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คํานํา 
 

บัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการพัฒนาและนําเอาแนวคิดระบบประกันคุณภาพการศึกษา   มาใชเพื่อสนองเจตนารมณ

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้ง

นโยบายการพัฒนาระบบราชการไทยและพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.

2546 ในการที่จะยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสวนราชการไทย สูการปฏิรูปการบริหารจัดการ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติใชใน

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแขงขันการบริหารจัดการ

องคกรและการปรับปรุงคุณภาพ การจัดการศึกษา ซึ่งจะเปนรากฐานในการสรางวัฒนธรรมคุณภาพข้ึนภายในองคกร ใหมี

คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายงานการประเมินตนเองเลมนี้ เปนผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ทายนี้ขอขอบคุณ ผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ และ

พนักงานทุกทาน ที่มีสวนรวมผลักดันใหพันธกิจ วัตถุประสงค และยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย ไดบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมาย 

 

 

                                         (รองศาสตราจารย ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)   

                 คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

 

 

    



 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

สารบัญ 

คํานํา ......................................................................................................................................................  ก 

สารบัญ ...................................................................................................................................................  ข 

บทสรุปผูบริหาร .....................................................................................................................................................  1 

สวนที่ 1 บทนาํ ......................................................................................................................................................  3 

สถานภาพหนวยงาน ...............................................................................................................................  3 

ทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ............................................................  3 

สวนที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ..............................................................................................................  5 

สวนที่ 3 รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ..............................................................................................................  9 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางย่ังยืน 

เปาประสงค 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความย่ังยืน และไดรับการยอมรับในระดบัชาติและ

นานาชาติ.................................................................................................................................... 9 

 1.1.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ.... 9 

เปาประสงค 1.2 บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบณัฑิตและ

สังคม และมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21................................................................................ 12 

 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ..................................................................................................................... 12 

 1.2.3 รอยละหลักสูตรที่มีรายวชิาอยางนอย 1 รายวชิาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน         

ผสมผสาน............................................................................................................................................  15 

เปาประสงค 1.3 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุนในการสรางคุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค 

ทักษะทีจ่ําเปนในศตวรรษที่ 21 และความสามารถพิเศษ (talent) ใหกับนักศึกษาสอดคลองตามอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัย.............................................................................................................. 17 

 1.3.1 รอยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ................................................................ 17 

 1.3.3 จํานวนผลงานวิจัยของนกัศึกษาที่ผานการคัดเลือกเปนตวัแทนของหนวยงานไปนาํเสนอใน

ระดับชาติหรือนานาชาต.ิ..................................................................................................................... 19 

เปาประสงค 1.4 หลักสตูรมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดบัชาติและนานาชาต.ิ...................... 23 

 1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป(5)...................... 23 

 1.4.2 รอยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผานตามเกณฑประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได

คะแนนไมต่ํากวาระดับ 3.01................................................................................................................ 25 

 1.4.4 จํานวนหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree)....................................................................... 27 

 



 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 เปาประสงค 1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู ทักษะและทัศนคติในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนมี

ความกาวหนาในสายอาชีพ.......................................................................................................... 29 

 1.5.1  รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ................................................. 29 

 1.5.2 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่เขาสูตาํแหนงที่สูงข้ึน................................. 31 

 1.5.3  รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย……………….. 33 

เปาประสงค 1.6 มหาวิทยาลัยผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ : ITA…………………………………………………………………………………………………… 35 

 1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA…. 35 

เปาประสงค 1.7 บุคลากรทุกระดับรับรูและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่

กําหนดไว………………………………………………………………………………………………………………………. 37 

 1.7.1 รอยละบุคลากรทุกระดับที่รับรูและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจใหสําเร็จ…………. 37 

เปาประสงค 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับ

การดําเนินการตามพันธกิจไดอยางครบถวนและเกิดความประหยัดงบประมาณ……………………... 42 

 1.8.1  จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตามพนัธกิจของ

มหาวิทยาลยั………………………………………………………………………………………………………………………... 42 

 1.8.2 รอยละของการประหยัดงบประมาณจากการใชไฟฟาและน้ําเมื่อเทียบกับปที่ผานมา…. 44 

เปาประสงค 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสนิ สินทรัพยเพ่ือใชในการปฏิบัติตาม

ภารกิจ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 

 1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจํา(7)..… 46 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางย่ังยืน……………………. 49 

เปาประสงค 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ……………………………………………………………………………………………………………………… 52 

 2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือ

นานาชาติตออาจารยประจาํและนักวิจัย………………………………………………………………………………….. 52 

 2.1.2 รอยละของผลงานนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาต…ิ…………………………………………………………………………………….. 55 

 2.1.3 รอยละของผลงานนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาต…ิ…………………………………………………………………………………….. 74 

เปาประสงค 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการไดรับการนําไปใช

ประโยชนและใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได…………………………………………………………………… 85 

 2.2.1 จํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการทีน่ําไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจาย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน(8)….. 85 

เปาประสงค 2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน 

วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมีความใหเขมแข็งอยางย่ังยืนตามศาสตร

พระราชา………………………………………………………………………………………………………………………. 88 

 2.4.1 จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู…………………………………………………………………………. 88 



 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เปาประสงค 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน……………….. 90 

 2.5.1 เงินสนับสนนุงานวิจยัหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย…………………... 90 

 2.5.2 จํานวนผลงานวิจัย นวตักรรมหรืองานสิทธบิัตรทีน่ําไปใชประโยชนเชิงพาณชิย…………. 93 

เปาประสงค 2.6 วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต…ิ………………….. 95 

 2.6.1 จํานวนวารสารวิชาการทีไ่ดรับการยอมรับในระดบัชาต…ิ……………………………………….. 95 

เปาประสงค 2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ไดมาตรฐาน สอดรับกับความตองการ

ของทองถิ่นและสังคม……………………………………………………………………………………………………… 97 

 2.7.1 รอยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจดัการเรียนการสอนหรือการวิจัย… 97 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาต…ิ…………… 100 

เปาประสงค 3.1 มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ………………………………… 100 

 3.1.1 รอยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดบัมหาวิทยาลัย…………………………………………… 100 

 3.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวตักรรมและสิ่งประดษิฐของอาจารย

และนักวิจัยทีไ่ดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจาํนวนอาจารยประจาํและนักวิจัย……………….. 105 

เปาประสงค 3.2 เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย……. 108 

 3.2.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตรวมกันและที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย……………... 108 

เปาประสงค 3.5 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายในประเทศและ

ทองถิ่น………………………………………………………………………………………………………………………….. 112 

 3.5.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน……………………. 112 

เปาประสงค 3.6 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ……. 116 

 3.6.1  รอยละของเครือขายความรวมมือตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน………………… 116 

 

ภาคผนวก ...............................................................................................................................................  119 

ก  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการ  ของหนวยงาน .........................................  120 

ข  ประมวลภาพกิจกรรมในแตละยุทธศาสตร .....................................................................................  123 

ค  แบบฟอรมระดับความสําเร็จ (หนวยงานเจาภาพ) 2564 ...............................................................  127 

ง  แผนปรับปรุงตัวชี้วัดทีไ่มบรรลุเปาหมาย 2564 ............................................................................. 132 

คณะผูจัดทํา ............................................................................................................................................  134 

 



 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

บทสรุปผูบริหาร 

 

บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยูเลขที่ 1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา เปนหนวยงานที่ตั้งตามโครงสรางภายในของมหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ปจจุบันตั้งอยู ณ อาคารศรีจุฑาภา 

อาคาร21 มีประวัติความเปนมา ดังนี้ เมื่อ พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ไดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาข้ึน โดยมีสายงาน 

ข้ึนตรงตอรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ มีชื่อเรียกหนวยงานภายในวา “บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะเทียบเทาคณะ ไดระบุ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งเพื่อทําหนาที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งหมายถึง การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาตาง ๆ และสาขาแรกที่เปดสอน          

เมื่อ พ.ศ. 2542 คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ ป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา        

ไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2547 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 บัณฑิตวิทยาลัยไดรับการจัดตั้งใหเปนหนวยงาน ตามโครงสรางภายในของ

มหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่มีการบริหารงาน

บุคคลและงานบริหารวิชาการของตนเอง โดยมีหนาที่กํากับมาตรฐานและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการจัดตั้งและดําเนินงานการจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

ดังมีวิสัยทัศน “เปนองคกรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการจัดการคุณภาพชั้นนํา” เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาหมาย และวัตถุประสงคของบัณฑิตวิทยาลัย จึงกําหนดยุทธศาสตร ไว 3 ดาน 

บัณฑิตวิทยาลัย เปดสอนการจัดการเรียนการสอน ทุกระดับ จํานวน 15 หลักสูตร จําแนกเปนปริญญาโท 9 

หลักสูตรปริญญาเอก 6 หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยมีนักศึกษาทุกระดับทั้งสิ้น จํานวน 363 คน  จําแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาโท 200 คน ปริญญาเอก 163 คน บัณฑิตวิทยาลัย มีบุคลากรทั้งหมด 87 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 66 คน 

คิดเปนสัดสวนปริญญาเอก : โท เทากับ 63 : 3 สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ ศ. : รศ. : ผศ. : อ เทากับ 4 : 7 : 11 : 44 และ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 21 คน คิดสัดสวนบุคลากรสายวิชาการกับสายสนับสนุนวิชาการ เทากับ 3.1 : 1 บัณฑิตวิทยาลัย 

มุงเนนการบริหารจัดการโดยนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและตามพันธกิจหลัก

ของบัณฑิตวทิยาลัย ไดแก 

โดยสรุปภาพรวมของผลการปฏิบัติราชการสามารถจําแนกตามพันธกิจ ไดแก  

(1) ดานการผลิตบัณฑิต 

จํานวนผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 279 บทความ 

(2) ดานการวิจัย 

มีผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณ 415,200 บาท และมีผลงานวิจัยที่ไดรับ

ทุนอุดหนุนภายนอกมหาวิทยาลัย งบประมาณ 5,796,095.45 บาท 

(3) ดานการบริการวิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทาํแผนการบริการวิชาการแกชุมชน โดยมีโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 1 โครงการ 

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมใหกับนักศึกษา บุคลากร และ

ประชาชนทั่วไป โดยมีโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 1 โครงการ 
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2 
รายงานผลการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  

บณัฑติวทิยาลยั 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย ไดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวทิยาลยั มีน้ําหนักรวม 74.34 

โดยมีผลการประเมินตนเองตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ 

1) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 1 (น้ําหนัก 39.24) คะแนนผลการยืนยัน 3.8173 

2) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 2 (น้ําหนัก 20.77) คะแนนผลการยืนยัน 3.7190 

3) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 3 (น้ําหนัก 12.33) คะแนนผลการยืนยัน 3.3423 

และตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการรายงานผลระดับหนวยงานเจาภาพ (น้ําหนัก 2.00) คะแนนผลการยืนยัน 

5.0000 และโดยภาพรวมคะแนนผลการยืนยัน อยูในระดับดีมาก 
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สวนที่ 1 บทนํา 
• สถานภาพหนวยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยูเลขที่ 1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา เปนหนวยงานที่จัดตั้งตามโครงสรางภายในของมหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ปจจุบันตั้งอยู ณ อาคาร  

ศรีจุฑาภา (อาคาร 21) มีประวัติความเปนมา ดังนี้ เมื่อ พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาไดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาข้ึน 

โดยมีสายงานข้ึนตรงตอรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ มีชื่อเรียกหนวยงานภายในวา “บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะเทียบเทา

คณะ ไดระบุวัตถุประสงคของการจัดตั้ง เพื่อทําหนาที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งหมายถึง การศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ และ

สาขาแรกที่เปดสอน เมื่อ พ.ศ. 2542 คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ ป พ.ศ. 2547 สถาบัน

ราชภัฏสวนสุนันทา ไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 บัณฑิตวิทยาลัยไดรับการจัดตั้งใหเปนหนวยงานตาม

โครงสรางภายในของมหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 ที่มีการบริหารงานบุคคลและงานบริหารวิชาการของตนเอง โดยมีหนาที่กํากับมาตรฐานและประสานงานการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการจัดตั้งและดําเนินงานการจัด

การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

• วิสัยทัศน (Vision) 

สงเสริมสนบัสนุนการศึกษาระดบับัณฑติศึกษาอยางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานระดับชาติ พรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 

• พันธกิจ (Mission) 

ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนองคความรูสูทองถ่ิน สรางมาตรฐานวิชาชีพครู สงเสริม สนับสนุนดานวิจัย 

บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

• ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. สงเสริมสนับสนนุการเรียนการสอนและพฒันานักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ ใหมีสังคม

คุณภาพ องคความรู และทักษะสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

2. สงเสริมการทําวิจัยโดยมุงเนนการสรางนวัตกรรม และองคความรูสูการพัฒนาทองถ่ินและเผยแพรระดับชาติและ

นานาชาต ิ

3.  สงเสริมสนับสนนุบริการวิชาการตอชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตนและประชาคมอาเซียน 

4.  สงเสริมสนับสนนุกิจกรรมที่สรางคุณคาแกสังคม และบาํรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไวซึ่งเอกลักษณชุมชนทองถ่ิน 

• เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality 

3. เครือขาย (Partnership) 

4. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร) 
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• วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัตตินในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผูอาวุโสและการทักทาย 

• เอกลักษณ (Uniqueness) 

เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

• คานิยมหลัก (Core Values) 

G  Good governance  ธรรมาภิบาล 

R  Resourcefulness  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

A  Association   การเชื่อมโยงประสานงานเครือขาย 

D Devotion   ทุมเท เสียสละ อุทิศตนใหกับองคกร 

• ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  สงเสริมสนบัสนุนและควบคุมคุณภาพการศึกษาการจัดการระดบับัณฑติศึกษาใหมี

มาตรฐานระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจยั งานสรางสรรค และทรัพยสนิทางปญญา เพื่อการ

พัฒนาองคกร ชุมชน ทองถ่ิน และเผยแพรสูสาธารณะระดับชาติและนานาชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมสนบัสนุนการสรางเครือขายชมุชนทองถ่ิน สถาบนัการศึกษา และศิษยเกา 

• เปาหมายการพัฒนาหนวยงาน 

1) มีการบริหารจัดการที่คลองตัว มีประสิทธผิล โปรงใส และตรวจสอบได 

2) เก้ือกูลศิษยเกาและชุมชน 

3) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนบัณฑิตที่พงึประสงค 

4) เปนหนวยงานที่รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

5) เปนหนวยงานที่รวมมือดานการศึกษาและการวิจัยกับสมาชิกอาเซียน 

6) สนับสนนุทรัพยากรเพื่อการพัฒนางานวิจยัอยางตอเนื่อง 

7) สนับสนนุการบริการวชิาการแกชุมชนและสงัคม 

8) อนุรักษ สืบสาน พฒันา และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเปนศูนยขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรม 

9) สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 
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สวนท่ี 2 

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ยุทธ 

ศาสตร 

ตัวช้ีวัด คา

เปาหมาย 

น้ําหนัก ชวงปรับ

เกณฑ 

เกณฑการใหคะแนน  ผลการยืนยัน  

1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน คะแนนเฉล่ีย 

ถวงน้ําหนัก 

ยุทธศาสตรที ่1  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะ

อยางยั่งยืน 
39.24   2.4285 

  เปาประสงค 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 1.1.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับ

การยกยองหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ(1) 

≥0.45 3.00 0.05 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.45 0.83 5.00 0.2018 

เปาประสงค 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของ

บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(2) 

≥4.60 3.00 0.10 4.20 4.30 4.40 4.50 ≥4.60 4.85 5.00 0.2018 

 

1.2.3 รอยละของอาจารยที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน

ผสมผสานตออาจารยที่เลือก

ประเมินดานการสอน(4) 

≥90.00 3.00 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 96.77 5.00 0.2018 

เปาประสงค 1.3 มหาวิทยาลัยมกีารสงเสริมและสนับสนุนในการสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ทักษะทีจ่ําเปนในศตวรรษที่ 21 และความสามารถพิเศษ 

(talent) ใหกับนักศึกษาสอดคลองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

 1.3.1 รอยละนกัศึกษาที่มจีิตอาสา

หรือจิตสาธารณะ 

≥20.00 2.11 2.00 12.00 14.00 16.00 18.00 ≥20.00 88.71 5.00 0.1419 

 

1.3.3 จํานวนผลงานวิจยัของ

นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเปน

ตัวแทนของหนวยงานไปนําเสนอ

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

5 2.11 1 1 2 3 4 ≥5 9 5.00 0.1419 

  เปาประสงค  1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่

มีคะแนนประเมินต้ังแต 80 

คะแนนขึ้นไป(5)  

≥1 3.00 1 - - - - ≥1 1 5.00 0.2018 

1.4.2 รอยละของหลักสูตรทั้งหมด

ที่ผานตามเกณฑประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยไดคะแนน

ไมตํ่ากวาระดับ 3.01 

≥95.00 2.11 5.00 75.00 80.00 85.00 90.00 ≥95.00 100 5.00 0.1419 

 

1.4.4 จํานวนหลักสูตรระยะส้ัน 

(Non-Degree) 

 

 

1 2.11 1 - - - - 1 1 5.00 0.1419 
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เปาประสงค  1.5 บุคลากรทุกระดบัมคีวามรู ทักษะและทัศนคติในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนมีความกาวหนาในสายอาชีพ 

 1.5.1  รอยละของอาจารยประจํา

ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

≥30.00 2.11 3.00 18.00 21.00 24.00 27.00 ≥30.00 33.33 5.00 0.1419 

1.5.2 รอยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการที่เขาสูตําแหนงที่

สูงขึ้น 

10.00 2.11 2.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 4.76 2.38 0.0676 

1.5.3  รอยละของบุคลากรที่ผาน

เกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

≥70.00 2.25 5.00 50.00 55.00 60.00 65.00 ≥70.00 90.32 5.00 0.1513 

เปาประสงค  1.6 มหาวิทยาลยัผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA 

 1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ : ITA(6) 

≥85.00 3.00 10.00 45.00 55.00 65.00 75.00 ≥85.00 91.46 5.00 0.2018 

เปาประสงค 1.7 บุคลากรทุกระดบัรับรูและมีสวนรวมในการขบัเคลื่อนมหาวิทยาลยัตามทิศทางที่กําหนดไว 

 1.7.1 รอยละบุคลากรทุกระดับที่

รับรูและมีสวนรวมในการ

ขับเคล่ือนภารกิจใหสําเร็จ 

≥90.00 2.11 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 90 5.00 0.1419 

เปาประสงค 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที ่และสิ่งอํานวยความสะดวกทีร่องรับการดําเนินการตามพันธกิจไดอยางครบถวนและเกิดความ

ประหยดังบประมาณ 

 1.8.1  จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับ

อาคารสถานที ่และส่ิงอํานวยความ

สะดวกตามพนัธกจิของ

มหาวิทยาลัย 

≤15 2.11 1 19 18 17 16 ≤15 0 5.00 0.1419 

1.8.2 รอยละของการประหยัด

งบประมาณจากการใชไฟฟาและ

น้ําเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

≥5.00 2.11 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 ≥5.00 35.14 5.00 0.1419 

เปาประสงค  1.9 มหาวิทยาลยัสามารถบริหารจดัการทรัพยสิน สินทรัพยเพ่ือใชในการปฏบิัตติามภารกิจ 

 1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหา

รายไดดานการบริการวิชาการและ

วิจัยตออาจารยประจํา(7) 

20,000 3.00 3,000 8,000 11,000 14,000 17,000 20,000 1,511,394.

25 

5.00 0.2018 

ยุทธศาสตรที ่2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดบั

ภูมิปญญาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
20.77 

        
3.2253 

เปาประสงค 2.1 ผลงานวชิาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

 2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ 

วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ 

เผยแพรในระดับชาติหรือ

นานาชาติตออาจารยประจําและ

นักวิจยั 

 

 

 

≥55.00 2.11 5.00 35.00 40.00 45.00 50.00 ≥55.00 75.15 5.00 0.1419 
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2.1.2 รอยละของผลงานนักศึกษา

และผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 

≥55.00 2.11 5.00 35.00 40.00 45.00 50.00 ≥55.00 51.9 5.00 0.1419 

2.1.3 รอยละของผลงานนักศึกษา

และผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 

100.00  2.11 5.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 87.06 2.4120 0.0685 

เปาประสงค 2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวชิาการไดรับการนําไปใชประโยชนและใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได 

 2.2.1 จํานวนงานวิจยั งาน

นวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองาน

วิชาการที่นําไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายได

ลดรายจาย หรือพัฒนาประชาชน

และชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน(8) 

1 3.00 1 - - - - 1 1 5.00 0.2018 

เปาประสงค 2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการทางวิชาการแกชมุชน โรงเรียน วิสาหกิจชมุชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และ

ทองถ่ินใหมีความใหเขมแข็งอยางยั่งยนืตามศาสตรพระราชา 

 2.4.1 จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู 100 2.11 10 60 70 80 90 100 113 5.00 0.1419 

เปาประสงค 2.5 มหาวิทยาลัยมงีานวจิัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน 

 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคตออาจารยประจาํ

และนักวจิัย 

5.00 2.11       5.00   

 - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  

≥25000 0.71 5,000 5,000 10,000 15,000 20,000 ≥25000 101,488.4

2 

5.00 0.0713 

 - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

≥60000 0.70 5,000 40,000 45,000 50,000 55,000 ≥60000 87,944.40 5.00 0.0713 

เปาประสงค 2.6 วารสารวชิาการที่ไดรบัการยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

 2.6.1 จํานวนวารสารวิชาการที่

ไดรับการยอมรับในระดับชาติ 

1 2.11 1 - - - - 1 4 5.00 0.1419 

เปาประสงค 2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวชิาการ ที่ไดมาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถ่ินและสังคม 

 2.7.1 รอยละของการบริการ

วิชาการที่มีการบูรณาการกับการ

จัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย(11) 

≥90.00 3.00 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 100 5.00 0.2018 

ยุทธศาสตรที ่3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและ

ขยายการยกยองระดบันานาชาต ิ
18.33 

        
 

เปาประสงค 3.1 มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

 3.1.1 รอยละความสําเร็จของ

แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(12)  

≥80.00 3.00 10.00 40.00 50.00 60.00 70.00 ≥80.00 58.82 5.00 0.0807 
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3.1.2 รอยละของงานวิจยั 

บทความวิชาการ งานสรางสรรค 

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของ

อาจารยและนกัวิจยัที่ไดรับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติตอจาํนวน

อาจารยประจาํและนกัวิจยั 

≥3.50 2.11 0.50 1.50 2.00 2.50 3.00 ≥3.50 1.52 1.00 0.0284 

เปาประสงค 3.2 เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดกัีบมหาวทิยาลยั 

 3.2.1 รอยละของเครือขายที่มี

ผลผลิตรวมกันและที่เปนประโยชน

ตอมหาวิทยาลัย(13) 

≥80.00 3.00 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00 100 5.00 0.2018 

เปาประสงค 3.5 มหาวิทยาลัยมีการดาํเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายในประเทศและทองถ่ิน 

 3.5.1 รอยละของเครือขายความ

รวมมือในประเทศที่มีการจัด

กิจกรรมรวมกัน 

≥80.00 2.11 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00 100 5.00 0.1419 

เปาประสงค 3.6  มหาวิทยาลยัมีการดาํเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ 

 3.6.1  รอยละของเครือขายความ

รวมมือตางประเทศที่มีการจัด

กิจกรรมรวมกัน 

≥50.00 2.11 5.00 30.00 35.00 40.00 45.00 ≥50.00 100 5.00 0.1419 

      100.00 
         

4.6070 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางย่ังยืน 

 

เปาประสงค 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความย่ังยืน และไดรับการยอมรับในระดบัชาติและนานาชาต ิ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร ผูจัดเก็บขอมูล : นายวรเทพ นาควงศ 

โทรศัพท : 021601174 ตอ 17 โทรศัพท : 021601174 ตอ 14 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

ลําดับ ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ี

ใหรางวัล 

ระบุดาน 

ของรางวัล 
ว-ด-ป  

ไดรับ

รางวัล 

ผูท่ีไดรับรางวัล 

1 2 3 4 
ช่ือ-สกุลผูไดรับรางวลั ช้ันป 

ประเภท 

การศึกษา 

สาขาวิชาการบริหาการพัฒนา       

 1. บุคคลตัวอยางแหงป 

ประจําป 2564 

บุคคล

ตัวอยางแหง

    5 มี.ค.

64 

นางสาวอจัฉรียา พุทธชิโนรส

สกุล 

2 ปริญญาโท 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. จํานวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับการยกยอง

หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

รางวัล    

1.1 ระดับชาติ รางวัล    

 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล 3 2 - 

 (2) การสื่อสาร รางวัล 1 - - 

 (3) จิตสาธารณะ  รางวัล 7 - - 

 (4) อ่ืนๆ รางวัล   3 

1.2 ระดับนานาชาติ รางวัล    

 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล - - - 

 (2) การสื่อสาร รางวัล - - - 

 (3) จิตสาธารณะ  รางวัล - - - 

 (4) อ่ืนๆ รางวัล - - - 

2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด คน 511 288 363 

3. รอยละของรางวัลที่นักศึกษาไดรับการยก

ยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/ห รือ

นานาชาต ิ

รอยละ 2.15 0.69 0.83 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ป ประจําป 

2564 

2. กรรมการ

สถานศึกษาดีเดน 

สมาคม

กรรมการ

สถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน

แหงประเทศ

ไทย 

     นายสมศักดิ ์ศรีสุภรณวาณิชย  ปริญญา

เอก 

3. เพชรพระนคร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระ

นคร 

    5 ก.ค.

64 

ผศ.ดร.นงลักษณ ปยะมงัคลา  ปริญญา

เอก 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

          ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-  รอยละ  0.05  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.45 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.1.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการ

ยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/

หรือนานาชาต ิ

3.00 0.83 5.00 0.2018 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥0.45 0.83 บรรลุเปาหมาย 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บัณฑิตวิทยาลัยไดใหขอมูลคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ในงาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: นักศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ไดรับรางวัลในประเดน็ที่เก่ียวกับอัตลักษณของมหาวทิยาลัย 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: - 

หลักฐานอางอิง: 

1.1.2-01 แบบเก็บขอมูลจํานวนนักศึกษาทีไ่ดรับรางวัลในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
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เปาประสงค  1.2 บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบณัฑิตและสังคม และมี

ทักษะทีจ่ําเปนในศตวรรษที่ 21  

  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร ผูจัดเก็บขอมูล : นางเกษรา บวัเล็ก 

โทรศัพท : 021601174 ตอ 12 โทรศัพท : 021601174 ตอ 27 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายสาขาวิชา ดังน้ี  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 

2560 2562 2563 

1. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญา

ตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คะแนน 4.77 4.72 4.85 

สาขาวิชา คาเฉลี่ยคุณภาพรายดาน 
คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข  การส่ือสาร ฯ 

ดานอื่นๆ รวม 

1. การบริหารการศึกษา 4.95 4.84 4.84 4.86 4.84 - 4.87 

2. บริหารธุรกิจ 4.80 4.64 4.73 4.73 4.71 - 4.74 

3. นิติวิทยาศาสตร 4.85 4.75 4.80 4.80 4.80 - 4.80 

4. การแพทยแผนไทย

ประยุกต 

4.92 4.92 4.94 4.94 4.70 4.75 4.86 

5. การบริหารการพัฒนา 4.93 4.75 5.00 4.71 4.69 - 4.82 

ภาพรวมระดับปริญญาโท 4.89 4.78 4.86 4.81 4.75 4.75 4.82 

6. การบริหารการพัฒนา 4.92 4.92 4.94 4.94 4.97 - 4.93 

7. ปรัชญาและจริยศาสตร 5.00 4.88 4.83 5.00 4.88 - 4.93 

8. การแพทยแผนไทย

ประยุกต 

4.67 4.67 4.75 5.00 5.00 5.00 4.86 

9. ภาษาศาสตร 4.60 4.67 5.00 5.00 5.00 - 4.82 

ภาพรวมระดับปริญญาเอก 4.85 4.78 4.87 4.89 4.84 4.88 4.85 

รวม 4.85 4.78 4.87 4.89 4.84 4.88 4.85 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

4.20 4.30 4.40 4.50 ≥4.60 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.2.1 ร ะ ดั บ ค ะแนน คุ ณภ าพของ

บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา

แหงชาต ิ

3.00 4.85 5.00 0.2018 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥4.35 4.85 บรรลุเปาหมาย 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บณัฑิตวิทยาลยัมีการผลักดันใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ:  - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง 

1.2.1-01 แบบเก็บขอมูลระดบัคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แหงชาต ิ



 
 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

15 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.3 รอยละของอาจารยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผสมผสานตออาจารยที่เลือก

ประเมินดานการสอน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร ผูจัดเก็บขอมูล : นายวราพงษ ทาขนุน 

โทรศัพท : 021601174 โทรศัพท : 021601174 ตอ 22 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

1. จํานวนอาจารยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนผสมผสาน 

คน - - 30 

2. จํานวนอาจารยท่ีเลือกประเมินดานการสอนท้ังหมด คน - - 31 

3. รอยละของอาจารยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนผสมผสานตออาจารยท่ีเลือกประเมินดานการ

สอน 

รอยละ - - 96.77 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.2.3 รอยละของอาจารยที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน

ผสมผสานตออาจารยที่เลือกประเมิน

ดานการสอน 

3.00 96.77 5.00 0.2018 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥90.00 96.77 บรรลุเปาหมาย 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: - 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

หลักฐานอางอิง: 

1.2.3-01 แบบเก็บขอมูลรอยละของอาจารยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผสมผสานตออาจารยที่เลือก

ประเมินดานการสอน 
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เปาประสงค 1.3 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุนในการสรางคุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค ทักษะที่

จําเปนในศตวรรษที่ 21 และความสามารถพิเศษ (talent) ใหกับนักศึกษาสอดคลองตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย  

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.1 รอยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร ผูจัดเก็บขอมูล : นายวรเทพ นาควงศ 

โทรศัพท : 021601174 ตอ 17 โทรศัพท : 021601174 ตอ 14 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

1. จํานวนนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ คน - - 322 

2. จํานวนนักศึกษาท้ังหมด คน - - 363 

3. รอยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ รอยละ - - 88.71 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 2.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

12.00 14.00 16.00 18.00 ≥20.00 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.3.1 รอยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือ

จิตสาธารณะ 

2.11 88.71 5.00 0.1419 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥20.00 

 

88.71 บรรลุเปาหมาย 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บัณฑิตวิทยาลยัจัดโครงการปนสุขเพื่อนอง เมื่อวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 โดยรับบริจาค

สิ่งของจากผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

• ดานบุคลากร: บุคลากรมีสวนรวมในการนําสิ่งของมาบริจาค 

• ดานงบประมาณ: ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย สนับสนนุงบประมาณในการจัดโครงการปนสุขเพื่อนอง 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

หลักฐานอางอิง: 

1.3.1-01 แบบเก็บขอมูลรอยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ 

1.3.1-02 สรุปโครงการปนสุขเพื่อนอง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.3 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเปนตัวแทนของหนวยงานไปนําเสนอ

ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร ผูจัดเก็บขอมูล : นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา 

โทรศัพท : 021601174 โทรศัพท : 021601174 ตอ 24 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 

1. จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผานการคัดเลือก

เปนตัวแทนของหนวยงานไปนาํเสนอในระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

ผลงาน    

 1.1 ระดับชาต ิ  34 - 6 

 1.2 นานาชาต ิ  34 - 5 

 

รายละเอียดของผลการดําเนินงาน 
ลําดั

บ 

ช่ือผลงานวิจัย

ของนักศึกษาท่ี

ไดรับการ

คัดเลือกฯ 

ช่ือ-สุกล เจาของ

ผลงาน 

ช่ืองาน

การ

ประชุม

วิชากา

ร  

 

ระดับ

การ

นําเสน

อ 

(ชาติ/ 

นานา

ชาต)ื 

ว/ด/ป  

ท่ีนําเสนอ 

ประเทศท่ีไปนาํเสนอ กรณี 

ผลงาน

ได

ตีพิมพ

ใน

วารสา

รช่ือ

วารสา

รท่ี

ตีพิมพ 

ว/ด/

ป ท่ี 

ตีพิม

พ 

1. The 

Happiness in 

Buddhist 

Philosophy 

and 

Philosophy 

of paradigm 

Jakkapong 

Thipsungnoen 

 
/ 15 มกราคม 

2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศ

ไทย 

  

2 The Success 

of Social 

Enterprises 

in Driving 

the Thai 

Economy 

Chayanant 

Tiyatrakarnch

ai 

 / 15 มกราคม 

2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศ

ไทย 

  

3 Factors 

Affecting the 

Success of 

Thai 

Niramol 

Treetrapetch 

 / 15 มกราคม 

2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศ

ไทย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
Beekeepers 

in Beekeeping 

4 ความพึงพอใจ

การใชยา

สมุนไพรไทย

ขม้ินชันในผูปวย

ที่มีอาการ

ทองอืดของ

แผนกแพทย

แผนไทย

โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

ตําบลหัวเตย 

นางสาวกชมน 

ฮานาซาวา 

 / 15 มกราคม 

2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศ

ไทย 

  

5 ประสิทธิผลของ

น้ํามันสุวคนธ

ปรับธาตุ (สูตร

น้ํามันปถวีธาตุ) 

ตออาการปวด

และองศาการ

เคลื่อนไหวใน

ผูปวยโรคลม

ปลายป.ตคาต 

ส.4 หรือ 5 หลัง 

นางสาวภัชรินทร 

กล่ันคูวัฒน 

 / 15 มกราคม 

2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศ

ไทย 

  

6 ปจจัยสวน

ประสมทาง

การตลาด

บริการที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ

สมุนไพรปญจ

ศรีของผูบริโภค

ในเขต

กรุงเทพมหานค

ร 

นายภาณุพัฒน 

โพธิ์ทอง 

 / 15 มกราคม 

2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศ

ไทย 

  

7 ความคาดหวัง

และความพึง

พอใจใน

คุณภาพการ

ใหบริการคลินิก

กัญชาทาง

การแพทยแผน

ไทยในหนวย

บริการของ

กรมการแพทย

แผนไทยและ

การแพทย

ทางเลือก 

กระทรวง

สาธารณสุข 

นางสาวภาวิณี 

ออนมุข 

 / 15 มกราคม 

2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศ

ไทย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
8 การออกแบบ

ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู แบบ 

SQ4R เพ่ือ

พัฒนาการอาน

จับใจความ

สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 

นายสถาพร 

อุทธบูรณ 

 / 15 มกราคม 

2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศ

ไทย 

  

9 ความพึงพอใจ

และอาการไม

พึงประสงคจาก

การชืตํารับยา

เบญจกูลใน

ผูปวยที่มีอาการ

ทองอืดแนน

ทอง ของ

โรงพยาบาล

การแพทยแผน

ไทยฯ สาขา

ศูนยราชการ

แจงวัฒนะ 

นางสาวสิริพร 

คงเกตุ 

 / 15 มกราคม 

2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศ

ไทย 

  

 

 

เกณฑการใหคะแนน :  

• ระดับมหาวิทยาลัย 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2.00  ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

 20   22   24   26  ≥28 

• ระดับหนวยงาน 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 2.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - -  1 ≥2 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.3.3 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษา

ที่ผานการคัดเลือกเปนตัวแทนของ

2.11 9 5.00 0.1419 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

หนวยงานไปนําเสนอในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ
 

การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥2 9 บรรลุเปาหมาย 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บัณฑิตวิทยาลยัอยูระหวางคัดเลือกบทความวิจยันักศึกษาเขารวมงานประชุมวชิาการ

ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 “งานวิชาการรับใชสังคม” ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: บัณฑติวิทยาลยัมีเครือขายทางดานวชิาจัดกับสถาบันการศึกษาที่เปดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เชน มหาวทิยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, Universiti Saint of Malaysia, Ho Chi Minh City Open University, 

Guangxi University of Chinese Medicine 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

หลักฐานอางอิง: 

1.3.3-01 แบบเก็บขอมูลจํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาทีผ่านการคัดเลือกเปนตัวแทนของหนวยงานไปนาํเสนอใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
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เปาประสงค  1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ  

 1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร ผูจัดเก็บขอมูล : นายวราพงษ ทาขนุน 

โทรศัพท : 021601174 โทรศัพท : 021601174 ตอ 22 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 

1. จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต 

80 คะแนนข้ึนไป 

สาขาวิชา 1 1 1 

 

รายละเอียดของผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชา ผลการดําเนินงาน คะแนน 

การบริหารการพัฒนา - 81.36 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

• ระดับมหาวิทยาลัย 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2  สาขาวิชา ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

≤3  4 5  6 ≥7 

• ระดับหนวยงาน 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1  สาขาวิชา ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มี

คะแนนประเมินตั้งแต 80 คะแนนข้ึน

ไป 

3 1 5.00 0.2018 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥1 1 บรรลุเปาหมาย 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บณัฑิตวิทยาลยัไดคัดเลือกหลักสูตรจากทั้งหมด 16 หลักสูตร โดยเลือกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการพัฒนา เปนสาขาวิชาเอตทคัคะ ของบณัฑิตวิทยาลัยเปนปที่ 4 ติดตอกัน เนื่องจาก

หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรทีม่ีความพรอม และมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑที่ทางมหาวิทยาลยั

กําหนด 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: - 

หลักฐานอางอิง: 

1.4.1-01 แบบเก็บขอมูลจํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตัง้แต 80 คะแนนข้ึนไป 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.2 รอยละของหลักสูตรทัง้หมดทีผ่านตามเกณฑประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได

คะแนนไมต่ํากวาระดับ 3.01 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร ผูจัดเก็บขอมูล : นายวราพงษ ทาขนุน 

โทรศัพท : 021601174  โทรศัพท : 021601174 ตอ 22 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

1. จํานวนหลักสูตรที่ผานตามเกณฑประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยไดคะแนนไมต่ํากวาระดับ 

3.01 

หลักสตูร    

 1.1  ระดับด ี หลักสตูร 15 15 3 

 1.2 ระดับดีมาก หลักสตูร - - 12 

2.  จํานวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสตูร 15 16 15 

3. รอยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผานตามเกณฑประกัน

คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยไดคะแนนไมต่าํกวา

ระดับ 3.01 

รอยละ 100 93.75 100 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน 

ระดับผลการประเมิน จํานวน

หลักสูตร

ที่มี

คะแนน

ระดับดี

ขึ้นไป 

จํานวน

หลักสูตร

ทั้งหมด 

คิดเปน

รอยละ 

นอย 
ปาน

กลาง 
ดี 

ดี

มาก 

7)  บัณฑิตวทิยาลยั    3 12 15  15 100 

 

 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

75.00 80.00 85.00 90.00 ≥95.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.4.2 รอยละของหลักสูตรทั้งหมดที่

ผ า น ต า ม เ ก ณ ฑ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

หลักสูตรของ สกอ. โดยไดคะแนนไม

ต่ํากวาระดับ 3.01 

2.11 100 5.00 0.1419 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥95.00 5.00 บรรลุเปาหมาย 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

การปฏิบัติงาน: บณัฑิตวิทยาลยัมีการผลักดันใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: - 

หลักฐานอางอิง:. 

1.4.2-01 แบบเก็บขอมูลรอยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผานตามเกณฑประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได

คะแนนไมต่ํากวาระดับ 3.01 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.4 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร ผูจัดเก็บขอมูล : นายวราพงษ ทาขนุน 

โทรศัพท : 021601174  โทรศัพท : 021601174 ตอ 22 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ  

2562 2563 2564 

1. จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) หลักสตูร - - 1 

 

รายละเอียดของผลการดําเนินงาน 

ชื่อหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree) 

ผูอนุมัติ 

หลักสูตรระยะสั้น 

วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

(เริ่ม - สิ้นสดุ

หลักสูตร) 

ระบุ

จํานวน

ชั่วโมง

การอบรม 

จํานวน

ผูเขา

อบรม

ทั้งหมด 

จํานวน

ผูผาน

การ

อบรม 

สรางเสริมทักษะแหง

อนาคตเพื่อการอยูรวมกัน

อยางมีความสุข 

อธิการบดี 1.เพื่อสรางพื้นที่การ

เรียนรูดานปรัชญาที่

สรางทักษะ

ความสัมพันธสําหรับ

การแกปญหาและพัฒ

นความสัมพันธของคน

ในสังคม สราง

ภูมิคุมกันใหแก

สังคมไทย 

7 พ.ย. - 28 พ.ย. 

2563 

9 ชั่วโมง 50 คน 50 คน 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

• ระดับมหาวิทยาลัย 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2  หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

≤2 4 6 8 ≥10 

• ระดับหนวยงาน 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1  หลักสูตร  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.4.4 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-

Degree) 

2.11 1 5.00 0.1419 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥1 1 บรรลุเปาหมาย 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บัณฑิตวิทยาลยัมอบหมายหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาอยูในสังกัดใหจัดอบรมหลักสูตรระยะ

สั้นใหกับบุคคลภายนอก 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนาทาํใหการจัดอบรมระยะสั้นไมไดรับความสนใจ ทาํใหตองปรับรูปแบบ

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นเปนรูปแบบออนไลน 

หลักฐานอางอิง: 

1.4.4 แบบเก็บขอมูลจํานวนหลกัสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 

 



 
 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

29 

 

เปาประสงค 1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู ทักษะและทัศนคติในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนมีความกาวหนาในสาย

อาชีพ  

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวณิชกานต เพชรปานกัน 

โทรศัพท : 021601174 ตอ 17 โทรศัพท : 021601174 ตอ 17 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คน    

1.1 ผูชวยศาสตราจารย 8 11 11 

1.2 รองศาสตราจารย 4 4 7 

1.3 ศาสตราจารย 3 3 4 

2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมอาจารยประจํา

ท่ีลาศึกษาตอ)  

คน 60 63 66 

3. รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 25.00 28.57 33.33 

 โดยมีผลการดําเนินงานจํานวนตามสาขาวิชาไดดงัน้ี 

สาขาวชิา จํานวนอาจารยประจาํที่ดาํรง

ตําแหนงทางวชิาการ 

จํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมด 

คิดเปนรอย

ละ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

นิติวิทยาศาสตร 1 - - 1 1 100 
ปรัชญาและจริยศาสตร - - 1 1 5 20 
ภาษาศาสตร 1 - 1 2 2 100 
บัณฑิตวิทยาลัย 2 1 - 3 3 100 
นโยบายสาธารณะ 2 - - 2 2 100 
การออกแบบการเรียนการสอน - 2 - 2 2 100 
การบริหารการศึกษา 1 - - 1 2 50 
แพทยแผนไทยประยุกต - - 1 1 2 50 
การบริหารการพัฒนา 4 2 - 6 39 15.38 
บริหารธุรกิจ - - - - 4 - 
สาธารณสุขศาสตร 1 1 1 3 4 75 

รวม 11 7 4 22 66 33.33 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

18.00 21.00 24.00 27.00 ≥30.00 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.5.1 รอยละของอาจารยประจําที่

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

2.11 33.33 5.00 0.1419 

 
 

การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥30.00 33.33 บรรลุเปาหมาย 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: อาจารยประจําของบัณฑิตวิทยาลัยจะมีระดับคุณวุฒิการการศึกษาทางการศึกษาในสัดสวนที่

เหมาะสมกับพันธกิจของหนวยงาน และมีศักยภาพตรงตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: อาจารยประจําบณัฑิตวิทยาลัยมีศักยภาพสูง 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: - 

• หลักฐานอางอิง: 

1.5.1-01 แบบเก็บขอมูลรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.2 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวณิชกานต เพชรปานกัน 

โทรศัพท : 021601174 ตอ 17 โทรศัพท : 021601174 ตอ 17 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเขาสูตําแหนงท่ี

สูงข้ึน 

คน    

1.1.ตําแหนงทางบริหาร    

1.1.1 ผูอํานวยการกอง - - - 

1.1.2 หัวหนาสํานักงาน - - - 

1.1.3 หัวหนาฝาย - - 1 

1.2 ตําแหนงวิชาการ    

      1.2.1 ชํานาญการ - - - 

      1.2.2 ชํานาญการพิเศษ - - - 

      1.2.3 เชียวชาญ - - - 

      1.2.4 เช่ียวชาญพิเศษ - - - 

2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด (ไมนับรวมผูเชียว

ชาญ ท่ีปรึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจาง

ช่ัวคราว และคนงาน) 

คน - - 21 

3. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเขาสู

ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

รอยละ - - 4.76 

 โดยมีผลการดําเนินงานจํานวนตามสาขาวิชาไดดงัน้ี 

หนวยงาน ตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน

บุคลากรสาย

สนับสนุน

ทั้งหมด 

คิดเปน

รอยละ 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 

บัณฑิตวิทยาลัย   1     21 4.76 

รวม   1     21 4.76  
เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 2.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

2.00 4.00 6.00 8.00 ≥10.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.5.2 ร อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย

สนับสนุนวิชาการที่ เขาสูตําแหนงที่

สูงข้ึน 

2.11 4.76 2.38 0.0676 

 
 

การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥10.00 4.76 บรรลุเปาหมาย 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บัณฑิตวิทยาลยัมอบหมายใหบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการที่มีคุณสมบัติที่จะเขาสูตําแหนงที่

สูงข้ึนสงผลงานเขาพจิารณา 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

หลักฐานอางอิง: 

1.5.2-01 แบบเก็บขอมูลรอยละของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการที่เขาสูตําแหนงที่สูงข้ึน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวณิชกานต เพชรปานกัน 

โทรศัพท : 021601174 ตอ 17 โทรศัพท : 021601174 ตอ 17 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

  
  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1 .  จํ านวนบุ คลากรที่ ส อบผ านมาต รฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

คน    

    1.1  บุคลากรสายวิชาการ 3 5 5 

    1.2  บคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 8 23 23 

2. จํานวนบุคลากรที่เขาสอบทั้งหมด คน    

    2.1  บุคลากรสายวิชาการ 17 9 7 

    2.2  บคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 27 27 24 

3. รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

รอยละ    

    3.1  บุคลากรสายวิชาการ 17.65 55.56 71.43 

    3.2  บคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 29.63 85.19 95.83 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

50.00 55.00 60.00 65.00 ≥70.00 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑ

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

มหาวิทยาลัย 

2.11 93.75 5.00 0.1513 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥70.00 93.75 บรรลุเปาหมาย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลยัจดัสอบวัดเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษทั้งสายวชิาการและสายสนับสนนุวิชการ 

สอบโดยใชเกณฑ SSRU-TEP 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: การสอบวัดวัดเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษทั้งสายวชิาการ และสายสนับสนนุวิชการ 

นําคะแนนจาการสอบมาเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: - 

• หลักฐานอางอิง:  

1.5.4-01 แบบเก็บขอมูลรอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
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เปาประสงค  1.6 มหาวิทยาลัยผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ : ITA  

  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์ ผูจัดเก็บขอมูล : นางเกษรา บวัเล็ก 

โทรศัพท : 021601174 ตอ 12 โทรศัพท : 021601174 ตอ 25 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA 

คะแนน - - 91.46 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-  10 คะแนน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

45.00 55.00 65.00 75.00 ≥85.00 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ : ITA 

2.11 91.46 5.00 0.2018 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥85.00 91.46 บรรลุเปาหมาย 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บุคลากรของบณัฑิตวิทยาลัยไดตอบแบบประเมินในระบบออนไลนเก่ียวกับคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA ตอการดําเนินการตามภารกิจของมหาวทิยาลัย 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

หลักฐานอางอิง: 

1.6.1 แบบเก็บขอมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA 
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เปาประสงค 1.7 บุคลากรทุกระดับรับรูและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กําหนดไว 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.7.1 รอยละบุคลากรทุกระดบัที่รับรูและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจใหสําเร็จ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์ ผูจัดเก็บขอมูล : นางเกษรา บวัเล็ก 

โทรศัพท : 021601174 ตอ 12 โทรศัพท : 021601174 ตอ 25 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ลําดับ 
ประชุมกบม.

ครั้งที่ 

เรื่องที่ตองสื่อสารจากที่

ประชุม กบม. 

วันที่ประชุม

กบม. 

ชองทางการ

สื่อสารเพ่ือ

สรางการ

รับรู 

วันที่สื่อสาร ผูสื่อสาร 

จํานวน

บุคลากร

ที่รับรู 

1 10/2563 1. รายงานผลการบริหาร

ความเส่ียงประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับหนวยงานและ

ขอเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงการบริหารความ

เส่ียง 

2. รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 

12 เดือน ระดับหนวยงาน 

16 ต.ค. 63 e-office 28 ต.ค. 63 คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 

80 

2 11/2563 1. การเปดรับคําขอ

งบประมาณดาน

วิทยาศาสตร วิจยัและ

นวัตกรรม (ววน.) ประเภท 

Fundamental Fund 

9 พ.ย. 63 e-office 16 พ.ย. 63 คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 

82 

  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. จํานวนบุคลากรทุกระดับที่รับรูและมีสวนรวมใน

การขับเคลื่อนภารกิจใหสําเร็จ 

คน - - 82 

2. จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน - - 85 

3. รอยละบุคลากรทุกระดับที่รับรูและมีสวนรวม

ในการขับเคลื่อนภารกิจใหสําเร็จ 

รอยละ - - 96.88 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

2. พิจารณาการจัดกิจกรรม

เปดบานรับสมาชิกใหม 

SSRU Open House 

สําหรับผูสนใจเขาศึกษาในป

การศึกษา 2564 

3 12/2563 1. การพิจารณาใหเงินรางวัล

กับบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการที่ไดรับตําแหนงที่

สูงขึ้น 

2. การพิจารณาใหความ

เห็นชอบแผนรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป

การศึกษา 2564 

14 ธ.ค. 63 e-office 23 ธ.ค. 63 คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 

87 

4 1/2564 1. มาตรการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. การเรียนการสอนระบบ

ออนไลนที่มีประสิทธิภาพ 

3. การพิจารณาปรับแก

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา วาดวยกองทุน

เพื่อพัฒนาและสวัสดิการ

สําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 

11 ม.ค. 64 e-office 23 ม.ค. 64 คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 

84 

5 2/2564 1. รางเกณฑการขอตําแหนง

วิชาการระดับ ผูชวย

ศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย 

2. การแตงต้ังผูรักษาราชการ

แทน ๓ วิทยาลัยใหม 

3. โปรแกรม Canva for 

Education สําหรับอาจารย 

นักศึกษา และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน

สุนันทา 

4. การขอตําแหนงทาง

วิชาการและเงินประจํา

ตําแหนง 

8 ก.พ. 64 e-office 22 ก.พ. 64 คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 

85 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
5. ผลการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย รอบ 1/2564 

6 3/2564 1. ประกาศขยายวันชําระ

คาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2563  

2. กิจกรรม Virtual Run วิ่ง

ขยี้โควิด 

3. ขอความรวมมอืทุก

หนวยงานชวยกันประหยัด

พลังงานในหนวยงาน 

8 มี.ค.64 e-office 24 มี.ค.64 คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 

84 

7 4/2564 1. การจัดการเรียนการสอน

ออนไลน  

2. รายละเอียดการเตรียม

ความพรอมงานรับ

พระราชทานปริญญาบัตร 

2564 

3. การจัดกลุม

สถาบันอุดมศึกษา 

5 เม.ย.64 e-office 22 เม.ย.64 คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 

84 

8 5/2564 1. รายงานจํานวนผูติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน

สุนันทา 

2. การจายสินไหมเงิน

ประกันใหผุปวยที่ติดเชื่อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

3. การสรางจุดเดนมนเร่ือง

การประชาสัมพันธของ

มหาวิทยาลัย 

4. ประกาศรับสมัคร

คณะกรรมการสภา

คณาจารยและขาราชการ 

5. การปรับแบบประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ในรอบ 2 

(1 เมษายน-30 กันยายน) 

10 พ.ค.64 e-office 17 พ.ค.64 คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 

84 

9 6/2564 1. การจัดการเรียนการสอน

ในภาคเรียนที่ 1/2564 

2. รายงานขอมูลการดํา เนิน

ตามสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

15 มิ.ย.64 e-office 21 มิ.ย.64 คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 

81 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ใน

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน

สุนันทา 

10 7/2564 1. การปฏิบัติงานใน

สถานการณการควบคุมโค

วิด-๑๙ 

2. การเบิกจายงบประมาณ

ตามแผนของหนวยงาน 

12 ก.ค.64 e-office 16 ก.ค.64 คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 

81 

11 8/2564 1. การดําเนินการตรวจสอบ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อ

ประกอบการตรวจสอบ

รายงานการเงินประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. การดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน

สุนันทา ในการลดคาเทอม

นักศึกษา 

9 ส.ค.64 e-office 14 ส.ค.64 คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 

80 

12 9/2564 1. ปาฐกถา สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรม 

ราชกุมารี เร่ือง "ชวีิตหลังโค

วิด-19" 

2. แนวทางและหลักเกณฑ

การเปดสถานที่ทําการของ

สถาบันอุดมศึกษา ตาม

หลักเกณฑของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม และ

กระทรวงสาธารณสุข 

3. กําหนดถวายผาพระกฐิน

พระราชทานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจําป 

พ.ศ. 2564 

4. กําหนดการจัดงานแสดง

มุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุ

ราชการ 

5. ขอความรวมมอืใหการ

สนับสนุนจัดซ้ือสินคาและ

การบริการของสํานัก

ทรัพยสินและรายได 

13 ก.ย.64 e-office 20 ก.ย.64 คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 

76 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.7.1 รอยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู

และมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจ

ใหสําเร็จ 

2.11 96.88 5.00 0.1419 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥90.00 96.88 บรรลุเปาหมาย 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: ผูบริหารบัณฑติวิทยาลัยที่เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) นําเร่ืองที่

ตองสื่อสารจากทีป่ระชุม กบม. มาสื่อสารใหอาจารยและบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยทราบผานทางระบบ e-office 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

หลักฐานอางอิง: 

1.7.1-01 แบบเก็บขอมูลรอยละบุคลากรทุกระดับที่รับรูและมสีวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจใหสําเร็จ 
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เปาประสงค 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการ

ดําเนินการตามพันธกิจไดอยางครบถวนและเกิดความประหยัดงบประมาณ  

  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.1  จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร ผูจัดเก็บขอมูล : นายวรเทพ นาควงศ 

โทรศัพท : 021601174  โทรศัพท : 021601174 ตอ 14 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

เรื่องขอเรียน 

ชอง

ทางการ

รองเรียน 

ประเภทเรื่องรองเรียน 
วันที่รับ

เรื่อง 
รายละเอียดการแกไข 

วันที่ 

กําหนด

แลวเสรจ็ 
อาคาร

สถานที ่

สิ่งอํานวย

ความสะดวก 
อ่ืนๆ 

ไมมีขอรองเรียน                

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่ และ

สิ่ ง อํ านวยความสะดวกตามพันธ กิจของ

มหาวิทยาลัย 

คน - - 0 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คร้ัง ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

19 18 17 16 ≤15 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.8.1  จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ

อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2.11 0 5.00 0.1419 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 

 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≤15 0 บรรลุเปาหม 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บัณฑิตวิทยาลยัจัดใหมีชองทางรองเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน ตูรองเรียน สายตรงคณบดี เปนตน 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

หลักฐานอางอิง: 

1.8.1-01 แบบเก็บขอมูลจํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลยั 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.2 รอยละของการประหยัดงบประมาณจากการใชไฟฟาและนํ้าเม่ือเทียบกบัปที่ผานมา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร ผูจัดเก็บขอมูล : นายวรเทพ นาควงศ 

โทรศัพท : 021601174  โทรศัพท : 021601174 ตอ 14 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

  
  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. จํานวนคาไฟฟาและน้ําปปจจุบัน บาท    

    1.1  คาไฟฟา - - 21,092,987.09 

    1.2  คาน้ํา - - 2,162,870.71 

2. จํานวนคาไฟฟาและน้ําปที่ผานมา บาท    

    2.1  คาไฟฟา - - 34,934,187.19 

    2.2  คาน้ํา - - 2,707,831.99 

3. ผลตางของคาไฟและน้ําของปที่ผานมากับป

ปจจุบัน 

บาท    

    3.1  คาไฟฟา - - 13,841,200.10 

    3.2  คาน้ํา - - 544,961.28 

4. รอยละของการประหยัดงบประมาณจากการ

ใชไฟฟาและน้ําเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

รอยละ    

    4.1  คาไฟฟา - - 39.62 

    4.2  คาน้ํา - - 20.12 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 1.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 2.00 3.00 4.00 ≥5.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.8.2 ร อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร ป ร ะ ห ยั ด

งบประมาณจากการใชไฟฟาและน้ํา

เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

2.11 38.22 5.00 0.1419 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥5.00 38.22 บรรลุเปาหมาย 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บัณฑิตวิทยาลยัมอบหมายใหฝายอาคารและสถานที่กําชับบุคลากรใหใชทรัพยากรไฟฟาและ

น้ําใหประหยัดและเกิดความคุมคา เชน จัดทาํปายรณรงคการประหยัดพลังงาน ถาไมมีผูอยูในพื้นที่ตองชวยกันปด

ไฟและเคร่ืองปรับอากาศ เปนตน 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: บุคลากรใหความรวมมือ และเห็นความสําคัญของการใชทรัพยากรไฟฟาและน้าํอยางคุมคา 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

หลักฐานอางอิง: 

1.8.2-01 แบบเก็บขอมูลรอยละของการประหยัดงบประมาณจากการใชไฟฟาและน้าํเมื่อเทียบกับปทีผ่านมา 
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เปาประสงค 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสนิ สินทรัพยเพ่ือใชในการปฏิบัติตามภารกิจ  

 1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจดัหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจาํ(7) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตนไชย ผูจัดเก็บขอมูล : นางรุงเพชร วองเจริญพร 

โทรศัพท :  021601174 โทรศัพท : 021601403 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

  

 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

โครงการ 

งบรายไดจากโครงการจัดหารายได 

ดานการบริการ

วิชาการ 
ดานวิจัย 

โครงการฝกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารทองถ่ิน การ

คํานวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวยของงานกอสรางอาคาร การ

คํานวณคางานตนทุนตอหนวย (Unit Cost) ของงานทางสะพาน

และทอเหลี่ยมและงานชลประทาน ตามหลักเกณฑและวิธีการ

กําหนดราคากลางงานกอสรางของทางราชการ" รุนที่ 2 -  4 

705,900  

โครงการการบริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน 

(จปฐ.) ดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส ป 2563 งวดที่ 2 

 91,456,920 

โครงการจางทีป่รึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนา

ระบบตางๆ ซึ่งมิใชครุภัณฑ ที่ดนิและสิง่กอสราง พฒันาระบบ

ตางๆ เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ 

 30,000 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

1. งบรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการ

บริการวิชาการและวิจัยทั้งหมด 

บาท    

 1.1 ดานการบริการวิชาการ 39,744,900 8,722,150 6,536,000 

 1.2 ดานวิจัย 85,449,580 43,522,079 98,770,020.2 

2. จํานวนอาจารยทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน

จริง) 

คน 60 63 66 

3. เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการ

บริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจํา 

บาท/คน 2,086,574.67 829,273.48 1,595,545.76 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

โครงการจางสาํรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพประสิทธผิลการปฎิบัติราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ประจาํป 2563 

 30,000 

โครงการบริการวิชาการ เร่ือง การประชุมวชิาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ ๑๒ 

268,500  

โครงการฝกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารทองถ่ิน 

การคํานวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวยของงานกอสรางอาคาร 

การคํานวณคางานตนทุนตอหนวย (Unit Cost) ของงานทาง

สะพานและทอเหลี่ยมและงานชลประทาน ตามหลักเกณฑและ

วิธีการกําหนดราคากลางงานกอสรางของทางราชการ" รุนที่ 1 

206,700  

โครงการฝกอบรม "ขอสังเกตและขอควรระวังในการบริหาร

สัญญาการตรวจรับงานพัสดงุานจัดซื้อจัดจาง เพื่อปองกันความ

เสี่ยง และความรูทางดานกฏหมายวาดวยความผดิทางละเมิด 

และความผดิทางวินัยของเจาหนาที่รัฐ" รุนที่ 1 

651,300  

โครงการฝกอบรม "ปญหาและแนวทางแกไขการเบิกจายเงิน 

การใชจายเงินสะสม การจัดงาน การจางเหมาบริการ และ

แนวทางปฏิบัติในการจัดทาํรางขอบเขตของงาน (TOR) หรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการ

งานกอสรางใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง

การ" รุนที่ 2 

124,800  

โครงการฝกอบรม "วิธีปฏิบัติในการจัดทําแบบรูปรายการงาน

กอสราง มาตรฐานงานกอสราง การคํานวณราคากลาง เทคนิค

ในการควบคุมงานกอสราง และการบริหารสัญญา เพื่อลด

ปญหาขอผิดพลาดและ ขอทักทวงขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน" 

245,700  

โครงการสงเสริมและสรางการรับรูนวัตกรรมดานการปลูกและ

การผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุม

อาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพร ดวยการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในยุค ๕G 

 3,889,300.20 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย 

 30,000 

จางสถาบันการศึกษาในการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการของเทศบาลตําบลคลองสวน 

 30,000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

จางสถาบันการศึกษาสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลบางป ู

 30,000 

โครงการบริการวิชาการ เร่ือง การประชุมวชิาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ ๑๒ 

268,500  

โครงการบริการวิชาการ เร่ืองการประชุมวชิาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

480,000  

โครงการฝกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารทองถ่ิน 

การคํานวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวยของงานกอสรางอาคาร 

การคํานวณคางานตนทุนตอหนวย (Unit Cost) ของงานทาง

สะพานและทอเหลี่ยมและงานชลประทาน ตามหลักเกณฑและ

วิธีการกําหนดราคากลางงานกอสรางของทางราชการ" รุนที่ 1 

206,700  

โครงการฝกอบรม "ขอสังเกตและขอควรระวังในการบริหาร

สัญญาการตรวจรับงานพัสดงุานจัดซื้อจัดจาง เพื่อปองกันความ

เสี่ยง และความรูทางดานกฏหมายวาดวยความผดิทางละเมิด 

และความผดิทางวินัยของเจาหนาที่รัฐ" รุนที่ 1 

651,300  

โครงการฝกอบรม "ปญหาและแนวทางแกไขการเบกิจายเงิน 

การใชจายเงินสะสม การจัดงาน การจางเหมาบริการ และ

แนวทางปฏิบัติในการจัดทาํรางขอบเขตของงาน (TOR) หรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการ

งานกอสรางใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง

การ" รุนที่ 2 

124,800  

โครงการฝกอบรม "วิธีปฏิบัติในการจัดทําแบบรูปรายการงาน

กอสราง มาตรฐานงานกอสราง การคํานวณราคากลาง เทคนิค

ในการควบคุมงานกอสราง และการบริหารสัญญา เพื่อลด

ปญหาขอผิดพลาดและ ขอทักทวงขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน" 

245,700  

โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการจัดตั้ง

ศูนยพักและกระจายสินคาในพืน้ที่จังหวัดตาก เพื่อรองรับเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก งวดที่ 1 

 294,000 

โครงการสงเสริมและสรางการรับรูนวัตกรรมดานการปลูกและ

การผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุม

อาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพร ดวยการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในยุค ๕G 

 3,889,300.2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย 

 30,000 

โครงการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณา

บังคับใช กฎกระทรวงกําหนดลกัษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช

ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงฉบับที่ 

๖๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญตัิควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒” รุนที่1 

308,100  

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสุดยอดนักบริหารระดับสูง TOP-

CEO รุนที่ 5 

3,545,000  

งานวิจยัสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของเทศบาลตําบล

สําโรงเหนือ 

 30,000 

จางทีป่รึกษาจัดงานอบรมเชงิปฏิบัติการ เร่ืองความตระหนักรู

ดานพลังงานไฟฟาจากกาซชวีภาพ ภายใต โครงการผูนาํ

ความคิดเพื่อความตระหนักรูดานพลังงานไฟฟากาซชวีภาพ 

งวดที่ 1 - 3 

 950,000 

จางสถาบันการศึกษาในการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการของเทศบาลตําบลคลองสวน 

 30,000 

จางสถาบันการศึกษาสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลบางป ู

 30,000 

รวม 6,536,000 98,770,020.2 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

• ระดับมหาวิทยาลัย 

   ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 50,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

150,000 200,000 250,000 300,000 ≥350000 

• ระดับหนวยงานจัดการศึกษา 

   ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 3,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

8,000 11,000 14,000 17,000 ≥20,000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

• ระดับหนวยงานสนับสนุนการศึกษา  

สํานัก/สถาบัน/ศูนยการศึกษา ใหดําเนินการในชื่อตัวชี้วัด “รายไดจากโครงการจัดหารายได

ดานการบริการวิชาการและวิจัย” โดยมีชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 10,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนด

เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

60,000 70,000 80,000 90,000 ≥100,000 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหา

รายไดดานการบริการวิชาการและวิจัย

ตออาจารยประจํา 

2.11 1,595,545.76 5.00 0.2018 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥350,000 1,595,545.76 บรรลุเปาหมาย 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: - 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

• หลักฐานอางอิง: 

1.9.1-1 แบบเก็บขอมูลเงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจาํ 

 



 
 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

52 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน  

 

เปาประสงค 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาตหิรือ

นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตนไชย ผูจัดเก็บขอมูล : นางรุงเพชร วองเจริญพร 

โทรศัพท :  021601174 โทรศัพท : 021601403 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. ผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

น้ําหนัก    

 1.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 57.80 70.40 45.40 

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.60 1.00 4.20 

 1.3 วิทยาศาสตรสุขภาพ - - - 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (นับ

อาจารยที่ลาศึกษาตอ)  

คน    

 2.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 57 60 60 

 2.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3 3 6 

2.3 วิทยาศาสตรสุขภาพ - - - 

 3. รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน

สรางสรรค    

     ที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตอ 

     อาจารยประจําและนักวิจัย 

รอยละ    

 3.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 101.40 117.33 75.67 

 3.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 100.00 33.33 70.00 

 3.3 วิทยาศาสตรสุขภาพ - - - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

35.00 40.00 45.00 50.00 ≥55.00 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัย

หรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพร

ในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารย

ประจําและนักวิจัย 

2.11 75.67 

และ 

70.00 

1.00 0.0284 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥55.00 75.67 

และ 

70.00 

บรรลุเปาหมาย 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลยัสนับสนุนงบประมาณผลงานวชิาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพรใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติใหกับอาจารยประจาํ 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: ผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือ

นานาชาติเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับบุคคล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: อาจารยประจําบณัฑิตวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยัในระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

• ดานงบประมาณ: มหาวิทยาลัยมีการสนับสนนุงบประมาณเพื่อนําเสนอผลงานวชิาการ วิจยัหรืองานสรางสรรค ที่

ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: การสงผลงานวชิาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค ทีต่ีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติใหกับ

อาจารยประจาํ มีคาใชจายมาก 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: - 

• หลักฐานอางอิง:  

2.1.1-01 แบบเก็บขอมูลรอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือ

นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.2 รอยละผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร ผูจัดเก็บขอมูล : น.ส.สุวรรณี ปุญสิริ 

โทรศัพท : 021601174 ตอ โทรศัพท : 021601174 ตอ 21 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายสาขาวิชา ดังน้ี 

สาขาวิชา 

จํานวนงานผลงานท่ีตีพิมพ เผยแพร 

 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือ

เผยแพร 

จํานวน

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

  

คิด

เปน

รอย

ละ 
0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม 

การบริหาร

การศึกษา 

1 91 - 17 - - 109 0.10 18.20 - 10.20 - - 28.5 19 150 

การออกแบบ

การเรียนการ

สอน 

2 1 - 7 - - 10 0.20 0.20 - 4.20 - - 4.60 15 30.66 

การแพทยแผน

ไทยประยุกต 

- 14 - 3 2 1 20 - 2.80 - 1.80 1.60 1.00 7.20 9 80 

บริหารธุรกิจ - 20 - 3 - - 23 - 4.00 - 1.80 - - 5.80 21 27.61 

การบริหารการ

พัฒนา 

- - 7 3 - - 10 - - 2.80 1.80 - - 4.60 15 30.66 

นิติ

วิทยาศาสตร 

- - - - - - - - - - - - - - 3 0 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตี พิมพหรือ

เผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโท 

คะแนนถวง

นํ้าหนัก 

   

 1.1 ระดับคุณภาพ 0.1   - - 0.30 

 1.2 ระดับคุณภาพ 0.2  0.40 5.40 26.00 

 1.3 ระดับคุณภาพ 0.4  - 12.00 2.80 

 1.4 ระดับคุณภาพ 0.6  1.80 18.00 22.80 

 1.5 ระดับคุณภาพ 0.8  1.60 4.00 1.60 

 1.6 ระดับคุณภาพ 1.0  - - 1.00 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คน 169 91 105 

3. รอยละผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

รอยละ 2.25 43.30 51.90 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ปรัชญาและจ

ริยศาสตร 

- - - 1 - - 1 - - - 0.60 - - 0.60 1 60 

นโยบาย

สาธาณะ 

- 4 - 4 - - 8 - 0.80 - 2.40 - - 3.20 23 13.91 

รวม 3 130 7 38 2 1 181 0.30 26.00 2.80 22.80 1.60 1.00 54.50 105 51.90  
เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

30.00 35.00 40.00 45.00 ≥50.00 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

2.1.2 รอยละผลงานของนักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่

ไ ด รั บกา รตี พิ มพ ห รื อ เผยแพร ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

2.11 34.53 1.00 0.0284 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥50.00 34.53 อยูระหวางดําเนนิการ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: รวบรวมขอมูลบทความวทิยานิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับขาต ิ

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: ปรับเปลี่ยนประกาศการทาํวิทยานพินธ/การคนควาอิสระ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนใหนักศึกษาที่มีผลงานวทิยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: บัณฑติวิทยาลยัมีการดําเนนิการ 1) อบรมเขียนบทความวิจัย 2) การจัดประชุม

วิชาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติทุกป และ 3) การจัดทาํวารสารบัณฑิตศึกษา เพื่อ

รองรับการตีพิมพเผยแพร 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: กระบวนการคัดกรองผลงานตองผานกระบวนการหลายข้ันตอนและใชเวลานาน โดย

การเผยแพรตองผานการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ และไดรับการยอมรับในคุณภาพและเปนประโยชนเพียง

พอที่จะเผยแพรได 

อ่ืน ๆ: - 

หลักฐานอางอิง: 

2.1.2-00 แบบเก็บขอมูลรอยละผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

บัณฑิตวิทยาลัย 

2.1.2-01 นางสาวญาณกวี ชินวงษ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบซปิปา วชิาภาษาไทย เร่ือง โครงโลก

นิติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1  

วารสารมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 

2.1.2-02 นายโอฬาร ผลพานิช การพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบสบืเสาะโดยใชบทเรียนออนไลน เร่ืองการ

สรางสื่อนาํเสนอดวยโปรแกรมประยุกต สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  

วารสารมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 

2.1.2-03 นางสาวสลลิทิพย ตนัปน ประสิทธผิลของการนวดแบบราชสํานักตอการรักษาโรคลมปะกัง  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน 

2.1.2-04 พระวรากร มีสุข ผลสมัฤทธิ์การเรียนรูและเจตคติที่มตีอวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอวกับวิธีการสอนแบบปกติ (คูมือครู) 

วารสารวชิาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.1.2-05 พระวรากร มีสุข ผลสมัฤทธิ์การเรียนรูและเจตคติที่มตีอวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอวกับวิธีการสอนแบบปกติ (คูมือครู) 

วารสารพฒันวารสาร มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

2.1.2-06 นางสาวนรีเนตร เพ็งพิน ทักษะบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

วารสารบริหารการศึกษา มศว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.1.2-07 นางสาววัญญา โตะเจริญ แนวทางในการพัฒนาการดาํเนินงานตามโครงการบานนกัวทิยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

วารสารบริหารการศึกษา มศว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.1.2-08 นายนที ปนวไิลรัตน การออกแบบชุดการสอนทักษะปฏิบัติทางดนตรีประเภทลิ่มนิ้วตามแนวคิดของเดฟ 

สําหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปที่ 4 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

วารสารวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

2.1.2-09 นายนที ปนวไิลรัตน การออกแบบชุดการสอนทักษะปฏิบัติทางดนตรีประเภทลิ่มนิ้วตามแนวคิดของเดฟ 

สําหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปที่ 4 

วารสารวชิาการ บัณฑิตวทิยาลยัสวนดสุิต มหาวทิยาลัยสวนดสุติ 

2.1.2-10 นางสาวนฤชล พิมลเอกอักษร ผลของการใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน วิชาธุรกิจทองเที่ยว 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้ปที่ 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี 

วารสารศิกษาศาสตร มมร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2.1.2-11 กชมน ฮานาซาวา ความพึงพอใจการใชยาสมุนไพรไทยขมิ้นชันในผูปวยที่มีอาการทองอืดของแผนก

แพทยแผนไทยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลหัวเตย 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 12 

2.1.2-12 ภัชรินทร กลั่นคูวัฒน ประสิทธผิลของน้าํมันสุวคนธปรับธาตุ (สูตรน้ํามนัปถวีธาตุ) ตออาการปวดและ

องศาการเคลื่อนไหวใน ผูปวยโรคลมปลายป.ตคาต ส.4 หรือ 5 หลัง 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 12 

2.1.2-13 ภาณุพัฒน โพธิท์อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสมุนไพร

ปญจศรีของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 12 

2.1.2-14 ภาวิณี ออนมุข ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผน

ไทยในหนวยบริการของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 12 

2.1.2-15 สถาพร อุทธบูรณ การออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาการอานจบัใจความ

สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 12 

2.1.2-16 สิริพร คงเกต ุความพึงพอใจและอาการไมพึงประสงคจากการชืตํารับยาเบญจกูลในผูป!วยที่มีอาการ

ทองอืดแนนทอง ของโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยฯ สาขาศูนยราชการแจงวฒันะ 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 12 

2.1.2-17 วิจิตรา โตรยวงค ผูนาํเหนือผูนํา 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-18 สุรียฉาย ปญญายศ ความฉลาดทางอารมณกับการบริหารในภาวะวิกฤต ิ

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-19 ปทมา สุบรรณจุย มุงคน มุงงาน บทบาทผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-20 จุฑามาศ สวางเมฆ บทบาทผูบริหาร : แรงจูงใจการทางานของครู 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-21 เกตุม สระบุรินทร การโคชวิถีพุทธสาหรับการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-22 อังศุมาลิน นพพรพิกุลสกุล ผูนาเชงิบวก 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-23 วิชาญชัย เลิศสงคราม ภาวะผูนาเชงิสรางสรรคในศตวรรษที่ 21 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-24 ภาสินี สวยงาม ศาสตรและศิลปการบริหารในศตวรรษที่ 21  

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-25 สุวิมล จารุมณ ีการทํางานเปนทีมของครู ใน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-26 นฤเทพ บัวพฒัน ผูบริหาร หรือ ผูนํา ในการบริหารองคกร 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-27 กุลภัสสร ปองคํา มนษุยสัมพันธกับผูนํา สาํคัญหรือสํารอง 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-28 สิริมิริน เกิดชาง จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษา  

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-29 รัฐพล ศรีบูรณะพิทักษ สมรรถนะผูบริหาร : ปจจัยสูความสําเร็จของสถานศึกษา 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-30 ยุคลธร แสงชัยศรียากุล ภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศึกษาในยุค 4.0 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-31 เชาวนาถ สรอยสิงห ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-32 วิลาวรรณ เครือเกาะ ความสําคัญของภาวะผูนาตอผูบริหาร 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-33 ปกษวดี เดือนกอง ผูบริหารมืออาชีพยุคการศึกษาไทย 4.0 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-34 สายสุนีย ผาสุขสรรพ การเรียนการสอนแบบออนไลนในสถานการณโควิด 19 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-35 นัยนา จันทรเสวก การบริหารจัดการรูปแบบการสอนแบบมอนเตสซอร่ีของเด็กปฐมวัยโดยใช

กระบวนการ PDCA 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-36 ณัฐกานต แยมชื่น ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในยคุ 4.0 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-37 ชาญชัย ศรีภิญโญ ภาวะผูนาเชิงนวัตกรรม 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-38 ปนัฏฐา สนุทรมัจฉะ คุณลักษณะของนักบริหารการศึกษายุคใหม 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-39 พรทิพย เลิศรัตนเคหกาล ผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-40 สมคิด ภูไพจิตรกุล องคกรประสิทธิภาพสูง สาํหรับการศึกษาของประเทศไทย 2563 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-41 สิรินาถ จันทรศิริ สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-42 ธีระพนัธุ นาคายน มาตรฐานการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-43 กาญจนา พิมพแสง ผูบริหารสถานศึกษายุคใหมในศตวรรษที่ 21 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-44 ตรีรัตน วงศศรีวัฒนกุล 3 ทักษะเพื่อการบริหารสูความสําเร็จ 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-45 ภัทรรัตน ไทรผองศรี พลิกวิกฤตใหเปนโอกาส 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-46 จุรีรัตน พิลึก ผูบริหารสถานศึกษากับการประเมินภายนอก รอบสี่ แนวใหม 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-47 พิชญาภัค กาจัดภัย คุณลักษณะของผูนาในยุคการเปลี่ยนแปลง 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-48 บุษยมาศย เดชคง วฒันธรรมองคกร ; ปจจัยตอคุณภาพการศึกษา 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-49 ยุทธภูมิ จํารัส “ผูบริหาร” ผูนาความสําเร็จ 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-50 ศุภกิตติ์ ไชยณรงค การประยุกตใช ความฉลาดทางดจิิทัล ในการบริหารสถานศึกษายุคไทยแลนด 4.0 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-51 เจษฎากร ชนะพันธ การใชเทคโนโลยีในการบริหารแหลงเรียนรู 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-52 ณัฐนนทพล แกวพูล บทบาทของผูบริหารสูสถานศึกษาแหงนวัตกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-53 สมใจ แสนโคตร GFMIS ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-54 ดารณี ซอรักษ ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ : พลงัขับเคลื่อนในการพัฒนาองคกรสูความสาํเร็จ 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-55 สมยศ สิงหกํา ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงในยุคไทยแลนด 4.0 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-56 ธันยพร เหมพิจิตร การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษายุคดิจิตลั 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-57 วิภาวี อนุจาผัด มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทย 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-58 อิศเรศ วงศศรัณย บทความวิชาการ เร่ือง ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลตอการศึกษา 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-59 ธนากร ศรีประเสริฐ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษา มผีลตอความพงึพอใจของครู

อยางไร? 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-60 ธันยธรณ มายูร ผูบริหารมืออาชีพในยุคไทยแลนด 4.0 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-61 ทัศนีย รินทระ การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เคร่ืองมือในการบริหารสถานศึกษา 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-62 พงศภัค ตรงคง สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่มีผลตอบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-63 กุลปรียา มากวัฒนสุข การบริหารงานบุคคลในสถานการณ “Work From Home” 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-64 ขนิษฐา เนียมชุมแสง การบริหารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการของสถานศึกษา 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-65 ศรายุธ บุญเผือก ทักษะทางเทคโนโลยีของผูบริหารสถานศึกษาในยคุไทยแลนด 4.0 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-66 จินดาภัทท มกรมณี ภาวะผูนําในยุคทศวรรษ 2020  

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-67 นัสมาน ดาโอะ การบริหารสถานศึกษาภายใตพหุวัฒนธรรมในชุมชน 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-68 รสริน แกวไทรโพธิ์ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หลงัวิกฤต COVID-19 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-69 จตุพร คํามวง การประกันคุณภาพการศึกษาแบบวิถีใหม 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-70 พิมพพร อยูสิงห บทบาทการพฒันาทักษะนวัตกรรมดิจิทัลแพลตฟอรมของผูบริหารสถานศึกษา 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-71 กมลชนก ธงทอง ภาวะผูนาํทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

การประชุมวชิาการดานวทิยาศาสตรและการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2563 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2020 

2.1.2-72 นางสาวปานียา ณัฐชนาวรเดช ผลของการนวดไทยราชสาํนักในการรักษาโรคอัมพาตใบหนาแบบเบลล 

วารสารวชิาการมหาวทิยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน 

2.1.2-73 นางสาวกานดา แกวปาน แนวทางการสงเสริมคุณลกัษณะที่ดีของครูในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.1.2-74 นางสาวชนดิา สรสมฤทธิ ์คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ

โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.1.2-75 นางสาวนวรัตน สดทองคํา ปจจยัการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนแกนนําาการอาน สงักัด

กรุงเทพมหานคร 

วารสารบริหารการศึกษา มศว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

2.1.2-76 นางปองศา พนูช ูคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพทีส่งผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา

เอกชนในสังกัดสาํนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ 

วารสารมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 

2.1.2-77 นางสาวผุสชนี ปญญา ปจจัยที่สงผลตอแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครกลุมกรุงธนเหนือ 

วารสารบริหารการศึกษา มศว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.1.2-78 นางสาววารี สรสัมฤทธิ์ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชหลกัการบริหาร

คุณภาพวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของครูในโรงเรียนกลุมศรีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทร

ปรากร เขต 1 

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.1.2-79 นายกนกลักษณ อรรถมุต แนวทางการบริหารสถานศึกษาปลอดภัย สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.1.2-80 นายปทมา หอมหวาน แนวปฏิบัตติามเกณฑในการสรางตนแบบโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ของ

โรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

วารสารบริหารการศึกษา มศว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.1.2-81 นางสาวพจนีย นําพา คุณลักษณะผูนําสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครู สงักัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.1.2-82 นางสาวบรรพตี รําพึงนิตย การพัฒนาคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาปารมิตาในทรรศนะปรัชญาหลังนว

ยุค สายกลาง 

วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

2.1.2-83 นางสาวจุฑามาส ศรีทองคํา การบริหารงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชวีศึกษาสูความเปนเลิศในเขต

กรุงเทพมหานคร 

วารสารวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

2.1.2-84 นางสาวเบญจมาศ ตนัสูงเนนิ องคประกอบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

วารสารวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

2.1.2-85 นางสาวณัฐชาวรินทร บุสําโรง ผลของการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เอส ที เอ ดี เพื่อสงเสริม

ทักษะการพูดภาษาญีปุ่น สาํหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยามหาสารคาม 

2.1.2-86 นางสาวณัฐชาวรินทร บุสําโรง ผลของการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เอส ที เอ ดี เพื่อสงเสริม

ทักษะการพูดภาษาญีปุ่น สาํหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 

วารสารครุสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2.1.2-87 สถาพร อุทธบูรณ การออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาการอานจบัใจความ

สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 

วารสารบรรณศาสตร มศว คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.1.2-88 Mayurapas Patcharasappaisan. Success of the Nakhon Ratchasima Municipality 

Development Strategies. 

12th International Social Sciences and Business Research Conference, 22-24 February 2021, 

Henan University of Economics and Law, Henan, China 

2.1.2-89 Pakawat Wongrabuedanganu. Factors in the production of medical devices when 

entering the ASEAN Economic Community.  

12th International Social Sciences and Business Research Conference, 22-24 February 2021, 

Henan University of Economics and Law, Henan, China 

2.1.2-90 Natenont Chaistapond. Demands on social welfares of the elderly in  

Nonthaburi Municipality. 

12th International Social Sciences and Business Research Conference, 22-24 February 2021, 

Henan University of Economics and Law, Henan, China 

2.1.2-91 Praewa Thanaphirun. Impact on Tourism Business from the COVID-19 Outbreak: A Case 

Study of the Eastern Region. 

12th International Social Sciences and Business Research Conference, 22-24 February 2021, 

Henan University of Economics and Law, Henan, China 

2.1.2-92 Atchariya Puttachinorossakul. Management on the prevention of COVID-19 transmission 

of the highest controlled areas. 

12th International Social Sciences and Business Research Conference, 22-24 February 2021, 

Henan University of Economics and Law, Henan, China 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

2.1.2-93 กมลทิพย ศิริสวัสดิ ์การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยใชกลวิธีอาร อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถใน

การอาน เพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

2.1.2-94 นายซิม อนวัชการ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา ราน

จําหนายคอมพิวเตอรในหางพันทิพยพลาซา ประตูน้าํ 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-95 นางสาวสุพรรณี แผนทอง ความเสี่ยงของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-96 นางสาวกมลทิพย อินแกวเครือ ทักษะและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดจิิทัล 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-97 นายวุฒินนัท ประธาน องคกรแหงการเรียนรู: การจัดการความรูที่ผูบริหารสถานศึกษาตองตระหนัก 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-98 นางสาวจันทรวิมล วงศแดง ภาวะผูนําเชงิกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-99 นางสาวศิริวไิล มาตรเลิง การขับเคลื่อนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในชีวิตวิถีใหม 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-100 นางสาวจิราวรรณ อนันตพฒัน ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-101 นางสาววชัราภรณ อรุณเมือง ความพึงพอใจของผูใชบริการในการเขารับการรักษาโรคตาดวยวิธีการบง

ตอดวยหนามหวาย กรณีศึกษาโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-102 นางสาวศิตา ประสานสุข การบริหารจัดการสถานศึกษา ผานโปรแกรม google Meet 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-103 วาที่รอยตรีหญิงกนกพร มาอวน การบริหารการศึกษาระดับข้ันพื้นฐานอยางมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-104 นางสาวรสริน ใจเย็น ความพึงพอใจของการใชตํารับยาอายุวฒันะในผูที่มีภาวะนอนไมหลับ 

โรงพยาบาลเขายอย จงัหวัดเพชรบุรี 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-105 นางสุกันยา จันทรภิรมย การศึกษาปฐมวัยสูมาตรฐานการศึกษาสถานพัฒนาเด็กเลก็แหงชาต ิ

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-106 นางสาวกมลวรรณ จันทร การบริหารสถานศึกษายคุโลกพลิกผัน ฉลาดรูเทาทันดิจทิัล 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

2.1.2-107 นายศรัณย พงศภาณุมาพร ปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจเขารับบริการทางการแพทยเพื่อรักษา

อาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลางในสหคลนิิกการแพทยแผนไทย-จีนชีวาโอสถศิลป จังหวัดนนทบุรี 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-108 นางสาวพิมภรณ ตนัติสิริประเสริฐ คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอระดบัการตัดสนิใจในการเลือกใช

บริการแอปพลิเคชันทางการเงนิผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ของลูกคาธนาคารธนชาต สาขาออมนอย 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-109 นายภัทรพล ชาญชวณิชย กลยุทธการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสนิใจซื้อเสื้อผาไซดใหญผาน

อินสตาเเกรมของผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-110 นางสาวสิรีธร อําพันธุ การวิเคราะหคุณภาพของขิงดวยโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-111 นางสาวนวลนภา เอ้ือจิตต ความพึงพอใจการใชยาสมุนไพรไทยขิงในผูปวยที่มีอาการทองอืดแนนทอง

ของแผนกแพทยแผนไทย โรงพยาบาลมโนรมย 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-112 นายยุทธิชัย เชือกรัมย จริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-113 นางสาวกนกพร ภูตวิัฒนชัย การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายุคความปกติใหม 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-114 นางสาวมสัยา มนุษย การนวดรักษาอาการปวดหลงัสวนลาง : การศึกษาตํารานวดจุดวัดราชสิทธาราม 

เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-115 นางอังคณา แดงประพันธ สมรรถนะผูบริหารที่มผีลตอความทุมเทในการทํางานของบุคลากรกองพัฒนา

แหลงน้ําขนาดกลาง 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-116 นางสาวกมลพร บุญนนทารมย การบริหารความเสี่ยงอยางมืออาชีพ 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-117 นางสาวอัมพร พรมมี การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลสูงสดุ 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-118 นายปฐกร ปรีชา การบริหารความขัดแยงภายในองคกร 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-119 นางสาววชัราวลี เดชจูด นักบริหารมืออาชีพ 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-120 นางสาวฎิฐศกุล ศรีนาค หลักสูตรการนวดไทยมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-121 นายพัฒนพงษ นามพิมพ ภาวะผูนําทางวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-122 นางสาวศลษิา พุมพวง ความพึงพอใจของผูบริโภคตอรากตนรางจืดแคปซลูในการชวยลดอาการมึนเมา

แอลกอฮอล 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-123 นางสาวมัทนา สุขโชต ิความพึงพอใจตอการใชบริการนวดแผนไทยในเขตเทศบาลเมอืงสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-124 นายสติวณิตย เชยชยัภูมิ ทรัพยากรทางการศึกษา 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-125 นางสาวภควรรณ หอคนดี ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-126 นางเนรัญชรา แสงทกัษิณ ความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดที่รับการกระตุนน้ํานมดวยการ นวด 

ประคบดวยลูกประคบสมุนไพร และรับประทานยาสมุนไพรกระตุนน้าํนมสตูรโรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-127 นางสาวอัจฉรา ศรีศิลปสาํราญ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-128 นางสาวธนวรรณ โภคากร พฤติกรรมผูนํา 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-129 นางสาวณัฐพัชญ ศรีบูรณธนา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสรางความมสีวนรวมของ

ผูปกครอง แบบสภาวะความปกติใหม 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-130 นางสาวรพีพรรณ ปญญา องคประกอบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-131 นางสาวกุลนิดา คาคุม ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-132 นายสราวุฒิ ไทยสงค การบริหารงานบุคลากรในสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 

(COVID19) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองคกร 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-133 นางสาวนาฏนารี ชืน่จิตร กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ฐานวิถีชวีิตใหม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-134 นางสาววรรณภา ใจเย็น การบริหารแบบมสีวนรวม 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-135 นายยุทธชาต นาหอม การบริหารการศึกษาบนฐานวิถีชีวิตใหม  

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-136 นางสาวพชัรินทร วงสารี คุณลักษณะภาวะผูนาํในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-137 นางสาวกรรณิการ แกวประสิทธิ์ การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอความรวมมือของผูปกครอง ในการ

จัดการเรียนการสอนบนฐานวิถีชีวิตใหมของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.2-138 Thitiya Assawajindawat. Management of Medical Supplies COVID-19 Vaccine Effect to 

Thailand Tourism Guidelines. 

2nd National and Internatiional Virtual Conference on Multidisciplinary Research 

2.1.2-139 Nutsvipa Charoenthitiwong. The Satisfaction towards Social Welfare Arrangement for 

Elderly Citizens in Thamuang Municipality, Thamuang District, Kanchanaburi. 

2nd National and Internatiional Virtual Conference on Multidisciplinary Research 

2.1.2-140 ศิวะพร ขจรศักดิ์ กลยุทธการตลาดโซเชยีลมีเดียที่สงผลตอการตัดสนิซื้อสินคาในเวบ็ไซตชอปปในยุค

วิกฤติโควิด-19 

วารสารวิทยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชน 

2.1.2-141 ภาณุพัฒน โพธิ์ทอง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสมุนไพร

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" คร้ังที่ 7 

2.1.2-142 ณภัทรญศราห อิทธิธรรมวินิจ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอ

ความตั้งใจกลับมาใชบริการซ้ําของลูกคารานกาแฟในระดับทองถ่ิน 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คร้ังที่ 5 

2.1.2-143 ณภัทรญศราห อิทธิธรรมวินิจ สวนประสมทางการตลาดทีส่งผลตอความตั้งใจกลบัมาใชบริการซ้ําของ

ลูกคารานกาแฟในทองถ่ิน 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2021 

2.1.2-144 อาภานุช สุริสาร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มอิีทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาสําหรับวิ่ง

เพื่อออกกําลังกาย 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2021 

2.1.2-145 ศศกร วรพรรุจี ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่สงผลตอความภักดีในตราสนิคาของ

รถไฟฟามหานคร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2021 

2.1.2-146 นิติรัตน โตโสภณ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อน้ําผักและผลไมเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2021 

2.1.2-147 พิมภรณ ตันติสิริประเสริฐ คุณภาพการใหบริการทีส่งผลตอการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชันทาง

การเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารธนชาต 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2021 

2.1.2-148 อลิสา ชะมายกลาง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อบัตร

คอนเสิรตศิลปนไทยของแฟนคลับ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2021 

2.1.2-149 วรพจน ดามาพงศ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับการตดัสินใจเลือกซื้อนาฬิกาอัจฉริยะในยุคการรองรับ 5G 

ของผูบริโภคที่ใชเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมในชีวิตประจาํวนั 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2021 

2.1.2-150 พรทิพย ปานเอ่ียม กลยุทธตลาดออนไลนที่มีอิทธิพลตอการตอบสนองของลูกคาเพือ่ซื้อสินคาในเฟซบุก

ในชวยสถานการณ โควิด-19 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2021 

2.1.2-151 ศักดิธัช นิลพฤกษ กลยุทธสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่มีอิทธิพลตอระดับ

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหลงัสถานการณ COVID-19 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2021 

2.1.2-152 วสันต แกวแกมทอง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7pS) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองทําอากาศ

แหง (AIR DRYER) ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: เคร่ืองทําอากาศ

แหงยี่หอ DYNA 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2021 

2.1.2-153 พิสิษฐ ตั้งบุญศิริโชต ิปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีตอการตัดสินใจเชาพื้นที่ของรานคาเชา 

กรณีศึกษา: ตลาดนัดอาคารพญาไท พลาซา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

Sciences and Business Management Graduate Conference 2020: SBC2021 

2.1.2-154 อาภานุช สุริสาร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและคานิยมที่มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อรองเทากีฬา

สําหรับวิ่งเพื่อออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คร้ังที่ 5 

2.1.2-155 ชริณทรฉัตร ตั้งอําไพสกุล ทัศนคติตอการปรับเปลีย่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคกร ที่มี

อิทธิพลตอการยอมรับการใชระบบ SAP ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

วารสารวชิาการบัณฑิตวทิยาลัยสวนดุสติ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

2.1.2-156 อัญรัช สาริกัลยะ ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 

วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 

2.1.2-157 ภานุชนาถ เพิ่มพูล คุณภาพการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา 

วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 

2.1.2-158 อัญรัช สาริกัลยะ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 

วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 

2.1.2-159 กิตติพงษ เสนาะสรรพ ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีน โดยใชรูปแบบ 

Storyline Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 

2.1.2-160 จุฑามาศ อินตรา การจัดการความรูที่สงผลตอประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการในหนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 

2.1.2-161 อรจิรา แกวสวาง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการเลือกซื้อสินคาออนไลนผานแอพพลิเคชั่น 

Shopee ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 

2.1.2-162 Nitiwong Lohavatanakul Logistics Management and Promotion during the Situation of 

COVID-19 Epidemic \in Thailand: Case study of Bangkok 

2nd National and Internatiional Virtual Conference on Multidisciplinary Research 

2.1.2-163 Chutima Choeichum Knowledge, Perception, and Management on Digital Disruption for 

Efficient Business: Case Study of Bangkok 

2nd National and Internatiional Virtual Conference on Multidisciplinary Research 

2.1.2-164 Nattachai Chantip Promotion on the Technology of Call Center for Health Care and 

Life Management of the Elderly in the 4G Era 

2nd National and Internatiional Virtual Conference on Multidisciplinary Research 

2.1.2-165 Ngern Techavorabot Management, Promotion, and Roles for the Operation of the 

Jewelry and Gems Industry: Case Study of Bangkok 

2nd National and Internatiional Virtual Conference on Multidisciplinary Research 

2.1.2-166 Nutsvipa Charoenthitiwong The Satisfaction towards Social Welfare Arrangement for 

Elderly Citizens in Thamuang Municipality, Thamuang District, Kanchanaburi 

2nd National and Internatiional Virtual Conference on Multidisciplinary Research 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

2.1.2-167 พรพิฆเนศ สุวรรณโน การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตาํบลในเขตพื้นที่

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรีุ 

The 2nd International and National Conference 2021 

2.1.2-168 พิสิษฐ ตั้งบุญศิริโชต ิปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเชาอพารทเมนทราย

เดือน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

The 2nd International and National Conference 2021 

2.1.2-169 นาดิร โยธาสมทุร ภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนที่สงผลตอทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชน 

วารสารบริหารการศึกษา มศว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.1.2-170 ภัทราวดี เอียดทอง การศึกษาปจจัยที่สงผลตอยุทธศาสตรแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด

ระนอง 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมทองถ่ิน 

2.1.2-171 จิตรกันยา ปมปา ประสิทธิภาพการใหบริการกองพัฒนานักศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมทองถ่ิน 

2.1.2-172 ทิฆัมพร อิสริยอนันต ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการตามนโยบาย 

ประเทศไทย 4.0 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมทองถ่ิน 

2.1.2-173 กุสุมา สังขเสน การศึกษาองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของบคุลากร กรมธนารักษ 

กระทรวงการคลัง 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจยับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คร้ังที่ 13 

2.1.2-174 ประมิตร ไชยศรี การศึกษาผลกระทบจากการกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง - คูเมือง เมืองโบราณ

บานโนนเมือง ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสนิธุ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจยับัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี คร้ังที่ 13 

2.1.2-175 นเรศ สังขินท การประเมินผลโครงการพฒันาที่อยูอาศัยของประชาชนริมคลองลาดพราว (ชุมชน

หลังวค.จันทรเกษม) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจยับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คร้ังที่ 13 

2.1.2-176 Thanaroat Timudom Anti-Sebum Efficacy of Phyllanthus emblica L. (Emblica) Toner on 

Facial Skin 

วารสาร Applied Sciences 

2.1.2-177 วธิดา พิพัฒผล วรรณกรรมปริทัศนเก่ียวกับการออกแบบการเรียนการสอน 

วารสารครุสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2.1.2-178 กัลยจิรัตน อินทผลญั การพัฒนาแชมพสูมุนไพรจากสารสกัดใบยอผสมขาในการกําจัดเหา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ เทคโนโลยีภาคใตวิจัย คร้ังที่ 11 ประจําปการศึกษา 2563 

2.1.2-179 ธนภรณ ทีเหล็ก ผลของการนวดน้ํามนัลาํโพงกาสลกั ตออาการปวดกลามเนื้อคอ บา ไหล จากออฟฟศ

ซินโดรมในนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2.1.2-180 สุจิตรา บุญมาก การพัฒนาลูกประคบสมุนไพรหินสปา สาํหรับใหบริการงานการแพทยแผนไทย

โรงพยาบาลหลวงพอเปน จงัหวัดนครปฐ 

วารสารศิลปการจัดการ 

2.1.2-181 สุจิตรา บุญมาก ผลการนวดไทยตอผูปวยอาการปวดขอเขาและอาการขอเขาฝดในคลินิกแพทยแผน

ไทยโรงพยาบาลหลวงพอเปน จงัหวัดนครปฐม 

วารสารสหวิทยาการมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.3 รอยละผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร ผูจัดเก็บขอมูล : น.ส.สุวรรณี ปุญสิริ 

โทรศัพท : 021601174 ตอ โทรศัพท : 021601174 ตอ 21 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายสาขาวิชา ดังน้ี 

 

สาขาวิชา 

จํานวนงานผลงานท่ีตีพิมพ เผยแพร 

 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี

ตีพิมพหรือเผยแพร 

จํานวน 

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

  

คิดเปนรอยละ 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม 

การบริหารการพัฒนา - 44 8 29 8 89 - 17.60 4.80 23.20 8.00 53.60 55 97.45 

การแพทยแผนไทยประยุกต - 1 - - - 1 - 0.40 - - - 0.40 1 40.00 

นิติวิทยาศาสตร - 1 - 1 - 2 - 0.40 - 0.80 - 1.20 1 120 

บริหารธุรกิจ - - - - - - - - - - - - 1 0 

ปรัชญาและจริยศาสตร - 2 - 2 - 4 - - 0.80 1.60 - 2.40 7 34.28 

ภาษาศาสตร - 1 - 2 - 3 - 0.40 - 1.60 - 2.00 2 100 

 - 49 6 35 8 98 - 19.60 3.60 28.00 8.00 59.20 65 87.06  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตี พิมพหรือ

เผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญา

เอก 

คะแนนถวง

นํ้าหนัก 

   

 1.1 ระดับคุณภาพ 0.2  1.40 2.00 - 

 1.2 ระดับคุณภาพ 0.4  12.00 7.00 19.60 

 1.3 ระดับคุณภาพ 0.6  1.80 5.00 3.60 

 1.4 ระดับคุณภาพ 0.8  20.00 27.00 28.00 

 1.5 ระดับคุณภาพ 1.0  1.00 6.00 8.00 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  คน 43 38 68 

4. รอยละผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

รอยละ 84.19 88.95 87.06 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

2.1.3 รอยละผลงานของนักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่

ไ ด รั บกา รตี พิ มพ ห รื อ เผยแพร ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

 

2.11 87.06 2.4120 0.0685 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

100.00 87.06 ไมบรรล ุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: รวบรวมขอมูลบทความวทิยานิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับขาต ิ

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: ปรับเปลี่ยนประกาศการทาํวิทยานพินธ/การคนควาอิสระ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนใหนักศึกษาที่มีผลงานวทิยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: บัณฑติวิทยาลยัมีการดําเนนิการ 1) อบรมเขียนบทความวิจัย 2) การจัดประชุม

วิชาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติทุกป และ 3) การจัดทาํวารสารบัณฑิตศึกษา เพื่อ

รองรับการตีพิมพเผยแพร 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: กระบวนการคัดกรองผลงานตองผานกระบวนการหลายข้ันตอนและใชเวลานาน โดย

การเผยแพรตองผานการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ และไดรับการยอมรับในคุณภาพและเปนประโยชนเพียง

พอที่จะเผยแพรได 

อ่ืน ๆ: - 

หลักฐานอางอิง: 

2.1.3-00 แบบเก็บขอมูลรอยละผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

บัณฑิตวิทยาลัย 

2.1.3-01 นางอิสราพร นรินทร พยานหลักฐานกับการดําเนนิการคดีฟอกเงินในกระบวนการยุตธิรรม 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-02 นางสโรชนิี ศิริวัฒนา การสรางความปรองดองภายในระบอบประชาธปิไตย 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-03 นายอํานาจ สายฉลาด กลยุทธการบริหารจัดการทีส่งผลตอความสําเร็จของโครงการลูกเสือตานภัยยา

เสพติดในโรงเรียน 

วารสารสมาคมนักวิจัย 

2.1.3-04 นางมนทกานติ์ สุขเจริญไกรศรี การบริหารทรัพยากรมนุษยของบุคลากรสนบัสนนุการบินที่มีผลตอ

สมรรถนะการปฏิบัตงิาน ยุคประเทศไทย 4.0 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-05 นางฐิตาพร สุขโข คุณสมบัติของผูประกอบการ การมุงเนนการตลาด ความสามารถดานการตลาดและ

ความไดเปรียบในการแขขันที่มผีลตอผลการดาํเนนิงานของผูประกอบการรายยอย 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-06 นางสาวปยะวดี สุมาลัย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการองคกรพยาบาลของหัวหนาพยาบาล: 

ศึกษากรณีจังหวัดนนทบุรี 

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ 

2.1.3-07 นางวีนัส ธรรมสาโรรัชต โมเดลการพฒันาสังคมสันตสิุขของสามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางยั่งยืน 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-08 นายสรณพิจักษณ มีนลิ การตอบสนองของผูบริโภคผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางออรแกนนิคและแนวทางการ

สรางความสําเร็จ 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

2.1.3-09 นางสาวสุพรรณา มนีลิ บุพปจจัยของความสาํเร็จของผูประกอบการเคร่ืองสําอางสมนุไพรเพื่อการสงออก

ในประชาคมอาเซีย 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-10 นางกานตสิ ฉัตรวิริยานนท ปจจัยที่มผีลตอการบริหรจัดการตลาดเสื้อผาเด็กในสวนตลาดไฮเปอรมารเก็ต 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-11 นายอนันต เถ่ือนเนาว แนวทางการบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

วารสารวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

2.1.3-12 นางนภาภิส ตรีเพ็ชรไพศาล รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด

วิจารณญาณของเด็กปฐมวยั 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-13 นายเอกราช รักเมือง แนวทางการวินิจฉัยเพื่อปรับปรุงการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน

ไทยในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-14 Jakkapong Thipsungnoen, The Happiness in Buddhist Philosophy and Philosophy of 

paradigm 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 12 

2.1.3-15 Napasri Suwanajote, Using Thai lexical tones to improve Thai learners’ Korean stop 

consonants pronunciation 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาตแิละนานาชาติ คร้ังที่ 12 

2.1.3-16 Chayanant Tiyatrakarnchai, The Success of Social Enterprises in Driving the Thai 

Economy 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 12 

2.1.3-17 Niramol Treetrapetch, Factors Affecting the Success of Thai Beekeepers in Beekeeping 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 12 

2.1.3-18 นายมนตรี อิฐวรากร บุพปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาประเภทบรรจุภัณฑของผูประกอบการใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-19 พระปริยัติสารเมธี (สริุยา ดวงติล)ี ทศพิธราชธรรม: การศึกษาเชิงวิเคราะห วิจักษ และวิธาน 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-20 นางสาวธัชฎามาศ อุไรวรรณ การพัฒนานวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

วารสารสัมคมศาสตรและมนุษยวิทยาเชิงพทุธวัดวงัตะวนัตก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.1.3-21 นายสุธีธ มุงมี แบบจาํลองปจจัยทีส่งผลตอประสทิธิภาพการบริหารจัดการนติิบุคคลหมูบานจัดสรรใน

จังหวัดนนทบุรี 

วารสารแบบจําลองปจจยัที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจดัการนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในจังหวัดนนทบุรี 

2.1.3-22 นางเบญจมาศ สอนคํา An English as a Foreign Language Teaching Method of English Verb 

Phrase Structure by Government and Binding Theory 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-23 นายกิตติ สัตรัตน รูปแบบการทุจริตคอรรัปชนัและปจจัยที่สงผลตอการทุจริตคอรรัปชันในองคกรภาครัฐ 

วารสารสงัคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 

2.1.3-24 นายชัยวฒัน หอธรรมรัตน บุพปจจัยของผลการดาํเนนิงานของผูประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 

วารสารสงัคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 

2.1.3-25 นายธีระวิทย วงศเพขร ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาของสํานักงานประกันสงัคม 

กระทรวงแรงงาน 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-26 นางสาวพจมาลย ปทมุบริสิทธิ์ ปจจัยเชิงสาเหตุและแนวทางการเพิ่มประสทิธิภาพ การบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 

วารสารสงัคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 

2.1.3-27 นายวัชรเดช เกียรติชานน การพัฒนาบทบาทของนายอําเภอในทศวรรษหนา 

วารสารสงัคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 

2.1.3-28 ผูชวยศาสตราจารยศิริพร พูลสุวรรณ ปจจัยของพฤตกิรรมสารสนเทศของกําลังพลกองทัพภาคที่ 2 

วารสารสงัคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 

2.1.3-29 นางสาวยศยา วิทูรธนยศ การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยนืของจังหวัดนาน 

Journal Sustainable Tourism: Building Resilience in Uncertain 

2.1.3-30 นางสาวยศยา วิทูรธนยศ Sustainable Tourism Development of Nan Province, Thailand 

Journal Sustainable Tourism Development of Nan Province, Thailand 

2.1.3-31 นายธีรวงศ สรรคพิพัฒน ปจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จของธุรกิจแฟรนไชสรีไซเติลขยะ กรณีศึกษาบริษัท

ปราบขยะ 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-32 Kalyarat Jarukornjindarath, Sudawan Somjai and Duangkamon Chantharatmanee. 

Measures to prevent and solve digital media crime problems of youth. 

12th International Social Sciences and Business Research Conference 22-24 February 2021, 

Henan University of Economics and Law, Henan, China 

2.1.3-33 Sirilux Pornchokchai, Sudawan Somaji and Duangkamon Chantararatmanee. The 

development of competency in using technology for communication of the elderly in Bangkok. 

12th International Social Sciences and Business Research Conference 22-24 February 2021, 

Henan University of Economics and Law, Henan, China 

2.1.3-34 Teerapon Munpiriyakul, Sudawan Somjai and Thaniya Phongsiri. Innovation that 

influences the success of the development of rice products. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

12th International Social Sciences and Business Research Conference 22-24 February 2021, 

Henan University of Economics and Law, Henan, China 

2.1.3-35 Apichaya Kiertubolpaiboon, Sriparinya Toopgrajank and Duangkamon Chantararatmanee. 

Development of Elderly Quality of Life towards 5G Digital in Bangkok Metropolitan Areas. 

12th International Social Sciences and Business Research Conference 22-24 February 2021, 

Henan University of Economics and Law, Henan, China 

2.1.3-36 Paweena Boonpadung, Paiboon Jeamponk and Chandej Charoenwiriyakul. FACTORS 

INFLUENCING ADOPTION OF MOBILE COMMERCE AMONG AGEING PEOPLE IN BANGKOK. 

12th International Social Sciences and Business Research Conference 22-24 February 2021, 

Henan University of Economics and Law, Henan, China 

2.1.3-37 Nisara Paethrangsi and Tawee Jamjumrus. Determinants of a Low Cost Airline Safety  

Management in Thailand. 

12th International Social Sciences and Business Research Conference 22-24 February 2021, 

Henan University of Economics and Law, Henan, China 

2.1.3-38 Phonpawi Manasakorn, Sirawit Kunrotjanaphat and Thippawan Jakpetch. The 

Effectiveness of Corporate Social Responsibility of the Electricity Generating Authority of 

Thailand. 

12th International Social Sciences and Business Research Conference 22-24 February 2021, 

Henan University of Economics and Law, Henan, China 

2.1.3-39 Kasame Manasakorn, Narong Kulnides and Pornkul Suksod. The Factors Affecting the 

Acceptance of North Bangkok Power Plant. 

12th International Social Sciences and Business Research Conference 22-24 February 2021, 

Henan University of Economics and Law, Henan, China 

2.1.3-40 Boonying Charoenthitiwong, Sudawan Somaji and Duangkamon Chantararatmanee. 

Potential development of entrepreneurial in the footwear industry for digital market. 

12th International Social Sciences and Business Research Conference 22-24 February 2021, 

Henan University of Economics and Law, Henan, China 

2.1.3-41 เกศรา บรรพต บุพปจจัยที่มีอิทธิพลตอความอยูรอดของโทรทัศนภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล 5G 

วารสารสงัคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 

2.1.3-42 Wannarat Niramitsrichai. Factors influencing the Sustainability of the Palm Oil 

Community enterprises in the Southern Region of Thailand. 

Journal Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

2.1.3-43 Vitool Suksankavanich. Effective Model of Community Wastewater Management with 

Participation of People in Bang Pu Municipality, Samut Prakan, Thailand. 

Psychology and Education Journal 

2.1.3-44 หทัยรัตน เพชรพนมพร วงษประยูร ปจจัยในการบริหารจัดการที่สงผลตอรูปแบบการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ 

และวัฒนธรรมในคุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ 

สมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย 

2.1.3-45 Tanawat Panyasakulwong. The water Management Guidelines towards Alleviating 

Damage of Flood in Bangkok Metropolis. 

Psychology and Education Journal 

2.1.3-46 นิรมล ตรีตราเพ็ชร องคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จในการเลี้ยงผึ้ง ของเกษตรกรผูเลี้ยงผึ้งไทย 

วารสารสงัคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 

2.1.3-47 มุกดา ผิวขํา พฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และการ

บริหารจัดการที่มีผลตอการบริหารธุรกิจขายตรงในประเทศไทย 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-48 Rawiphat Chejvichaikul. Factors Determining Expected Outcomes of Condominium 

Residents in Bangkok Area, Thailand. 

Psychology and Education Journal 

2.1.3-49 ยุทธภัณฑ พินิจ จริยธรรมคริสเตียนกับปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง 

วารสารสงัคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 

2.1.3-50 Col.Jareerat  On-aree. สงบทความแกไข การศึกษาสภาพแวดลอมและศักยภาพของการบริการทาง

การแพทยแผนไทย ดานเวชกรรมไทย ของโรงพยาบาลกองทัพบก เขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.3-51 Mr.Jirawat Nitiboramattada. สมบัติผูดี: หลักการประพฤติตนของของคนดีหรือเคร่ืองมือกดข่ีทางชน

ชั้น 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 14 

2.1.3-52 เกษม มานะสาคร ปจจัยที่สงผลกตอการยอมรับโรงไฟฟาพระนครเหนือ 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-53 นพวรรณ กาญจนปรัชญากุล บุพปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการคาในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-54 เฉลิมพล โชติเมธากุล การสรางรูปแบบความเหมาะสมของราคาคาโดยสารสยการบินตนทุนต่าํ 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-55 สาวิทยา หลาบมาลา ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงในการกอสรางอาคารสูงจังหวัดชลบุรี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

วารสารสงัคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 

2.1.3-56 ศศิศ มนตเสรีนุสรณ รูปแบบการปรับปรุงดนิโดยประยุกตใชนวัตกรรมแคลเซียมคารบอเบตแขวนลอย

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการยอมรับข้ันเตรียมดินกอนเพาะปลกู 

วารสารสมาคมนักวิจัย 

2.1.3-57 สุมาลี มีพงษ ความรวมมือระหวางครอบครัวกับโรงเรียนและผลสัมฤทธิท์างการเรียนของเด็กระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

2.1.3-58 สวิตต ดีอุดมวงศา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลตาํบลศาลายา อําเภอพุทธมลฑล จังหวัด

นครปฐม 

วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

2.1.3-59 Jaritra Jatanaviboon. Participatory Management Guidelines for the Success and 

Sustainable of the Airline Business in Thailand. 

2nd National and Internatiional Virtual Conference on Multidisciplinary Research 

2.1.3-60 Sumrit Saejeang. The storage of Hom Mali Rice to create value for export business. 

2nd National and Internatiional Virtual Conference on Multidisciplinary Research 

2.1.3-61 Paweena Boonpadung. Mobile Commerce Acceptance Among Elderly in Bangkok. 

Journal Design Engineering 

2.1.3-62 Mukda Phiwkham. Consumer Behavior, Marketing Strategy, Marketing Communications 

On Operation Performance Of The Direct Selling Business In Thailand. 

Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. 

2.1.3-63 Chakkapan Chantarasmee. Competency Development Model for Caregivers of Persons 

With Intellectual Disabilities. 

Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. 

2.1.3-64 Surin Chaosritong. Competency Development Model for Caregivers of Persons With 

Intellectual Disabilities. 

The Cannabis Science and Social Sustainability international Conference 2021 (CASSIC2021) 

2.1.3-65 Vikrom Pitisuk. FACTORS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AFFECT TO STAFF 

COMPETENCY NAVA NAKORN INDUSTRIAL PROMOTION ZONE PATHUMTHANI PROVIENCE. 

The Cannabis Science and Social Sustainability international Conference 2021 (CASSIC2021) 

2.1.3-66 Apiwan Pannatekave. Development local product of the Small and Micro Community 

enterprise in Thailand. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

2.1.3-67 Chiraporn Nontasut. Approaches for preparing the individuals to effectively enter the 

aging society. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-68 Chitsanuphong Suwan. Public health services of district municipalities 

and city municipalities. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-69 Chutipapha Tasapak. GUIDELINES FOR CULTURAL HERITAGE TOURISM IN UTHAI THANI 

PROVINCE. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-70 Kanyarat Chongwilaikasem. MARKETING FACTORS AFFECTING CHOOSING TOUR FESTIVAL 

OF TOURISTS CASE OF THE COWBOY INDIAN FESTIVAL KHAO YAI. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-71 Laphamas Kieattayakorn. Capacity Development, Maintenance of Personnel and the 

Loyalty of the Fishing boat business Employees Under Local Electoral Situation. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-72 Nonglak Thaweeraksa. Good Governance Administration in Subdistrict Administrative 

Organisations of Samutsongkram District, Samutsongkram. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-73 Pansak Pongvatnanusorn. The Well-Being of Elderly in Bangkok Model. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-74 Parinya Eiampradispon. Employee Engagement in the Bangkok Metropolitan Land Office. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-75 Paripatchr Wetsoranasutee. Marketing communication model through MSME Thai 

business activities. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-76 Parita Chaipattarawong. MARKETING FACTORS RELATING THE SELECTIVE DECISION 

MAKING ON TECHNOLOGY SMART FARMER IN AGRICULTURE OF THAILAND. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-77 Panjapon Taensricharoen. Developing Competitiveness for the Community Enterprise 

towards the Digital Economy. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-78 Ratharuj Manaswatcharapong. ROLE OF MARKETING MIX AND BRAND LOYALTY TO 

BUYING DECISION MAKING OF CLIENT IN THE HERBAL DRINK BUSINESS. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-79 Romzai Wongcharoen. Satisfaction of the quality of life of people in the Andaman coast 

after the new coronavirus 2019  crisis (first wave). 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-80 Sirisuk Sasanarakkid. Guidelines for the development of sustainable cannabis hemp 

agriculture in Thailand. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-81 Sukhawan Sutthiwong. The Development of a Sericulture Center And the Production of 

Natural Dyed Silk in Kao Ngio Sub-district, Phon District, Khon Kaen Province. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-82 Sukhawan Sutthiwong. The Development of a Sericulture Center And the Production of 

Natural Dyed Silk in Kao Ngio Sub-district, Phon District, Khon Kaen Province. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-83 Thanakrit Thanathamrongrit. Public Participation for the Development of Local 

Development Plan in Bang Pa-in Subdistrict Municipality, Bang Pa-in District, Ayutthaya Province. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-84 Thanawachara Wisetsri. DEVELOPMENT APPROACH IN PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY 

VOLUNTARY NETWORK FOR SOCIAL SECURITY PROBLEMS RESOLUTION IN 3 SOUTHERN BORDER 

PROVINCES OF THAILAND. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-85 Uttavit Vittayakul. The Competitiveness Development of Healthy Food Organizational In 

the New Normal. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-86 Wiranpat Chatwiriyanont. The Development of External Image of Thai Processed Food 

Industry. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-87 Wu Yulai. Effects of online sales structure changes: Case study of frozen food operators 

in Bangkok. 

14th International Social Science and Business Research Conference (ISSBRC) 

2.1.3-88 จักรพันธ จันทรัศมี รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูดูแลผูพิการทางสตปิญญา 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-89 วุฒิชัย วรสิงห ความสําเร็จของธุรกิจการทองเที่ยว พํานักระยะยาวชาวสแกนดิเนเวยีนในพัทยา 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

2.1.3-90 ปาลิดา ศักดิ์กีรติ มาตรฐานฝมือแรงงาน ความรูแรงงาน ทักษะความชํานาญ และกระบวนการผลิตที่มี

ผลตอการสงออกเฟอรนิเจอร 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-91 อภิญญารัชต จรัชพรวราภัทร บุพปจจัยของการประสบความสําเร็จของธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.3-92 Sittichai Ruengcharungpong Guideline to increase the efficiency of Marketing enrichment 

in Thai kitchenware business 

15th International Social Sciences and Business Research Conference 

2.1.3-93 Sirinapattha Sirinapatpokin Development of cocoa processed food products to meet 

consumer demand 

15th International Social Sciences and Business Research Conference 

2.1.3-94 Amnaj Prasitdumrong Organizational Effectiveness Guideline of Elder Long Term Care 

Facility 

15th International Social Sciences and Business Research Conference 

2.1.3-95 Maytavee Tarndamrong Management Approaches for the Well-being of Migrant Workers 

15th International Social Sciences and Business Research Conference 

2.1.3-96 Pha Yongchai Sriwiphasathit Key Success Factors of Chinese Learning Center in the 

Chinese Monastery 

15th International Social Sciences and Business Research Conference 

2.1.3-97 Viriya Chinviriya Factors the Service Quality, Marketing, and Service Choosing Intention of 

Accommodation for Tourism in Bangkok, Thailand 

15th International Social Sciences and Business Research Conference 

2.1.3-98 Jirapat Vongchaisri Role of Marketing, Consumer Behavior and Well-Being for Tourism 

Resources 

15th International Social Sciences and Business Research Conference 
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เปาประสงค 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการไดรับการนําไปใชประโยชนและให

ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.2.1 จํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่นําไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจาย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและย่ังยืน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตนไชย ผูจัดเก็บขอมูล : นางรุงเพชร วองเจริญพร 

โทรศัพท :  021601174 โทรศัพท : 021601403 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

   

 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
ชื่องานวิจัย งานนวัตกรรม งาน

สรางสรรคหรืองานวชิาการที่นําไปใช

ประโยชนฯ 

ประเภทผลงาน 
ปที่ผลิตผล

งาน 

หนวยงานที่

นําไปใชประโยชน 

รายละเอียดของการนําไปใช

ประโยชน 

โครงการสงเสริมและยกระดับสินคาชุมชน

บานเดียม จังหวัดอุดรธาน ี

งานวิชาการ 2563 ชุมชนบานเดียม 

(กลุมเรือนําเที่ยว

ทะเลบัวแดง) 

การใชประโยชนสรางรายไดลด

รายจาย ไดผลิตภัณฑที่เปน

เอกลักษณเฉพาะถิ่นจาก

ดอกบัวแดงเพื่อขายเปนสินคา

ที่ระลึกจากทะเลดอกบวัแดง 

ทากุมภวาป จังหวัดอุดรธาน ี

และมีสภาพความเปนอยูที่ดี

ขึ้น ทําใหชุมชนเกิดการ

รวมกลุมอาชพี 

 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. จํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรค

หรืองานวิชาการท่ีนําไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจาย 

หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและ

ยั่งยืน 

    

 1.1 งานวิจัย  - - - 

 1.2 นวัตกรรม  - - - 

 1.3 งานสรางสรรค  - - - 

 1.4 งานวิชาการ  - 1 1 



 
 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

86 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

2.2.1 จํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม 

งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่

นํ า ไ ป ใช ป ระ โยชน ในกา รพัฒนา

ผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจาย 

หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให

เขมแข็งและยั่งยืน 

2.11 1 5.00 0.2018 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

1 1 บรรลุเปาหมาย 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บัณฑิตวทิยาลยัไดมีการติดตามจํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการ

ที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจาย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็ง

และยั่งยนื 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 



 
 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

87 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

หลักฐานอางอิง: 

2.2.1 แบบเก็บขอมูลจํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการทีน่ําไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจาย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน 
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เปาประสงค  2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมีความใหเขมแข็งอยางย่ังยืนตามศาสตรพระราชา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.4.1 จํานวนผูเขาเย่ียมชมแหลงเรียนรู 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตนไชย ผูจัดเก็บขอมูล : น.ส.วิมลภักดิ ์เสืออุดมนันท 

โทรศัพท :  021601174 โทรศัพท : 021601403 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานดังนี ้

ชื่อแหลงเรียนรู องคความรูท้ังหมด 
จํานวนผูเขา

เย่ียมชม 

วันท่ีเขาเย่ียมชม 

ศูนยการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาและการศึกษา

ตอระดับบัณฑติศึกษา 

ณ หอง 2159 อาคารศรีจุฑาภา ช้ัน 5 บัณฑติ

วิทยาลัย 

ตํารับอาหารชาววัง

สไตลรวมสมัย 

113 เมษายน 2564 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1.จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู คน - - N/A 

เกณฑการใหคะแนน :  

• ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 200 คน ตอ  1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

200 400 600 800 1,000 

 

• ระดับหนวยงาน 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 10 คน ตอ  1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

80 85 90 95 100 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

2.4.1 จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู 2.11 113 5.00 0.2132 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

100 113 บรรลุเปาหมาย 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บัณฑิตวิทยาลยัมีการจัดแผนบริการวชิาการ บณัฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และสอบถามผูรับบริการทีน่ําความรูจากการบริการทางวชิาการไปใชประโยชนไดจริง 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนนุการจัดบริการวชิาการ 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: การใหบริการวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย มีคุณคานําไปสูผูรับบริการวิชาการสามารถ

นําความรูทีไ่ดรับไปใชประโยชนที่ไดจริง 

 อ่ืน ๆ: - 

• หลักฐานอางอิง:  

2.4.1-01 แบบเก็บขอมูลจํานวนองคความรูที่เพิ่มข้ึนในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ 
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เปาประสงค 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตนไชย ผูจัดเก็บขอมูล : นางรุงเพชร วองเจริญพร 

โทรศัพท :  021601174 โทรศัพท : 021601403 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค บาท    

 1.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 57,465,505 312,040,156 6,211,605.45 

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1,231,343 1,008,588 527,666 

 1.3 วิทยาศาสตรสุขภาพ - - - 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 

(นับอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง)  

คน    

 2.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 57 60 60 

 2.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3 3 6 

 2.3 วิทยาศาสตรสุขภาพ - - - 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ตออาจารยประจํา/หรือนักวิจัย 

บาท/

คน 

   

 3.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,008,166.75 5,200,669.27 103,521.76 

 3.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 410,447.67 334,529.33 87,944.40 

 3.3 วิทยาศาสตรสุขภาพ - - - 

เกณฑการใหคะแนน :  

• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-5000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

5,000 10,000 15,000 20,000 ≥ 25,000 

 

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

40,000 45,000 50,000 55,000 ≥60,000 

 

 

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

30,000 35,000 40,000 45,000 ≥50,000 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตออาจารยประจําและ

นักวิจัย 

2.11 102,105.63 5.00 0.1419 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

  

กลุมสาขาวิชา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

1) มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

≥ 25,000 103,521.76 บรรลุเปาหมาย 

2) วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ≥ 60,000 87,944.40 บรรลุเปาหมาย 

3) วิทยาศาสตรสุขภาพ ≥ 50,000 - - 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: อาจารยประจาํบัณฑิตวิทยาลยัมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับงบประมาณเปนไปตาม

เปาหมายที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: มหาวิทยาลัยกําหนดใหอาจารยทุกทานตองมีงานวิจัยและเปนสวนหนึง่ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: มหาวิทยาลัยสนับสนนุงบประมาณในการทาํวิจัย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: - 

• หลักฐานอางอิง: 

2.5.1 แบบเก็บขอมูลเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจาํและนักวิจัย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.5.2 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร ผูจัดเก็บขอมูล : นางรุงเพชร วองเจริญพร 

โทรศัพท : 021601174 ตอ 17 โทรศัพท : 021601403 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

   

 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปที่ไดรบัทุน 

ผลงานวิจัย 

นวัตกรรมหรือ

งานสิทธิบตัรที่

นําไปใชประโยชน

เชิงพาณชิย 

ประเภท

ของ

ผลงาน 

การนําไปใช

ประโยชนเชิง

พาณิชย 

ว/ด/ป และ

สถานที่

ดําเนินการ 

-        

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1.จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ี

นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

    

 1.1 งานวิจัย  - - - 

 1.2 นวัตกรรม  - - - 

 1.3 งานสิทธิบัตร  - - - 

เกณฑการใหคะแนน :  

• ระดับมหาวิทยาลัย 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 1.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

10 11 12 13 ≥14 

• ระดับหนวยงาน 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - ≥1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

2.5.2 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม

หรืองานสิทธิบัตรที่นําไปใชประโยชน

เชิงพาณชิย 

2.11 0 0 0 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥1 0 ไมบรรล ุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: - 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: - 

• หลักฐานอางอิง:  

2.6.1-01 แบบเก็บขอมูลจํานวนผลงานวิจัย นวตักรรมหรืองานสิทธบิัตรที่นาํไปใชประโยชนเชิงพาณชิย 
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เปาประสงค 2.6 วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ  

  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.6.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดบัชาต ิ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร ผูจัดเก็บขอมูล : นางรุงเพชร วองเจริญพร 

โทรศัพท : 021601174 ตอ 17 โทรศัพท : 021601403 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อวารสาร ฐาน วันที่ไดรับการยอมรับ 

TCI 1 TCI 2 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ✓ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 

วารสารการวิจัยการพัฒนาบริหารการพัฒนา  ✓ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 

วารสารรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ✓ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

International Journal of Development Administration 

Research 

 ✓ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับชาต ิ

วารสาร 2 2 4 

เกณฑการใหคะแนน :  

• ระดับมหาวิทยาลัย 

   ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 วารสาร  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

6 7 8 9 10 

 

• ระดับหนวยงาน 

  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 วารสาร  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

2.6.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับ

การยอมรับในระดับชาต ิ

2.11 4 5.00 0.1419 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

1 4 บรรลุเปาหมาย 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บัณฑติวทิยาลัยมวีารสารบัณฑติศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่อยูในฐานขอมูล 

TIC กลุม 2 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: บัณฑติวทิยาลัยมกีารจดัตัง้งบประมาณในการจัดทําวารสารอยางตอเนือ่ง 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: - 

• หลักฐานอางอิง: 

2.7.1-01 แบบเก็บขอมูลจํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาต ิ
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เปาประสงค 2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ไดมาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถิ่น

และสังคม  

  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.7.1 รอยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตนไชย ผูจัดเก็บขอมูล : น.ส.วิมลภักดิ ์เสืออุดมนันท 

โทรศัพท :  021601174 โทรศัพท : 021601403 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานดังน้ี 

กิจกรรม/

โครงการ 

นําความรูและ

ประสบการณจาก

การใหบริการ

วิชาการมาใชในการ

พัฒนา 

รายวิชาท่ี

นําไปใช 

ภาคเรียนท่ีนําไปใช 
งานวิจัยท่ี 

บูรณาการ 

วิธีการเช่ือมโยงกับ 

การเรียนการสอน 

วิธีการเช่ือมโยงกับ 

การวิจัย 

การเรียน

การสอน 

การ

วิจัย 
1/2563 2/2563 

 โครงการ

สงเสริมและ

ยกระดับสินคา

ชุมชนบานเดียม 

จังหวัดอุดรธานี 

 -  MBA5605 

การจัดการ

การตลาด 

 
 -  หลังจากนักศึกษาไดเรียน

ทฤษฎีเรื่องการตลาดและ

การจัดการตลาดเรียบรอย

แลว อาจารยผสอนจะ

ยกตัวอยางเคสของชุมชน

บานเดียม จังหวัดอุดรธานี 

เพ่ือใหนักศึกษาทําการ

วิเคราะหตลาดและการ

จัดการตลาดและนําเสนอ

หนาชั้นเรียน (รวมกิจกรรม

ในพ้ืนที่ ณ ชุมชนบานเดียม 

จังหวัดอุดรธานี) 

- 

   EAD6617 

สัมมนาการ

  - ศึกษาเคสตัวอยางของชุมชน

บานเดียม จังหวัดอุดรธานี 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมองเห็น

- 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. จํานวนการบริการวิชาการที่มีการบูรณา

การกับการจัดการเรียนการสอนหรือการ

วิจัย 

งาน - - 2 

2. จํานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด งาน - - 2 

3. ร อยละของกา รบ ริ กา รวิ ช า ก า รที่ มี 

การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน

หรือการวิจัย 

รอยละ - - 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
บริหาร

การศึกษา 

แนวคิดใหมๆ ในการพัฒนา

ชุมชน และสงเสริมการให

ความรูแกคนในชุมชนบาน

เดียม (รวมกิจกรรมในพ้ืนที่ 

ณ ชุมชนบานเดียม จังหวัด

อุดรธานี) 

      โครงการการ

พัฒนา

ผลิตภัณฑชา

สมุนไพร

ดอกบัวแดง 

จังหวัด

อุดรธานี 

- 1.ศึกษาดานสรรพคุณ

เภสัชทางการแพทย

แผนไทย 

2.ศึกษาภูมิปญญา

ดานอาหารพ้ืนบาน 

3.ศึกษาคุณคาทาง

โภชนาการทาง

วิทยาศาสตร 

และเพ่ือนําความรูที่

ไดมาพัฒนายกระดับ

ผลิตภัณฑ 

โครงการเพ่ิม

องคความรูใน

แหลงเรียนรู 

"ตํารับอาหาร

ชาววังสไตลรวม

สมัย" 

  EAD6617 

สัมมนาการ

บริหาร

การศึกษา 

  - 1.ศึกษาดานสรรพคุณเภสัช

ทางการแพทยแผนไทย 

2.ศึกษาภูมิปญญาดาน

อาหารพ้ืนบาน 

3.ศึกษาคุณคาทาง

โภชนาการทางวิทยาศาสตร 

และเพ่ือนําความรูที่ไดมา

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ 

- 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

2.7.1 รอยละของการบริการวิชาการที่

มีการบูรณาการกับการจัดการเรียน

การสอนหรือการวิจัย 

3.00 100 5.00 0.2018 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

 

 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥90.00 100 บรรลุเปาหมาย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: - 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: - 

หลักฐานอางอิง: 

2.7.1 แบบเก็บขอมูลรอยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ  

 

เปาประสงค 3.1 มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.1 รอยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดบัมหาวิทยาลัย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.พลอยทราย โอฮามา ผูจัดเก็บขอมูล : นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา 

โทรศัพท : 021601174 ตอ 29 โทรศัพท : 021601174 ตอ 24 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

  

 โดยมีรายละเอียดผลการดาํเนินงานดงันี ้

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผล การบรรล ุ

1.    ดานวิชาการและการเรยีนการสอน     

1.1    รอยละของอาจารยชาวตางชาติที่มีสัญญาจางเต็มเวลา (QS Ranking, UMultirank) 4 1 ไมบรรลุ 

1.2    จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติลงทะเบียนเรียนเต็มหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) 

(QS Ranking) 

8 16 บรรลุ

เปาหมาย 

1.3    รอยละของอาจารยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) (QS Stars, 

UMultirank) 

48 94.83 บรรลุ

เปาหมาย 

1.6    จํานวนผูทรงคุณวุฒิที่รับทราบขอมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (หลักสูตร/ 

งานวิจัย หรือขอมูลอื่น) (QS Stars) 

150 165 บรรลุ

เปาหมาย 

1.7    จํานวนหลักสูตร joint degree program กับมหาวิทยาลัยที่อยูในอันดับ 500 ของ 

QS (QS Stars) 

 

1.8    จํานวนสัญชาติของนักศึกษาชาวตางชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มหลักสูตร (QS 

Stars) 

1 1 บรรลุ

เปาหมาย 

1.9    จํานวนหลักสูตรไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานา

ประเทศ (QS Stars 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. จํานวนตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 22 22 20 

2. จํานวนตัวชี้วัดตามแผนขับเคลื่อนทิศทาง

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

ตัวชี้วัด 32 28 34 

3. รอยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย 

รอยละ 68.75 82.14 58.82 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

1.10    จํานวนหนวยกิตที่จัดใหนกัศึกษาทํากจิกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคมในหนึ่ง

หลักสูตร (UMultirank) 

1 1 บรรลุ

เปาหมาย 

1.11    จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปนสอนเปนภาษาตางประเทศ (UMultirank)  

1.12    จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีที่ทํารวมกับองคกรเอกชนระดับภมูิภาค 

(UMultirank) 

 

1.13    จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทที่ทํารวมกับองคกรเอกชนระดับภมูิภาค 

(UMultirank) 

2 2 บรรลุ

เปาหมาย 

1.14    ฐานขอมูลสถานฝกประสบการณวิชาชีพ ที่มีสถานที่ฝกประสบการณวชิาชีพของทุก

สาขาวิชา และมีระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยนิเทศ (QS Stars, 

UMultirank) 

 

2. ดานวิจัยและบริการวชิาการ     

2.1       จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS และ SJR Q1, Q2 

(QS Ranking) 

7 0 ไมบรรลุ 

2.2       จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารที่อยูในฐาน Scopus (QS Ranking) 25 12 ไมบรรลุ 

2.3       จํานวนบทความที่ตีพิมพรวมกับนักวจิัยจากมหาวิทยาลัยใน 500 อันดับแรกของ 

QS ในฐานขอมูล Scimago/ Scopus (QS Ranking) 

8 0 ไมบรรลุ 

2.4       จํานวนบทความที่มีนกัวจิัยชัน้นําจากภายนอก รวมตีพิมพในฐาน Scimago/ 

Scopus (Webometrics/ QS Ranking) 

12 0 ไมบรรลุ 

2.5       จํานวนบทความที่ตีพิมพในฐาน Google Scholar โดยมีผูรวมผลงานเปนนักวิจยั

ชั้นนําจากภายนอก (Webometrics) 

5 0 ไมบรรลุ 

2.6       จํานวนผลงานนวัตกรรมที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (QS Stars, 

UMultirank) 

3 3 บรรลุ

เปาหมาย 

2.7       จํานวนบทความที่ตีพิมพใน Scopus โดยมีผูรวมผลงานที่มาจากหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน (QS Stars) 

2 0 ไมบรรลุ 

2.8       จํานวนบทความที่ตีพิมพใน Web of Science Core Collection (ISI) 

(UMultirank) 

1 0 ไมบรรลุ 

2.9       จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ชวยเหลือสังคมและชุมชน ในพื้นที่ทีต้ั่งของ

มหาวิทยาลัย (QS Stars) 

3 1 ไมบรรลุ 

2.10      จํานวนผลงานทางวิชาการดานศิลปะ (UMultirank)  

2.11      จํานวนความรวมมือดานการวจิัยเชิงกลยุทธ (UMultirank) 1 0 ไมบรรลุ 

2.12      จํานวนบทความที่รวมกับหนวยงานตางชาติ ตีพิมพในวารสารววิชาการที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล Web of Science Core Collection (ISI) (UMultirank) 

1 0 ไมบรรลุ 

2.13      จํานวนบทความที่รวมกับหนวยงานในภูมิภาค ตีพิมพในวารสารววิชาการที่ปรากฎ

ในฐานขอมูล Web of Science Core Collection (ISI) (UMultirank) 

1 0 ไมบรรลุ 

2.14      จํานวนบทความที่รวมกับหนวยงานภาคอุตสาหกรรม ตีพิมพในวารสารววิชาการที่

ปรากฎในฐานขอมูล Web of Science Core Collection (ISI) (UMultirank) 

1 0 ไมบรรลุ 

2.15      จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทนุภายนอกระดับนานาชาติ (UMultirank) 6,700 0 ไมบรรลุ 

2.16      จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทนุภายนอกในภูมภิาค (UMultirank) 
1,000,000 8,541,517 บรรลุ

เปาหมาย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

2.17      จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทนุภายนอกระดับชาติ (UMultirank) 
1,000,000 8,541,517 บรรลุ

เปาหมาย 

3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ    

3.1  จํานวนคร้ังที่นักศึกษาทํากิจกรรมการเรียนการสอนผานระบบออนไลน GE 

(Webometrics) 

 

3.2      จํานวนขาวหรือกจิกรรมที่เผยแพรบนเว็บไซต และนํา Link ขาวบนเวบ็ไซตแชรลง

บน Social Media (Webometrics) 

368 412 บรรลุ

เปาหมาย 

3.3      จํานวนหนาเพจของแตละคณะ/วิทยาลัย/ศูนย/สํานัก (Webometrics) 
6,000 8,727 บรรลุ

เปาหมาย 

3.4       จํานวนการผลิตส่ือมัลติมีเดียของหนวยงาน (Webometrics) 
30 36 บรรลุ

เปาหมาย 

3.5      จํานวนไฟลเอกสาร ไฟลวีดีโอ ที่เผยแพรใน SSRU Academic Search 

(Webometrics) 

 

3.6      จํานวนการฝากลิงคของมหาวทิยาลัยกับหนวยงานภายนอก (Webometrics) 
15 19 บรรลุ

เปาหมาย 

3.7       จํานวนการเขาเว็บไซตหนวยงาน (Webometrics)  

3.8      จํานวนหนังสือ ส่ือการสอน หรือส่ืออินเตอรเน็ตที่จัดซ้ือภายใน 12 เดือน (QS 

Stars) 

 

4. ดานกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ    

4.1       จํานวนการจัดกิจกรรมแนะนาํดานอาชพีใหกับนกัศึกษาหรือบัณฑิตทีสํ่าเร็จ

การศึกษา (QS Stars) 

1 1  

4.2       จํานวนชมรมนักศึกษา (QS Stars)  

4.3       จํานวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยใหการชวยเหลือดานการกุศล และองคกรการกุศล

ระดับชาติหรือนานาชาติ (QS Stars) 

2 3  

4.4       จํานวนการจัดแสดงดนตรีที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย (QS Stars) 1 1  

4.5       จํานวนการแสดงผลงานและการจัดนิทรรศการ (หนวยงานละ 2 คร้ัง) (QS Stars) 2 2  

4.6       จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (QS 

Stars) 

10 10  

4.7       จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย คนละไมนอยกวา 10,000 

บาท (QS Stars) 

2 2  

4.8       จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัยชวยเหลือสังคมและชุมชน (หนวยงานละ 200,000 บาท) 

(QS Stars) 

200,000 314,470  

5. ดานการจดัหารายไดและพัฒนาผูประกอบการ    
5.1 จํานวนผูประกอบธุรกิจรายใหม (startup) ที่ดําเนินการจดทะเบยีนการคา (QS Stars, 

UMultirank) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 10.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

40.00 50.00 60.00 70.00 ≥80.00 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

3.1.1 รอยละความสําเร็จของแผนการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัย 

3.00 58.82 2.8620 0.1163 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥80.00 58.82 ไมบรรล ุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บัณฑิตวิทยาลยัเห็นความสําคัญของนโยบายมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลยั จึงไดมีการดําเนนิการตางๆ ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: บัณฑติวทิยาลยัไดกระจายนโยบายมหาวิทยาลยั  ในการขับเคลื่อนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลยั  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: บุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญของนโยบายมหาวิทยาลัย  ในการขับเคลื่อนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลยั ดังกลาว 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: ตัวชี้วดัที่เก่ียวกับนานาชาติ ดาํเนนิการคอนขางยาก 

 อ่ืน ๆ: - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

• หลักฐานอางอิง:  

3.1.1-01 แบบเก็บขอมูลรอยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐของ

อาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร ผูจัดเก็บขอมูล : นางรุงเพชร วองเจริญพร 

โทรศัพท : 021601174 ตอ 17 โทรศัพท : 021601403 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 

 รายละเอียดผลการดําเนินงานดังน้ี 

 

 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2563 2564 

1. จํานวนงานวิจัย บทความวชิาการ งานสรางสรรค 

สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ได รับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน    

- ระดับชาต ิ - - - 

- ระดับนานาชาต ิ 1 - 1 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้ งหมด  

(นับอาจารยที่ลาศึกษาตอ)  

คน 60 63 6 

3. รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สรางสรรค สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัย

ที่ ได รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

รอยละ 1.67 - 1.52 

ช่ือผลงานที่

ไดรบัรางวัล 

ช่ือรางวัลที่

ไดรบั 

หนวยงานที่ใหรางวัล ระดบัรางวัล ระบดุานของรางวัล ว-ด-ป ไดรบัรางวัล ช่ือ-สกุลผูไดรบัรางวัล 

ชาติ นานาชาต ิ วิจัย 
งาน

สรางสรรค 

INSTANT 

PALM 

SUGAR 

DRINK FROM 

PALMYRA 

AND 

BUTTERFLY 

PEA FLOWER 

EXTRACT 

Silver 

Medal 

2020 IIDC Hong 

Kong International 

Invention and 

Design Competition 

 / /  2-4 ธันวาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย 

(พิเศษ) พลตํารวจโท ดร.

ณรงค กุลนิเทศ 

อาจารย ดร.พลอยทราย 

โอฮามา 

อาจารย ดร.จิตรลดา ชูมี 

อาจารย ดร.เสาวณีย คํา

พันธ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 0.50 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.50 2.00 2.50 3.00 ≥3.50 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

3.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความ

วิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่

ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

ตอจํานวนอาจารยประจาํและนักวิจัย 

2.11 1.52 1.00 0.0404 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥3.50 1.52 ไมบรรล ุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: - 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

• หลักฐานอางอิง:  

3.1.2-01 แบบเก็บขอมูลรอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวตักรรมและสิง่ประดิษฐของ

อาจารยและนักวิจัยทีไ่ดรับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติตอจาํนวนอาจารยประจาํและนักวิจัย 
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เปาประสงค 3.2 เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย  

  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.2.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตรวมกันและที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร ผูจัดเก็บขอมูล : นายวรเทพ นาควงศ 

โทรศัพท : 021601174 ตอ 17 โทรศัพท : 021601174 ตอ 14 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

  

 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. จํานวนเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยอยางเดนชัด 

เครือขาย    

1.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 

1.2 เครือขายชุมชน   1 2 2 

1.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   - 1 1 

1.4 เครือขายผูประกอบการ   1 1 1 

1.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ   1 1 3 

2. จํานวนเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยอยางเดนชัด 

เครือขาย    

2.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 

2.2 เครือขายชุมชน   1 2 2 

2.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   - 1 1 

2.4 เครือขายผูประกอบการ   1 1 1 

2.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ   1 1 3 

3. ร อยละของ เค รือข ายที่ มี ผลผลิ ตที่ เป น

ประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

รอยละ    

3.1 เครือขายศิษยเกา   100 100 100 

3.2 เครือขายชุมชน   100 100 100 

3.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   - 100 100 

3.4 เครือขายผูประกอบการ   100 100 100 

3.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ   100 100 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อเครือขาย รายละเอีดของผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลยั 

1) เครือขายศิษยเกา    

  1.1 เครือขายศิษยเกาบัณฑิต

วิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย และเครือขายศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการจัดทําโครงการ

ปนสุขเพื่อนอง เพื่อชวยเหลือชุมชนผูดอยโอกาส ผูสนใจสามารถรวมบริจาคส่ิงของ เชน สมุด หนังสือ 

เคร่ืองเขียน อุปกรณกีฬา เส้ือผา รองเทา อาหารแหง และอื่นๆ และสงมอบส่ิงของใหนอง ณ ชุมชน

หมูบานมณีพฤกษ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน ระหวางวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 

2) เครือขายชุมชน    

  2.1 ชุมชนหมูบานสระนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา รวมมือกับชุมชนหมูบานสระนา ดําเนินการ

จัดทําส่ือการเรียนรูออนไลน เกี่ยวกับการสงเสริมความรวมมือในการสรางผลิตภณัฑของชุมชน 

เพื่อเผยแพรขอมูลของชุมชนและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา ใหหนวยงาน

ทั้งภายในและภายยอก ภาครัฐและเอกชน ไดทราบและรูจักมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทาได

อีกทางหนึ่ง 

  2.2 ชุมชนกลุมเรือนําเที่ยวทะเลบัวแดง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา รวมมือกับชุมชนหมูบานสระนา ดําเนินการ

จัดทําส่ือการเรียนรูออนไลน เกี่ยวกับการสงเสริมรายไดของชุมชน เพื่อเผยแพรขอมูลของชุมชน

และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ใหหนวยงานทั้งภายในและภายยอก 

ภาครัฐและเอกชน ไดทราบและรูจักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดอีกทางหนึ่ง    

3) เครือขายสมาคมวิชาชีพ    

  3.1 สมาคมแพทยอายุรเวทแผนไทย

ประยุกตแหงประเทศไทย (ในพระ

สังฆราชูปถัมภ) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา รวมมือกับเครือขายสมาคมวชิาชีพ สมาคม

แพทยอายุรเวทแผนไทยประยกุตแหงประเทศไทย (ในพระสังฆราชูปถัมภ) รวมกันจัดทําและผลิต

ส่ือการเรียนรูออนไลน เกีย่วกับการนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อเผยแพรขอมูลของเครือขายและบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ใหหนวยงานทั้งภายในและภายยอก ภาครัฐและ

เอกชน ไดทราบและรูจกัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดอีกทางหนึ่ง 

4) เครือขายผูประกอบการ    

  4.1 บริษัท มิลลิเมด จาํกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา รวมมือกับผูประกอบการ บริษัท มิลลิเมด 

จํากัด รวมกันจัดทาํและผลิตส่ือการเรียนรูออนไลน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ สรรพคุณ และการตลาด 

และกิจกรรมการทําอาหารชาววังตํารับพระวิมาดาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมย กรมพระสุท

ธาสินีนาฏ ปยมหาราชปดิวรัดา ซ่ึงนํามาประยกุตใหสามารถรับประทานงายในสไตลขาวปนซูชิ 

เพื่อเผยแพรขอมูลของเครือขายและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ให

หนวยงานทั้งภายในและภายยอก ภาครัฐและเอกชน ไดทราบและรูจกัมหาวิทยาลัยราชภฏัสวน

สุนันทาไดอีกทางหนึ่ง 

5) เครือขายมหาวิทยาลยัตางประเทศ   

  5.1 UNIVERSITI SAINS MALAYSI บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ไดจัดโครงการประชุมวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 12 "Global Goals, Local Actions: Looking Back 

and Moving Forward 2021" วันศุกร ที่ 15 มกราคม 2564 ผานระบบ Google Meet 

http://meet.google.com/wei-rjkd-oqg Meeting Pin 586 719 290# โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

     1. การแลกเปล่ียนบุคลากรดานการวิจัย 

     2. การแลกเปล่ียนดานวิชาการและความรวมมือดานวิจยั 

     3. แลกเปล่ียนคณาจารยเจาหนาทีแ่ละนักวจิัย 

4. การจัดประชุมทางวิชาการรวมกัน 

  5.2 Ho Chi Minh City Open 

University 

  5.3 Guangxi University of 

Chinese Medicine, China) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

3.2.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิต

ร ว ม กั น แ ล ะ ที่ เ ป น ป ร ะ โ ย ช น ต อ

มหาวิทยาลัย 

3.00 100 5.00 0.2018 

 

 

การบรรลุเปาหมาย:  
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥80.00 100 บรรลุเปาหมาย 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: - 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

• หลักฐานอางอิง:  

3.2.1-01 แบบเก็บขอมูลรอยละของเครือขายที่มีผลผลิตรวมกันและที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
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เปาประสงค 3.5 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายในประเทศและทองถิ่น     

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.5.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร ผูจัดเก็บขอมูล : นายวรเทพ นาควงศ 

โทรศัพท : 021601174 ตอ 17 โทรศัพท : 021601174 ตอ 14 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

  

  

 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ชื่อเครือขาย ระยะเวลาการ

ดําเนินการรวมกัน 

กิจกรรมที่ดําเนินการรวมกันในปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

1) เครือขายศิษยเกา     

  1.1 เครือขายศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย ระหวางวันที ่10-13 

ธันวาคม 2563 

โครงการปนสุขเพื่อนอง เพื่อชวยเหลือชมุชนผูดอยโอกาส 

ผูสนใจสามารถรวมบริจาคส่ิงของ เชน สมุด หนังสือ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. จํานวนเครือขายความรวมมือในประเทศที่มี

การดําเนินการอยางตอเนื่อง 

เครือขาย    

1.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 

1.2 เครือขายชุมชน   1 2 2 

1.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   - 1 1 

1.4 เครือขายผูประกอบการ   1 1 1 

1.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ   1 1 3 

2. จํานวนเครือขายความรวมมือในประเทศ เครือขาย    

2.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 

2.2 เครือขายชุมชน   1 2 2 

2.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   - 1 1 

2.4 เครือขายผูประกอบการ   1 1 1 

3. รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่

มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

รอยละ    

3.1 เครือขายศิษยเกา   100 100 100 

3.2 เครือขายชุมชน   100 100 100 

3.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   - 100 100 

3.4 เครือขายผูประกอบการ   100 100 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

เคร่ืองเขียน อุปกรณกีฬา เส้ือผา รองเทา อาหารแหง 

และอื่นๆ และสงมอบส่ิงของใหนอง ณ ชุมชนหมูบานมณี

พฤกษ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

2) เครือขายชุมชน     

  2.1 ชุมชนหมูบานสระนา (1/1/2018 - 

31/12/2022) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา รวมมือ

กับชุมชนหมูบานสระนา ดําเนินการจัดทําส่ือการเรียนรู

ออนไลน เกี่ยวกับการสงเสริมความรวมมือในการสราง

ผลิตภัณฑของชุมชน เพื่อเผยแพรขอมูลของชุมชนและ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ให

หนวยงานทั้งภายในและภายยอก ภาครัฐและเอกชน ได

ทราบและรูจักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดอีกทาง

หนึ่ง 

  2.2 ชุมชนกลุมเรือนําเที่ยวทะเลบัวแดง (1/1/2019 - 

31/12/2024) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา รวมมือ

กับชุมชนหมูบานสระนา ดําเนินการจัดทําส่ือการเรียนรู

ออนไลน เกี่ยวกับการสงเสริมรายไดของชุมชน เพื่อ

เผยแพรขอมูลของชุมชนและบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ใหหนวยงานทั้งภายใน

และภายยอก ภาครัฐและเอกชน ไดทราบและรูจัก

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทาไดอกีทางหนึ่ง    

3) เครือขายสมาคมวิชาชีพ     

  3.1 สมาคมแพทยอายุรเวทแผนไทยประยุกตแหง

ประเทศไทย (ในพระสังฆราชูปถัมภ) 

(28/2/2020 - 

31/12/2025) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา รวมมือ

กับเครือขายสมาคมวิชาชีพ สมาคมแพทยอายุรเวทแผน

ไทยประยุกตแหงประเทศไทย (ในพระสังฆราชูปถัมภ) 

รวมกันจัดทําและผลิตส่ือการเรียนรูออนไลน เกี่ยวกบัการ

นวดเพื่อสุขภาพ เพือ่เผยแพรขอมูลของเครือขายและ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ให

หนวยงานทั้งภายในและภายยอก ภาครัฐและเอกชน ได

ทราบและรูจักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดอีกทาง

หนึ่ง 

4) เครือขายผูประกอบการ     

  4.1 บริษัท มิลลิเมด จาํกัด (4/1/2017 - 

31/12/2021) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา รวมมือ

กับผูประกอบการ บริษัท มิลลิเมด จาํกดั รวมกันจัดทาํ

และผลิตส่ือการเรียนรูออนไลน เกีย่วกบัผลิตภัณฑ 

สรรพคุณ และการตลาด และกจิกรรมการทําอาหารชาว

วังตํารับพระวิมาดาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมย กรม

พระสุทธาสินีนาฏ ปยมหาราชปดิวรัดา ซ่ึงนํามาประยุกต

ใหสามารถรับประทานงายในสไตลขาวปนซูชิ เพื่อเผยแพร

ขอมูลของเครือขายและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ใหหนวยงานทั้งภายในและภายยอก 

ภาครัฐและเอกชน ไดทราบและรูจัก  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 5.00  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

3.5.1 รอยละของเครือขายความ

รวมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม

รวมกัน 

2.11 100 5.00 0.1419 

 

 

การบรรลุเปาหมาย:  
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥80.00 100 บรรลุเปาหมาย 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: - 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

• หลักฐานอางอิง:  

3.5.1-01 แบบเก็บขอมูลรอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการดําเนนิการอยางตอเนื่อง 
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เปาประสงค 3.6  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ  

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.6.1 รอยละของเครือขายความรวมมือตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร ผูจัดเก็บขอมูล : นายวรเทพ นาควงศ 

โทรศัพท : 021601174 ตอ 17 โทรศัพท : 021601174 ตอ 14 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ชื่อเครือขายตางประเทศ รายละเอียดขอตกลงการเปนเครือขายรวมกัน /

หรือรายละเอียดที่จะดาํเนินการรวมกัน 

รายละเอียดขอตกลงการเปนเครือขายรวมกัน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

Unversity Sains Malaysia 1. แลกเปล่ียนนักศึกษา 

2. แลกเปล่ียนงานวจิัย 

3. แลกเปลียนหลักสูตรและการเรียนการสอน 

4. แลกเปล่ียนทรัพยากรทางการศึกษา 

1. แลกเปล่ียนนักศึกษา 

2. แลกเปล่ียนงานวจิัย 

Ho Chi Minh City Open 

University 

1. แลกเปล่ียนนักศึกษา 

2. แลกเปล่ียนงานวจิัย 

3. แลกเปลียนหลักสูตรและการเรียนการสอน 

4. แลกเปล่ียนทรัพยากรทางการศึกษา 

1. แลกเปล่ียนนักศึกษา 

2. แลกเปล่ียนงานวจิัย 

Guangxi University of 

Chinese Medicine 

1. แลกเปล่ียนนักศึกษา 

2. แลกเปล่ียนงานวจิัย 

3. แลกเปลียนหลักสูตรและการเรียนการสอน 

4. แลกเปล่ียนทรัพยากรทางการศึกษา 

1. แลกเปล่ียนนักศึกษา 

2. แลกเปล่ียนงานวจิัย 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. จํานวนเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรม

รวมกับมหาวิทยาลัย 

เครือขาย 1 1 3 

2. จํานวนเครือขายตางประเทศทั้งหมด เครือขาย 1 1 3 

3. รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัด

กิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย 

รอยละ 100 100 100 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 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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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

3.6.1 รอยละของเครือขายความ

รวมมือตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรม

รวม 

2.11 100 5.00 0.1419 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

≥50.00 100 บรรลุเปาหมาย 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บัณฑติวทิยาลยัทําบันทกึขอตกลงระหวาง Universiti Saints Malaysia, Ho Chi Minh City 

Open University และ Guangxi University of Chinese Medicine ซึ่งผานสภามหาวทิยาลยัเรียบรอยแลว 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ:  

1. บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา ไดจดัประชุม "การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ

และนานาชาติ คร้ังที่ 12" โดยมกีารแลกเปลี่ยนการวิจัยและนักศึกษาในการเขารวมงานดังกลาวขางตน ในวันที่ 15 

มกราคม 2564 ณ อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา แตเนื่องจากเกิด

สถานะการณ COVID-19 จึงไมสามารถมารวมกิจกรรมได จึงไดมีรับรูปแบบการนําเสนอเปนแบบออนไลน 

2. บัณฑติวทิยาลัย ไดเชิญอาจารยทั้ง 3 มหาวิทยาลัย มาเปนผูวิพากษในการประชุมวชิาการฯ แบบออนไลน ใน

วันที่ 15 มกราคม 2564 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: บัณฑติวทิยาลัยไดจัดสรรงบประมาณตอเนื่องทุกป 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: - 

 อ่ืน ๆ: อุปสรรคในการตดิตอสื่อสารเนื่องจากเปนการประสานงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

 

• หลักฐานอางอิง:  

3.6.1-01 แบบเก็บขอมูลรอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลยั 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของหนวยงาน  
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ภาคผนวก ข 

ประมวลภาพกิจกรรมในแตละยุทธศาสตร 
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ยุทธศาสตรที่ 1 

 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพัฒนา ไดรับรางวัล “บุคคลตัวอยางแหงป” 

 

    
การประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิยระดับชาติ และนานาชาต ิครั้งที่ 12 และ 14 
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ยุทธศาสตรที่ 2 

 
การประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิยระดับชาตแิละนานาชาติ ครัง้ที่ 12 

 

 
วารสารบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ไดรับจัดอันดับ TCI กลุม 2 
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ยุทธศาสตรที่ 3 

 
โครงการปนสุขเพ่ือนอง เพ่ือชวยเหลือชุมชน 
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ภาคผนวก ค 

แบบฟอรมระดบัความสําเร็จ (หนวยงานเจาภาพ) 2564 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : (S) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทางตามตัวชี้วัด 2.1.2 รอยละผลงานของนักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.พลอยทราย โอฮามา ผูจัดเก็บขอมูล : นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา 

โทรศัพท : 02-1601174 โทรศัพท : 02-1601174 ตอ 24 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ระดับ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1.2-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

และติดตามผลการปฏิบัตริาชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดระดบั

บัณฑิตศึกษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1.2-02 เอกสารการประชุมชีแ้จงแนวทางการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดระดับบัณฑิตศึกษา ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1.2-03 ใบเซ็นชื่อผูเขารวมประชุม 

2.1.2-04 มติที่ประชุมชี้แจงแนวทางการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดระดับบัณฑิตศึกษา ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

3 มีการติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกตอง

หนวยที่เก่ียวของทุกเดือน 

2.1.2-05 บันทึกขอความยืนยันผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกเดือน 

4 มีแนวทางการดําเนนิงานตามตวัชี้วัดการปฏิบัติราชการ 

ระดับหนวยงานเจาภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

2.1.2-06 บันทึกขอความพิจารณาแนวทางการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบตัิราชการ ระดบั

หนวยงานเจาภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5 มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละ 100 2.1.2-07 แบบเก็บขอมูลผลการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

          กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พจิารณาการดําเนินงานตามข้ันตอนในแตละระดับ ดังนี้  

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 

1 มีแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดทีไดรับมอบหมาย ที่ผานความเห็นชอบจากผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และสื่อสารแนว

ทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายใหกับหนวยงานที่เก่ียวของทราบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

2 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกตองหนวยงานที่เก่ียวของทุกเดือน 

3 มีการดําเนินงานตามแนวทางตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายนอยกวารอยละ 80.00 

4 มีการดําเนินงานตามแนวทางตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายตั้งแต รอยละ 80.00-99.99 

5 มีการดําเนินงานตามแนวทางตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายรอยละ 100.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

... (S) ร ะดั บ ค ว าม สํ า เ ร็ จ ข อ งก า ร

ดําเนินการตามแนวทางตามตัวชี้วัด...... 

1.44 5 5.00 0.0673 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

ระดับ 5 มีการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางตามตัวชี้วัดที่

ไดรับมอบหมายรอย

ละ 100.00 

5 บรรลุเปาหมาย 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บัณฑิตวิทยาลยัจัดประชุมชี้แจงการดาํเนินงานในตัวชี้วัด เพื่อใหหนวยงานดําเนนิการกิจกรรมตามแผนงาน

ที่ไดกําหนดไว โดยทางบัณฑิตวทิยาลัยรวบรวมขอมูลบทความวิทยานนิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาตนิํามารายงานตอมหาวิทยาลัย 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนใหนักศึกษาที่มีผลงานวทิยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: บัณฑติวิทยาลยัมีการดําเนนิการ 1) อบรมเขียนบทความวิจัย 2) การจัดประชุมวชิาการและ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติทกุป และ 3) การจัดทําวารสารบณัฑิตศึกษา เพื่อรองรับการตีพิมพเผยแพร 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: กระบวนการคัดกรองผลงานตองผานกระบวนการหลายข้ันตอนและใชเวลานาน โดยการเผยแพร

ตองผานการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ และไดรับการยอมรับในคุณภาพและเปนประโยชนเพยีงพอที่จะเผยแพรได  

 อ่ืน ๆ: - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : (S) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทางตามตัวชี้วัด 2.1.3 รอยละผลงานของนักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.พลอยทราย โอฮามา ผูจัดเก็บขอมูล : นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา 

โทรศัพท : 02-1601174 โทรศัพท : 02-1601174 ตอ 24 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ระดับ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1.2-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

และติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดระดบั

บัณฑิตศึกษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1.2-02 เอกสารการประชุมชีแ้จงแนวทางการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดระดับบัณฑิตศึกษา ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1.2-03 ใบเซ็นชื่อผูเขารวมประชุม 

2.1.2-04 มติที่ประชุมชี้แจงแนวทางการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดระดับบัณฑิตศึกษา ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

3 มีการติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกตอง

หนวยที่เก่ียวของทุกเดือน 

2.1.2-05 บันทึกขอความยืนยันผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกเดือน 

4 มีแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 

ระดับหนวยงานเจาภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

2.1.2-06 บันทึกขอความพิจารณาแนวทางการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ระดับ

หนวยงานเจาภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5 มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละ 100 2.1.2-07 แบบเก็บขอมูลผลการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

          กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พจิารณาการดําเนินงานตามข้ันตอนในแตละระดับ ดังนี้  

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 

1 มีแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดทีไดรับมอบหมาย ที่ผานความเห็นชอบจากผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และสื่อสาร

แนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายใหกับหนวยงานที่เก่ียวของทราบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

2 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกตองหนวยงานที่เก่ียวของทุกเดือน 

3 มีการดําเนินงานตามแนวทางตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายนอยกวารอยละ 80.00 

4 มีการดําเนินงานตามแนวทางตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายตั้งแต รอยละ 80.00-99.99 

5 มีการดําเนินงานตามแนวทางตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายรอยละ 100.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

... (S) ร ะดั บ ค ว าม สํ า เ ร็ จ ข อ งก า ร

ดําเนินการตามแนวทางตามตัวชี้วัด...... 

1.44 5 5.00 0.0673 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรล ุ

ระดับ 5 มีการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางตามตัวชี้วัดที่

ไดรับมอบหมายรอย

ละ 100.00 

5 บรรลุเปาหมาย 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

• การปฏิบัติงาน: บัณฑิตวิทยาลยัจัดประชุมชี้แจงการดาํเนินงานในตัวชี้วัด เพื่อใหหนวยงานดําเนนิการกิจกรรมตามแผนงาน

ที่ไดกําหนดไว โดยทางบัณฑิตวทิยาลัยรวบรวมขอมูลบทความวิทยานนิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาตนิํามารายงานตอมหาวิทยาลัย 

• มาตรการที่ไดดาํเนินการ: - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนใหนักศึกษาที่มีผลงานวทิยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: บัณฑติวิทยาลยัมีการดําเนนิการ 1) อบรมเขียนบทความวิจัย 2) การจัดประชุมวชิาการและ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติทุกป และ 3) การจัดทําวารสารบณัฑิตศึกษา เพื่อรองรับการตีพิมพเผยแพร 

อ่ืน ๆ: - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

• ดานบุคลากร: - 

• ดานงบประมาณ: - 

• ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 

• ดานกระบวนการ/วธิีการ: กระบวนการคัดกรองผลงานตองผานกระบวนการหลายข้ันตอนและใชเวลานาน โดยการเผยแพร

ตองผานการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ และไดรับการยอมรับในคุณภาพและเปนประโยชนเพียงพอที่จะเผยแพรได  

 อ่ืน ๆ: - 
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ภาคผนวก ง 

แผนปรับปรุงตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 2564 
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คณะผูจัดทาํ 
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คณะผูจัดทาํ 

 
ผูจัดเก็บขอมูล 

 

 รองศาสตราจารย ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 อาจารย ดร.พลอยทราย  โอฮามา   รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 อาจารย ดร.ธงไชย  สุรินทรวรางกูร  รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชนา สุขสมจิตร  รองคณบดีฝายวิชาการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา วรารัตนไชย  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 นางเกษรา   บัวเล็ก   หัวหนาสํานักงาน 

 นายธวัชภูพิสิฐ   ภัทรดาภา  หัวหนาฝายบริการการศึกษา 

 นางสาวณิชกานต  เพชรปานกัน  รักษาการหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

 นายวรเทพ   นาควงศ 

 นางสาวสุวรรณี   ปุญสิริ 

 นายวราพงษ   ทาขนุน 

 นางสาวกมลวรรณ  สุขทรรศนีย 

 นางรุงเพชร   วองเจริญพร 

 นางสาววิมลภักดิ์   เสืออุดมนันท 

 

  
 



ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผูรับ
ผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ

1.5.2 รอยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการที่เขาสูตําแหนงที่

สูงขึ้น

จัดประชุมชี้แจงใหกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ และสนับสนุนคาใชจายใน

การจัดทําเอกสาร

1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 

กันยายน 2565

รองคณบดีฝายบริหาร บุคลากรที่เขาสูตําแหนงเพิ่มขึ้น 1 คน

2.1.3 รอยละของผลงานนักศึกษา

และผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ

หาแหลงตีพิมพ หรือเผยแพร ใหกับนักศึกษา และจัด

ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและ

นานาชาติ จํานวน 2 ครั้ง

1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 

กันยายน 2565

รองคณบดีฝายวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาเอกตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ ผานตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัย

กําหนด (รอยละ 100)

2.5.2 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม

หรืองานสิทธิบัตรที่นําไปใชประโยชน

เชิงพาณิชย

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานงานวิจัยใหกับ

อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย

1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 

กันยายน 2565

รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานงานวิจัยใหกับอาจารย

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย

3.1.1 รอยละความสําเร็จของ

แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามแผนการจัด

อันดับมหาวิทยลัยใหกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 

กันยายน 2565

รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

รอยละของความสําเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

บรรลุตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

3.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความ

วิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐของอาจารยและ

นักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัย

แสวงหาหนวยงานที่จัดประกวดงานวิจัย บทความวิชาการ

 งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของอาจารย

และนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 

กันยายน 2565

รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

สงผลงานเขาประกวดไมนอยกวา 3 ชิ้น

ชื่อ-สกุล .................................................................

(รองศาสตราจารย ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)

ตําแหนง   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาเห็นชอบดําเนินการ

แผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน บัณฑิตวิทยาลัย


	ปก
	1) คำนำ และสารบัญ 2564
	2) บทสรุปผู้บริหาร 2564
	3) ส่วนที่ 1 บทนำ 2564
	 วิสัยทัศน์ (Vision)
	 พันธกิจ (Mission)
	 ภารกิจหลัก (Key result area)
	 เสาหลัก (Pillar)
	 วัฒนธรรม (Culture)
	 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
	 ค่านิยมหลัก (Core Values)
	 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
	 เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน

	4) ส่วนที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติราชการฯ 2564
	5) ส่วนที่ 3 รายงาน ปี 2564
	6) ภาคผนวก 2564
	7) คณะผู้จัดทำ
	แผนปรับปรุงตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 2564
	แผนปรับปรุง


