่จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้ แหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลทางวิชาการข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น และน าเสนอข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บ
ไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการฟรีเพื่อที่จะดูข้อมูลในเว็บไซต์นั้น อีกทั้ง
เว็บไซต์ยังสามารถตอบสนองและครอบคลุมผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด เพราะสามารถ
เข้าเยี่ยมชมข้อมูลเว็บไซต์จากอินเตอร์เน็ตได้ทั่วโลก 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี/รองคณบด)ี 

1. มอบหมายค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2. พิจารณาวางแผน ก ากบั สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรค ให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปดว้ยด ี
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และน าผลมาใช้ในการ
ปรับปรุง 

ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี/รองคณบด)ี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
2. น าแผนมาสู่การปฏิบัติตามกระบวนงาน โดยใช้ยทุธศาสตร์ และ
ตัวชี้วัดเปน็ตัวขับเคลื่อน เพื่อให้บรรลุตามเปา้หมายให้มากที่สุด 
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรม พร้อมปัญหา 
อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อรองอธิการบดี/อธิการบดี พิจารณา 

ผู้ปฏิบัต ิ 1. ก าหนดแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค าชมเชย เพื่อเสนอให้ผู้บริหารไดพ้ิจารณา 
2. รับผิดชอบ รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลระดับคณะ 
3.ประสานงาน ติดตามและเร่งรดักับบุคลากรที่เก่ียวข้องให้ด าเนินไป
อย่างมีประสทิธิภาพ 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน พร้อมรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
 

 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน  

บัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัตติามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณแตล่ะป ี

ผู้รับบริการ : บุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  1. ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวช้ีวัดในค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ 
2. ระบบและการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบตัิราชการ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คู่ความร่วมมือ : -  - 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
บัณฑิตวิทยาลัย อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับในการด าเนินงานการบริหารจัดการองค์กร

ประกอบด้วย 
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
4. คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 
 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง    -  
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 

กิจกรรมหลักที่ 1 ประชุมชี้แจงติดตามงานพัฒนาระบบประเมินผล 
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กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการกระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

กิจกรรมหลักที่ 3 การจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการกระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

กิจกรรมหลักที่ 4 การติดตาม ทบทวน ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด

 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการกระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

กิจกรรมหลักที่ 6 การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือนผ่านระบบติดตาม 
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กิจกรรมหลักที่ 7 การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 12 เดือน 
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 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 
กิจกรรมหลักที่ 1 ประชุมชี้แจงติดตามงานพัฒนาระบบประเมินผล 

 

 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการกระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการกระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

กิจกรรมหลักที่ 3 การจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการกระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

กิจกรรมหลักที่ 4 การติดตาม ทบทวน ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด
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กิจกรรมหลักที่ 6 การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือนผ่านระบบติดตาม 
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กิจกรรมหลักที่ 7 การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 12 เดือน 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ค าจ ากัดความ  
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ประชุมชี้แจงติดตามงาน
พัฒนาระบบประเมินผล 

ต.ค. ฝ่ายงานพัฒนาระบบ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

1.1. ค ารับรองปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน 
1.2 แผนปฏิบัติการ 
1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

ต.ค. ฝ่ายงานพัฒนาระบบ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

2.1 ค ารับรองปฏิบัติราชการระดับ
บุคคล 

3. การจัดท าคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ต.ค. ฝ่ายงานพัฒนาระบบ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

3.1 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

4. การติดตาม ทบทวน ผลการ
ด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ต.ค.-ก.ย. ฝ่ายงานพัฒนาระบบ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

4.1 บันทึกข้อความติดตาม 

5. การรายงานความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติราชการ
ประจ าเดือนผ่านระบบติดตาม 

ต.ค.-ก.ย. ฝ่ายงานพัฒนาระบบ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

5.1 บันทึกข้อความยืนยันผลปฏิบัติ
ราชการ ทุกเดือน 

6. การรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน 12 เดือน 

มี.ค. และ 
ก.ย. 

ฝ่ายงานพัฒนาระบบ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

6.1 เล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน 
6.2 เล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 23 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการกระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

- แบบเก็บข้อมูล ผลการปฏิบัติราชการ 
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 

7.4.1 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 จ านวนผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการกระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ นั้น  
 
มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบและ
ระยะเวลาในการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม ฝ่ายงานพัฒนาระบบ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

2. ด าเนนิการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

ฝ่ายงานพัฒนาระบบ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

ฝ่ายงานพัฒนาระบบ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

ฝ่ายงานพัฒนาระบบ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายงานพัฒนาระบบ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป ฝ่ายงานพัฒนาระบบ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการ 

พัฒนาระบบประเมินผลการปฏบิัตริาชการ 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบ, ประเมินผลปฏิบัติราชการ ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ/ส านัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ/ส านัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัยน า
กระบวนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบ, ประเมินผลปฏิบัติราชการมาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ 
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 

              ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑ 
      
          
              (นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ) 

                                                             หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 27 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการกระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการกระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดี 

2. อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ    หัวหน้าส านักงาน 

4. น.ส.เกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

5. นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา    นักวิชาการศึกษา 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 
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