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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ มี
ภารกิ จ ในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ มี คุ ณ ภาพและมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี พึ งประสงค์
ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศมีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา เพื่อเป็น
เครื่องมือให้ผ้บู ริหารใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 - 2574) ที่จะมุ่งให้เป็นมหาวิทยาลัยที่คล่องตัวที่เป็นนานาชาติ
หรือเป็น “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” โดยแผนดังกล่าวจะเป็นแผนชี้นําการกําหนดแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปีต่อไป
มหาวิทยาลัยทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ให้รองรับกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ดังกล่าวมี
วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย แม่ แ บบที่ ดี ข องสั ง คม (Smart Archetype University of the Society)” โดย
ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่
เป็ น แม่ แ บบสวนสุ นั น ทาด้ า นการสอน วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดจุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย
และแปลงไปสู่ในการปฏิบัติในแต่ละปีโดยการจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒ นา ภายใต้กรอบ
4 ยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 4 เป้าหมายหลัก คือ 1) สร้างเอตทัคคะเพื่อให้
ได้ รั บ การยอมรั บ 2) สร้ า งผลงานวิ ช าการ 3) สร้ า งเครื อ ข่ า ยมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ การพั ฒ นา และ 4) สร้ า ง
ภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่ร้จู ักและยอมรับ
มหาวิทยาลัยกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 ภายใต้
4 ยุทธศาสตร์ จํานวน 53 ตัวชี้วัด จําแนกเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนจุดเน้นของการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อวัด
ความสําเร็จของการปฏิบัติราชการ จํานวน 18 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ใช้ในขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน จํานวน 35
ตั ว ชี้ วั ด ทั้ งนี้ ห ากพิ จ ารณาความต่ อ เนื่ อ งของตั ว ชี้ วั ด เป็ น ตั ว ชี้ วั ด เดิ ม ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 จํ า นวน
37 ตัวชี้วัด และเป็นตัวชี้วัดใหม่ จํานวน 16 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) 1.1.3 ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ การยกย่ อ งหรือ ยอมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละ/หรื อ นานาชาติ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
2) 1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
3)1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจํา
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4) 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท้งั หมด
5) 2.3.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
6) 2.4.2 จํานวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ
7) 2.10.1 จํานวนครั้งของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
8) 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
9) 3.3.1 ร้อยละความสําเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
10) 3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
11) 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
12) 4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
13) 4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
14) 4.4.1 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ
15) 4.5.1 จํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน
16) 4.6.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์
จากการติดตามผลรอบ 12 เดือน พบว่า มีตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 51 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 96.23 จากตัวชี้วัดทั้งหมด 53 ตัวชี้วัด ดังนี้
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ยุทธศาสตร์

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่
อย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รวม

41.07
29.41

23
16

4.9093
5.0000

จํานวน
ตัวชี้วัดที่
ไม่เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย
1
-

13.63
15.89
100.00

6
8
53

5.0000
4.1189
4.8228

1
2

จํานวน
น้ําหนัก ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

คะแนน
ถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน
คิดเป็น
ตัวชี้วัดที่
ร้อยละ
เป็นไป การบรรลุ
ตาม
เป้าหมาย
เป้าหมาย
22
95.65
16
100.00
6
7
51

100.00
87.50
96.23
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ มี
ภารกิ จ ในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ มี คุ ณ ภาพและมี คุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ประสงค์
ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ โดยมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พัฒนา
เป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏตามลําดับดังภาพ 4 มีพ้ืนที่สําหรับการจัดการศึกษา
ได้แก่ 1) กรุงเทพฯ (62 ไร่ 20 ตารางวา) 2) ศูน ย์ก ารศึ ก ษาจังหวัด นครปฐม (275 ไร่) 3) ศู นย์ก ารศึก ษา
จั งหวัด สมุ ท รสงคราม (80 ไร่ ) 4) ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาจั งหวัด ระนอง (128 ไร่ ) และ5) ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาจั งหวั ด
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สถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อุดรธานี (15 ไร่)
พ.ศ.2480 - 2517
โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย

พ.ศ.2518 - 2534
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

พ.ศ.2535 - 2546
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพที่ 1.1 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society)
ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี
ผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเหตุ : แม่แบบที่ดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่า
มอง” ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทําดี พูดดี แต่งกายดี
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ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
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M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี
รับผิดชอบต่อสังคมทําดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และ
นําไปใช้ประโยชน์ได้รวมทั้งมีรูปแบบการนําเสนอที่ดี
R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
สังคม และนําไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนําเสนอที่ดี
T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลั ก แหลมน่ า มอง” มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดีและทําดี
 พันธกิจ (Mission)
1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนให้ สามารถเรียนรู้ในระดับ สูง มี ความเป็นมนุษ ย์ที่ รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็ น
นานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิ จัย (To Conduct Research) มุ่ งมั่ นในการลงทุ น ทางการศึ ก ษาวิ จัยในศาสตร์ที่ เป็ นเอตทั ค คะที่
สามารถนําไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย
ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะที่
ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ
มนุษยชาติ
 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ก่ ชุ ม ชนและสั ง คมนานาชาติ (Provide Academic
Services and Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุ รักษ์ พั ฒ นาให้ บริการเป็ นศู นย์ กลางทางด้ านศิ ลปวัฒ นธรรม (Conserve and Develop Services
Provision as the Center for Arts and Culture Service Center)
4) วิ จั ย สร้ า งนวั ต กรรมและองค์ ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop
Knowledge for Society)
5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียน (Establish Network with Outstanding Universities
in ASEAN)
6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ Modern Management System
for Versatility)

3

 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส
(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition)
 อัตลักษณ์ (Identity)และเอกลักษณ์ (Uniqueness)
o อัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสือ่ สาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคําสําคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชํานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ
สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทํา
ความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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o เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ส่สู ากล
นิยามของคําสําคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้ น ภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่
สะท้ อ นความเป็ น วั ง สวนสุ นั น ทา และเผยแพร่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ศิ ล ปวั ฒ นธรรมด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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 ค่านิยมหลัก (Core Values)
มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนําพามหาวิทยาลัยสู่ความสําเร็จในอนาคต
ดังนี้
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
การยึ ด มั่ น ในค่ า นิ ย มหลั ก ที่ เ รี ย กว่ า WHIP ข้ า งต้ น จะเป็ น สิ่ ง ที่ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางการส่ ง เสริ ม
การดําเนินการของมหาวิทยาลัย และการดําเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาให้ ค วามสํ า คั ญ และยึ ด ถื อ และมี ก ารแสดงออกเป็ น วิ ถี ชี วิ ต ของสมาชิ ก ทุ ก คน
ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจําวัน
กล่ า วคื อ มหาวิ ท ยาลั ย แห่ งนี้ มี บ รรยายกาศที่ ส่ งเสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ความสุ ข ความรั ก และภั ก ดี
ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารทํ า งานเป็ น ที ม และความเป็ น มื อ อาชี พ ซึ่ ง เป็ น วั ฒ นธรรมที่ ทุ ก คนประจั ก ษ์
และตอบสนองปรัชญานําทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรู้ค่คู ุณธรรม”
 นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยฯ ได้น้อมนําหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง (ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีภูมิกันในตัวที่ดี) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้ดําเนินไปในทางสายกลางภายใต้ เงื่อนไง
ความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม และเป็นแนวทางการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืนพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ก้ า วทั น ต่ อ โลก โดยกํ า หนดนโยบายในการบริ ห ารและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสําเร็จที่กําหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒ นาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่
ความสําเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนําไปสู่ความ
ผาสุกและคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จั ด สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ด้ า นการเรี ย นการสอนให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งอุ ป กรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณาจารย์ได้พัฒ นาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิ การศึกษาและ
ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
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2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือ ข่ า ยภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย โดยเฉพาะผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต เพื่ อการมี ส่ วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดั บ การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย โดยการมี เครื อ ข่ า ยกั บ สถาบั น การศึ ก ษาใน
ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับที่ดี และบุคลิกภาพที่สง่างามสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์
ที่ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ
สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้ มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน
การสอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่ อแก้ไขปัญ หาและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นําไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒ นธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
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6
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็ นยุทธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นามหาวิทยาลัยให้ เป็ นเอตทั ค คะอย่ างยั่งยืน (Raise the University’s
Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct
Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship to
Link Local to Network)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ขยายการยกย่ อ งระดั บ นานาชาติ (Elevate the Level of International
Recognition)
 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาในช่วงระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อเป็นเป้าหมายความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ โดยจะยึด
มั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนําพามหาวิทยาลัยสู่ความสําเร็จในอนาคต แสดงได้ดังภาพ

ภาพที่ 1.1 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณ ภาพตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณ ฑิ ต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง
ทุน เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ
บริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
กับมหาวิทยาลัย
เป้ าหมายที่ 4 : สร้างภาพลัก ษณ์ เพื่ อให้ เป็นที่ รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒ นา
ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้ วัด

ประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บอัตลั กษณ์

*1

หรือยอมรับในระดั บชาติ และ/หรือนานาชาติ ใน

1.1.3 ร้อยละของนั กศึ กษาที่ ได้ รับการยกย่อง

ตามเกณฑ์ QS

1.1.2 ร้อยละความสํ าเร็จของการดํ าเนิ นการ

ประจํ าปี

1.1.1 คะแนนเฉลี่ ยการประกั นคุ ณภาพภายใน

ตามภารกิ จของมหาวิทยาลั ย

ไว้วางใจในการบริหารจั ดการ

วิจัย การบริการวิชาการ และการทํ านุ บํารุง

ส่ งเสริมและสนั บสนุ นการ

ลั กษณ์ของมหาวิทยาลั ย

การจั ดการเรียนการสอน

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจํ าที่ มีเว็บไซต์ ใน

นั กศึ กษา

จั ดกิ จกรรมการส่ งเสริม หรือพั ฒนาให้ กับ

ประสงค์ สอดคล้ องตามอัต 1.4.2 คะแนนเฉลี่ ยความพึ งพอใจเกี่ ยวกั บการ

สร้างคุ ณลั กษณะบั ณฑิตที่ พึง ศิ ลปะและวัฒนธรรม

บู รณาการกั บพั นธกิ จการเรียนการสอน การ

การการจั ดการเรียนสอนที่

1.4 มหาวิทยาลั ยมี การบู รณา 1.4.1 ร้อยละของกิ จกรรมนอกหลั กสู ตรที่

การดํ าเนิ นการตามพั นธกิ จ

บุ คลากร/นั กศึ กษา/ศิ ษย์เก่ าต่ อการดํ าเนิ นการ

ส่ วนเสี ยมี ความเชื่ อมั่ นและ
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ประสิ ทธิภาพ

1.3.1 ระดั บความเชื่ อมั่ นและไว้วางใจของ

1.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ตรงสาขาวิชา

1.2.3 ร้อยละของบั ณฑิตปริญญาตรีที่ได้ งาน

และการประกอบอาชี พอิสระภายใน 1 ปี *

3

คุณภาพบริการ 1.2 บั ณฑิตมี คุณภาพตามอัต 1.2.1 ระดั บคะแนนคุ ณภาพของบั ณฑิต
ลั กษณ์ของมหาวิทยาลั ยเป็ นที่ ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
2
ยอมรับของผูใ้ ช้ บัณฑิตและ
คุ ณวุฒิระดั บอุดมศึ กษาแห่ งชาติ *
สั งคม
1.2.2 ร้อยละของบั ณฑิตปริญญาตรีที่ได้ งานทํ า

ประสิ ทธิผล 1.1 มหาวิทยาลั ยเอตทั คคะที่ มี
ความยั่งยืน และได้ รับการ
ยอมรับในระดั บชาติ และ
นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลั ยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

เป้ าประสงค์มหาวิ ทยาลั ย

1.13

ระดั บความ

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ ย

ร้อยละ

1.00

1.00

1.00

1.13

ร้อยละ

เชื่ อมั่ น

3.50

ร้อยละ

3.50

ร้อยละ

3.50

1.13

ร้อยละ

ระดั บคะแนน

1.18

41.07

น้ําหนั ก

คะแนนเฉลี่ ย

หน่ วยนั บ

≥

ช่ วงปรั บ

2.50
2.50

0.1250

88.00
75.00
4.00

0.1250

2.50

4.25

100

2.50

0.1250

0.03

4.30

0.20

2.50

60.00
≥

0.1250

ให้คะแนน

เกณฑ์ การ

4.25

≥ 70.00

≥

≥

≥

≥

≥

≥

ปี 2561

ค่าเป้ าหมาย

90.00

3.75

60.00

3.50

65.00

78.00

3.80

0.08

≥ 50.00

3.75

1

92.50

3.88

62.50

3.63

67.50

80.50

3.93

0.11

52.50

3.88

2

95.00

4.00

65.00

3.75

70.00

83.00

4.05

0.14

55.00

4.00

3

97.50

4.13

67.50

3.88

72.50

85.50

4.18

0.17

57.50

4.13

4

เกณฑ์ การให้ คะแนน

0.20

60.00

70.00

4.00

75.00

88.00

100

≥ 4.25

≥

≥

≥

≥

≥ 4.30

≥

≥ 4.25

5

ผลการ

100.00

4.45

100.00

4.61

88.26

94.39

4.56

0.57

75.00

4.56

ดํ าเนินงาน

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

คะแนน

0.0500

0.0500

0.0500

0.0565

0.0565

0.1750

0.1750

0.1750

0.0565

0.0590

4.9093

ถ่ วงน้ําหนัก

คะแนนเฉลี่ย

ผลการปฏิบัติราชการ
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มิ ติ

9

ตัวชี้ วัด

ได้ คะแนนไม่ ต่ํากว่าระดั บ 3.01 *4

นานาชาติ

การเพิ่ มพู นศั กยภาพทางวิชาการในสาขาวิชา

ความก้ าวหน้ าในสายอาชี พ

องค์การ

ทางการพั ฒนาสู่ องค์ กรสุ ขภาวะ

การทํางานที่ดีและอยูใ่ น

ทํางาน

สภาพแวดล้ อมที่เอือ้ ต่ อการ

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ ยของความสํ าเร็จตามแนว

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลั ย

1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์

จรรยาบรรณของมหาวิทยาลั ย

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิ บัติตาม

ประจําสายงาน*7

วิชาการที่ได้ รับการพั ฒนาตามสมรรถนะ

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนั บสนุ น

ปริญญาเอก*

6

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ

ตํ าแหน่ ง ทางวิชาการ*

5

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง

1.7 บุคลากรมี คุณภาพชี วิต

จริยธรรมในการปฏิ บัติงาน

มี ทักษะ ความรู้ คุ ณธรรมและ ของตนเอง

1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้ รับ

1.6 บุคลากรทุกระดั บมี

มหาวิทยาลั ย

นั กศึ กษาที่มีต่อหลั กสู ตรทุกหลั กสู ตรของ

1.5.2 คะแนนเฉลี่ ยความพึ งพอใจของ

เกณฑ์ประกั นคุ ณภาพหลั กสู ตรของ สกอ. โดย

ยอมรับทัง้ ในระดั บชาติ และ

1.5 หลั กสู ตรมี มาตรฐานเป็นที่ 1.5.1 ร้อยละของหลั กสู ตรทั้ง หมดที่ผ่านตาม

เป้ าประสงค์มหาวิ ทยาลั ย

การพัฒนา

มิ ติ

Suan Sunandha Rajabhat University

ร้อยละเฉลี่ ย

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ ย

ร้อยละ

หน่ วยนั บ

1.00

1.00

1.00

3.50

3.50

3.50

1.00

1.00

3.50

น้ําหนั ก

≥

≥

≥

≥

85.00

77.00

25.00

80.00

95.00

33.00

≥ 25.00

≥

≥

70

≥ 4.31

≥

ปี 2561

ค่าเป้ าหมาย

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

0.1250

2.50

ให้คะแนน

เกณฑ์ การ

ช่ วงปรั บ

67.00

15.00

70.00

85.00

23.00

15.00

75.00

3.81

60.00

1

69.50

17.50

72.50

87.50

25.50

17.50

77.50

3.94

62.50

2

72.00

20.00

75.00

90.00

28.00

20.00

80.00

4.06

65.00

3

74.50

22.50

77.50

92.50

30.50

22.50

82.50

4.19

67.50

4

เกณฑ์ การให้ คะแนน

70.00

80.00

95.00

33.00

25.00

85.00

≥

77.00

≥ 25.00

≥

≥

≥

≥

≥

≥ 4.31

≥

5

ผลการ

95.95

34.89

100.00

98.40

36.75

22.34

94.69

4.47

95.10

ดํ าเนินงาน

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

3.9360

5.0000

5.0000

5.0000

คะแนน

0.0500

0.0500

0.0500

0.1750

0.1750

0.1378

0.0500

0.0500

0.1750

ถ่ วงน้ําหนัก

คะแนนเฉลี่ย

ผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

10

ระดั บความ
เชื่ อมั่ น
ร้อยละ

1.8.1 ระดั บความเชื่ อมั่ นของบุ คลากรต่ อระบบ

บริหารจั ดการตามหลั กธรรมาภิ บาลของ

มหาวิทยาลั ย

1.8.2 ร้อยละของประเด็ นความเสี่ ยงที่ ได้ รับ

1.8 มหาวิทยาลั ยมี การพั ฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ

พอเพี ยงที่ สอดคล้ องกั บ

หลั กธรรมภิ บาล

พึ ง พอใจ

บาท/คน

ต่ ออาคารสถานที่ และสิ่ งอํานวยความสะดวก

ของมหาวิทยาลั ย

1.10.1 งบรายได้ จากโครงการจั ดหารายได้ ด้าน

การบริการวิชาการและวิจัยต่ ออาจารย์ประจํ า

สถานที่ และสิ่ งอํานวยความ

สะดวกที่ รองรับการ

1.10 มหาวิทยาลั ยสามารถ

บริหารจั ดการทรัพย์สิน

ตามภารกิ จ

สิ นทรัพย์เพื่ อใช้ ในการปฏิ บัติ

ครบถ้ วน

ดํ าเนิ นการตามพั นธกิ จได้ อย่าง

ระดั บความ

1.9.1 ความพึ งพอใจของนั กศึ กษา/บุ คลากรที่ มี

1.9 มหาวิทยาลั ยมี อาคาร

ประเด็ นความเสี่ ยงทั้ งหมดที่ กําหนดขึ้ นต่ อปี

การควบคุ มและลดระดั บความเสี่ ยงเที ยบกั บ

หน่ วยนั บ

ตัวชี้ วัด

เป้ าประสงค์มหาวิ ทยาลั ย

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน

นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํ าและนั กวิจัย

อ้างอิง (Citation) ในระดั บชาติ หรือระดั บ

2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้ รับการ

นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํ าและนั กวิจัย*

8

สร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดั บชาติ หรือ

Suan Sunandha Rajabhat University

ประสิ ทธิผล 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ได้ รับการ
ตี พิมพ์ เผยแพร่ในระดั บชาติ
หรือนานาชาติ ตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึ กษาที่ กําหนด

อย่างยั่งยืน

ร้อยละ

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้ างผลงานวิชาการสู่ การยกระดับภู มิปัญญาท้องถิ่น

มิ ติ

1.13

3.50

29.41

1.00

1.00

1.00

1.00

น้ําหนั ก

≥

≥

≥

≥

3.00

30.00

25,000

4.40

0.50

2.50

5,000

0.1250

2.50

0.1250

4.51

100.00

ให้คะแนน

ปี 2561

เกณฑ์ การ

ช่ วงปรั บ

1.00

20.00

5,000

3.90

90.00

4.01

1

1.50

22.50

10,000

4.03

92.50

4.14

2

2.00

25.00

15,000

4.15

95.00

4.26

3

2.50

27.50

20,000

4.28

97.50

4.39

4

เกณฑ์ การให้ คะแนน

3.00

30.00

≥

≥

25,000

≥ 4.40

100

≥ 4.51

5

ผลการ

4.27

65.42

909,813.98

4.63

100.00

4.83

ดํ าเนินงาน

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

คะแนน

0.0565

0.1750

5.0000

0.0500

0.0500

0.0500

0.0500

ถ่ วงน้ําหนัก

คะแนนเฉลี่ย

ผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เฉลี่ ย

และผู้สําเร็จการศึ กษาระดั บปริญญาโท ที่ได้ รับ

ได้ รับการนํ าไปใช้ ประโยชน์ ต่อผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ ทั้งหมด*9

2.3.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท่ี

ไปใช้ ประโยชน์

2.3 ผลงานวิจัยหรืองาน

หรือสิ ทธิ บัตร

ของแหล่ งทุน

บาท
บาท

- กลุ่ มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บาท

ร้อยละ

คน

องค์ ความรู้

ผลงาน

- กลุ่ มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สั งคมศาสตร์

- กลุ่ มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และ

ตอบสนองต่ อความต้ องการ สร้างสรรค์ ต่ออาจารย์ประจําและนั กวิจัย

2.5 มหาวิทยาลั ยมี งานวิจัยที่ 2.5.1 เงิ นสนั บสนุ นงานวิจัยหรืองาน

วิชาการทั้งหมด

ภายนอก หรือผู้นําชุ มชนเทียบกั บงานบริการ

ดํ าเนิ นการภายใต้ ความร่วมมื อกั บหน่ วยงาน

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่

รัตนโกสิ นทร์หรือพิ พิธภั ณฑ์พระวิมาดาเธอฯ*

11

2.4.2 จํานวนผูม้ าเยี่ยมชมแหล่ งเรียนรู้ 3 ศิ ลป์

เรียนรูบ้ ริการวิชาการ*

10

2.4.1 จํานวนองค์ ความรู้ที่เพิ่ มขึ้ นในแหล่ ง

สร้างสรรค์ ท่ยี ื่นจดอนุ สิทธิ บัตร ยื่นจดอนุ สิทธิ บัตร หรือสิ ทธิ บัตร

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

2.2 ผลงานวิจัยหรืองาน

นานาชาติ
ร้อยละ

เฉลี่ ย

และผู้สําเร็จการศึ กษาระดั บปริญญาเอกที่

ได้ รับการตี พิมพ์ หรือเผยแพร่ในระดั บชาติ หรือ

ระดั บคะแนน

2.1.4 ระดั บคะแนนเฉลี่ ยผลงานของนั กศึ กษา

นานาชาติ

0.37

0.38

0.38

1.13

1.13

3.50

3.50

1.13

3.50

1.13

1.13

ระดั บคะแนน

2.1.3 ระดั บคะแนนเฉลี่ ยผลงานของนั กศึ กษา

การตี พิมพ์ หรือเผยแพร่ในระดั บชาติ หรือ

น้ําหนั ก

หน่ วยนั บ

ตัวชี้ วัด

สร้างสรรค์ ได้ รับการนํ า

เป้ าประสงค์มหาวิ ทยาลั ย

คุณภาพบริการ 2.4 มหาวิทยาลั ยเป็น
ศู นย์กลางแห่ งการเรียนรู้ และ
บริการวิชาการแก่ ท้องถิ่ นให้ มี
ความเข้ มแข็ งและยั่งยืน ตาม
ศาสตร์พระราชา

มิ ติ
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≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

50,000

60,000

25,000

5

10.00

15,000

15

7

60.00

3.00

3.00

ปี 2561

ค่าเป้ าหมาย

5000

5000

5000

2.5

1,000

1

1

2.50

0.5

0.5

ให้คะแนน

เกณฑ์ การ

ช่ วงปรั บ

45,000
35,000

30,000

10,000

2.50

12,000

12

4

52.50

40,000

5,000

0

11,000

11

3

50.00

1.50

1.50

1.00

1.00

2

1

40,000

50,000

15,000

5.00

13,000

13

5

55.00

2.00

2.00

3

45,000

55,000

20,000

7.50

14,000

14

6

57.50

2.50

2.50

4

เกณฑ์ การให้ คะแนน

10.00

15,000

15

7

60.00

3.00

3.00

≥ 50,000

≥ 60,000

≥ 25,000

≥

≥

≥

5

177,538.71

308,540.70

243,596.64

5

24.89

17,853

21

156

63.83

5.00

3.10

ดํ าเนินงาน

ผลการ

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

คะแนน

0.0185

0.0190

0.0190

0.0565

0.0565

0.1750

0.1750

0.0565

0.1750

0.0565

0.0565

ถ่ วงน้ําหนัก

คะแนนเฉลี่ย

ผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้ าประสงค์มหาวิ ทยาลั ย

ความสํ าเร็จ

การให้ บริการวิชาการแก่ สังคมตามเกณฑ์

องค์การ

วิชาการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ

นวัตกรรม และการบริการ

ริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย

Suan Sunandha Rajabhat University

มี ผลงานวิจัย

2.9 บุ คลากรมี ศักยภาพในการ 2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํ าและนั กวิจัยที่

มาตรฐานอุดมศึ กษาที่ กําหนด

ร้อยละ

ระดั บ

2.8.1 ระดั บความสํ าเร็จของการพั ฒนาระบบ

ระดั บชาติ *

12

วารสาร

ความสํ าเร็จ

ระดั บ

ร้อยละ

หน่ วยนั บ

2.7.1 จํ านวนวารสารที่ ได้ รับการยอมรับใน

สร้างสรรค์ ท่ี ได้ มาตรฐานและเป็ นที่ ยอมรับ

กลไกในการดํ าเนิ นงานวิจัย หรืองาน

2.6.1 ระดั บความสํ าเร็จของการพั ฒนาระบบ/

ทั้ งหมด

นานาชาติ ต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดั บชาติ และระดั บ

สร้างสรรค์ ท่ี ได้ รว่ มมื อกั บภาคอุตสาหกรรม

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน

ตัวชี้ วัด

การพัฒนา

ประสิ ทธิภาพ 2.6 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ มี คุณภาพได้ ตาม
มาตรฐาน และเป็ นที่ ยอมรับใน
ระดั บชาติ และนานาชาติ ตาม
เกณฑ์คุณภาพ
2.7 วารสารวิชาการที่ ได้ รับ
การยอมรับในระดั บชาติ และ
นานาชาติ
2.8 มหาวิทยาลั ยมี
กระบวนการบริการวิชาการ ที่
ได้ มาตรฐาน สอดรับกั บความ
ต้ องการของท้ องถิ่ นและสั งคม

มิ ติ

1.00

1.00

3.50

1.00

1.13

น้ํา หนั ก

≥

≥

80.00

5

6

5

3.00

ปี 2561

2.50

1

1

1

0.50

ให้คะแนน

เกณฑ์ การ

ช่ วงปรั บ

70.00

1

2

1

1.00

1

72.50

2

3

2

1.50

2

75.00

3

4

3

2.00

3

77.50

4

5

4

2.50

4

เกณฑ์ การให้ คะแนน

≥

80.00

5

6

5

≥ 3.00

5

ผลการ

88.15

5

9

5

7.27

ดํ าเนินงาน

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

คะแนน

0.0500

0.0500

0.1750

0.0500

0.0565

ถ่ วงน้ําหนัก

คะแนนเฉลี่ย

ผลการปฏิบัติราชการ
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2.10.1 จํานวนครั้งของการเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ตัวชี้ วัด

และบริการวิชาการ

เอื้อต่ อการส่ งเสริมงานวิจัย

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ และ ของสถาบันวิจัยและพั ฒนา

2.10 มหาวิทยาลั ยมี ระบบ

เป้ าประสงค์มหาวิ ทยาลั ย

ปรับปรุงฐานข้ อมู ลเครือข่ าย

เครือข่ ายสํ าหรับการบริหาร

องค์การ

จัดการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ

3.5.1 ระดั บความสํ าเร็จของการพั ฒนา/

3.5 มหาวิทยาลั ยมี ฐานข้ อมู ล

ในการแสวงหาความร่วมมื อกั บเครือข่ าย

3.4.1 ระดั บความสํ าเร็จของกระบวนการ/กลไก

ร่วมมื อกั บเครือข่ ายต่ างประเทศ*

15

3.3.1 ร้อยละความสํ าเร็จของข้ อตกลงความ

ประเทศที่มีการดํ าเนิ นการอย่างต่ อเนื่ อง*

14

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ ายความร่วมมื อใน

การพัฒนา

คุณภาพบริการ 3.2 มหาวิทยาลั ยมี ความ
ร่วมมื อกั บเครือข่ าย
และท้องถิ่ นที่หลากหลาย
3.3 ความสํ าเร็จตามข้ อตกลง
ความร่วมมื อของเครือข่ าย
ต่ างประเทศ
ประสิ ทธิภาพ 3.4 มหาวิทยาลั ยมี
กระบวนการ/กลไกในการ
แสวงหาความร่วมมื อกั บ
เครือข่ าย

พั ฒนามหาวิทยาลั ย*

13

ประสิ ทธิผล 3.1 เครือข่ ายและท้องถิ่ นมี ส่วน 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ ายที่มีผลผลิ ตที่เป็น
ร่วมในการพั ฒนาและเกิ ด
ประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลั ย
ความสั มพั นธ์ ท่ดี ี กับ
มหาวิทยาลั ย
3.1.2 จํานวนเครือข่ ายที่มีส่วนร่วมในการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้ างความสั มพันธ์ เชื่อมโยงเครื อข่ ายและท้องถิ่น

มิ ติ

Suan Sunandha Rajabhat University

ความสํ าเร็จ

ระดั บ

ความสํ าเร็จ

ระดั บ

ร้อยละ

1.00

1.00

3.50

3.50

3.50

เครือข่ าย
ร้อยละ

1.13

13.63

1.00

น้ําหนั ก

ร้อยละ

ครั้ง

หน่ วยนั บ

≥

5

5

50

≥ 40.00

5

100.00

25,000

ปี 2561

ค่าเป้ าหมาย

1

1

2.5

2.5

1

2.50

1,000

ให้คะแนน

เกณฑ์ การ

ช่ วงปรั บ

1

1

40.00

30.00

1

90.00

21,000

1

2

2

42.50

32.50

2

92.50

22,000

2

3

3

45.00

35.00

3

95.00

23,000

3

4

4

47.50

37.50

4

97.50

24,000

4

เกณฑ์ การให้ คะแนน

≥

5

5

50.00

≥ 40.00

5

100.00

25,000

5

5

5

87.10

100.00

5

100.00

38,866

ดํ าเนินงาน

ผลการ

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

คะแนน

0.0500

0.0500

0.1750

0.1750

0.1750

0.0565

5.0000

0.0500

ถ่ วงน้ําหนัก

คะแนนเฉลี่ย

ผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้ าประสงค์มหาวิ ทยาลั ย

ตัวชี้ วัด

3.50

ระดั บ

4.6.1 ระดั บความสํ าเร็จของการปรับปรุง

เว็บไซต์ *

18

มาตรฐาน

ความสํ าเร็จ

1.00

ห้ อง

4.5.1 จํ านวนห้ องปฏิ บัติการที่ ได้ รับรอง

ชาวต่ างชาติ

100.00

1.00

คน

แลกเปลี่ ยน

4.4.1 จํ านวนอาจารย์ประจํ าและนั กวิจัยที่ เป็ น

1.13

3.50

1.13

1.13

3.50

15.89

น้ํา หนั ก

คน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

หน่ วยนั บ

4.3.1 จํ านวนนั กศึ กษาชาวต่ างชาติ /นั กศึ กษา

ให้ บริการของมหาวิทยาลั ย*

17

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลั กษณ์และการ

ระดั บชาติ หรือนานาชาติ

ของนั กศึ กษาระดั บบั ณฑิตศึ กษาที่ ได้ รับรางวัล

4.1.3 ร้อยละของวิทยานิ พนธ์ หรืองานวิชาการ

ต่ อจํ านวนอาจารย์ประจํ าและนั กวิจัย

นั กวิจัยที่ ได้ รับรางวัลระดั บชาติ หรือนานาชาติ

งานสร้างสรรค์ สิ่ งประดิ ษฐ์ ของอาจารย์และ

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ

ตามแผนการจั ดอันดั บมหาวิทยาลั ย*
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4.1.1 ร้อยละความสํ าเร็จของการดํ าเนิ นการ

Suan Sunandha Rajabhat University

คุณภาพบริการ 4.3 นั กศึ กษาชาวต่ างชาติ เข้ า
ศึ กษาต่ อในสาขาวิชา
4.4
ระบบบริหารจั ดการภายใน
ประสิ ทธิภาพ
ที่ สามารถตอบสนองต่ อความ
เป็ นนานาชาติ
การพัฒนา 4.5 ระบบสนั บสนุ นการศึ กษา/
องค์การ การจั ดการเรียนการสอนได้
มาตรฐานที่ รับรองโดย
หน่ วยงานภายนอก
4.6 มหาวิทยาลั ยมี การใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมื อต่ างๆ
ของ Social Media ที่ ทันสมั ยใน
การสร้างภาพลั กษณ์ได้ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

มหาวิทยาลั ย

4.2 ความมี ช่ื อเสี ยงของ

ประสิ ทธิผล 4.1 มหาวิทยาลั ยเป็ นที่ รู้จัก
และยอมรับในระดั บชาติ และ
นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

มิ ติ

≥

≥

≥

5

3

13

28

80.00

0.50

0.50

100

ปี 2561

1

1

2

2

2.50

0.05

0.05

2.5

ให้คะแนน

เกณฑ์ การ

ช่ วงปรั บ

1

-

2

7

5

-

22

72.50

0.35

0.35

92.50

2

20

70.00

0.30

0.30

90.00

1

3

1

9

24

75.00

0.40

0.40

95.00

3

4

2

11

26

77.50

0.45

0.45

97.50

4

เกณฑ์ การให้ คะแนน

≥

≥

≥

5

3

13

28

80.00

0.50

0.50

100

5

5

4

19

200

92.20

0.70

2.44

76.47

ดํ าเนินงาน

ผลการ

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

1.0000

คะแนน

4.8228

0.1750

0.0500

0.0500

0.0565

0.1750

0.0565

0.0565

0.0350

4.1189

ถ่ วงน้ําหนัก

คะแนนเฉลี่ย

ผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าเป้ าหมาย

15

17

เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

องค์ประกอบคุณภาพ

1) การผลิตบัณฑิต
2) การวิจัย
3) การบริ ก ารวิ ช าการแก่
สังคม

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต
(Input)
(Process)
(Output)

3.27
5.00
-

5.00
5.00
5.00

3.45
5.00
-

คะแนน
เฉลี่ย

4.00
5.00
5.00

ผลการประเมิน

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

Suan Sunandha Rajabhat University

ชื่อตัวชี้วัด : 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําปี
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 0-2160-1340
โทรศัพท์ : 0-2160-1037
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ และได้จัดตรวจประเมินคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 โดยผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพในภาพรวมทั้ง
13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสามารถจําแนกผลการตรวจ
ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบคุณภาพ

4) การทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
5) การบริหารจัดการ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต
(Input)
(Process)
(Output)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

3.85
ระดับดี

5.00
5.00
ระดับดีมาก

4.27
4.24
ระดับดี

4.76
4.56

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ทั้งนี้จําแนกตามปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) ได้ดังนี้
1) ปัจจัยนําเข้า (Input) คะแนนเฉลี่ย 3.85 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
2) กระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
3) ผลลัพธ์ (Output)
คะแนนเฉลี่ย 4.24 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
มหาวิทยาลัยได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (improvement plan) พร้อมจะนําเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.75
3.88
4.00
4.13
≥ 4.25
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.1.1 ค ะแ น น เฉ ลี่ ย ก าร ป ร ะกั น
1.18
4.56
5.0000
0.0590
คุณภาพภายในประจําปี
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.25
4.56
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลยุทธ์พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ โดยได้จัดโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีกําหนดแนวทางการดําเนินการดังนี้
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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2.1 แนวทางการดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย
2.1.1) กําหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1.2) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1.3) จัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
2.1.4) กําหนดแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกําหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้
2.1.5) ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1.6) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1.7) ดําเนินงานตามตามเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒ นาคุณ ภาพ
(Improvment Plan) ของมหาวิทยาลัย
2.1.8) ติตตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvment Plan) ทุกระดับ ทุกภาคการศึกษา
2.1.9) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan) ทุกระดับ ทุกภาคการศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
2.1.10) กํ า หนดระบบการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ทุ ก ระดั บ จั ด ตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 ระดับหน่วยงาน
2.1.11) นําผลการตรวจประเมินและแผนพัฒ นาคุณ ภาพ (Improvment Plan) ระดับหลักสูตรและ
ระดับหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ภายในเดือนกันยายน
2.1.12)จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลในระบบ CHE - QA Online ภายในสัปดาห์
ที่ 1 ของเดือนตุลาคม
2.1.13) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม
2.1.14) นํ า ผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะมาจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvment Plan)
รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvment Plan) ต่ อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
2.1.15) รายงานผลการประเมินคุณ ภาพการศึก ษาภายในและแผนพัฒ นาคุณ ภาพ (Improvment
Plan) ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
2.1.16) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่งรายงานประจําปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด ภายใน 120 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ในระบบ CHE QA Online ภายในเดือนพฤศจิกายน
2.2) แนวทางการดําเนินการระดับคณะ/วิทยาลัย
2.2.1) กําหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
2.2.2) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
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2.2.3) จัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร
2.2.4) กําหนดแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกําหนด
ผู้รับผิดชอบ ระดับหน่วยงาน และระดับหลักสูตร
2.2.5) ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน และ
ระดับหลักสูตร
2.2.6) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.2.7) ดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
(lmprovement Plan) ของหน่วยงาน
2.2.8) ติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา
2.2.9) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา
ต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา
2.2.10) รายงานผลการดําเนินงานดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (lmprovement Plan) ระดั บ หน่ ว ยงานและระดั บ หลั ก สู ต ร ทุ ก ภาคการศึ ก ษา ต่ อ
มหาวิทยาลัย
2.2.11) ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจัดตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ภายในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2.12) นําผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา ภายใน วันที่ กรกฏาคม – สิงหาคม
2.2.13) จั ด ทํ ารายงานการประเมิ น ตนเอง ระดั บ หน่ ว ยงาน ในระบบ CHE - QA Online ภายใน
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม
2.2.14) รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ระหว่างสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
สิงหาคม
2.2.15) นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ
หน่วยงาน
2.2.16) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement
Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน ต่อมหาวิทยาลัยภายใน สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนสิงหาคม
2.2.17) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
2.2.18) ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อมหาวิทยาลัย
ภายใน สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ในระบบ CHE - QA Online
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) มีงบประมาณสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2) ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายประกันคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง:
1.1.1-01 รายงานการประเมินตนเองที่เป็นรายงาน ประจําปีการศึกษา 2560
1.1.1-02 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560
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ชื่อตัวชี้วัด : 1.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์ QS
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 0-2160-1340
โทรศัพท์ : 0-2160-1037
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จํานวนกิจรรมที่บรรลุเป้าหมาย
2. จํานวนความสําเร็จของการดําเนินการตาม
เกณฑ์ QS
3. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
เกณฑ์ QS

กิจรรม
กิจรรม
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
6
3
6
4
-

100.00

75.00

โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานดังนี้
เป้าหมาย/ หน่วยนับ ผลการ
ปี
ดําเนินงาน
ร้อยละ
37.48
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
33.00
1.1 จํานวนอาจารย์ท่มี ีคุณวุฒิปริญญาเอก
คน
307
1.2 จํานวนอาจารย์ประจํา (นับรวมลาศึกษาต่อ)
คน
819
ร้อยละ
97.56
2. ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัยประจําที่มี Account ร้อยละ
100
ของ Google scholar โดยนํา Link ของ Google
scholar ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์
ด้วย
คน
799
2.1 จํานวนอาจารย์หรือนักวิจัยประจําที่มี Account
ของ Google scholar โดยนํา Link ของ Google
scholar ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์
ด้วย
คน
819
2.2 จํานวนอาจารย์ประจํา (นับรวมลาศึกษาต่อ)
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เกณฑ์

การบรรลุ
เป้าหมาย
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เกณฑ์
3. ร้อยละอาจารย์ประจําที่เป็นชาวต่างชาติ
3.1 จํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นชาวต่างชาติ
3.2 จํานวนอาจารย์ประจํา (เฉพาะปฏิบัติงานจริง)
4. ร้อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยน
4.1 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
4.2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เป้าหมาย/ หน่วยนับ ผลการ
ปี
ดําเนินงาน
ร้อยละ
ร้อยละ
2.72
2.0
คน
22
คน
810
ร้อยละ
ร้อยละ
0.80
0.25
คน
225
คน
28,093

การบรรลุ
เป้าหมาย




เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
50.00
52.50
55.00
57.50
≥ 60.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.1.2 ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ของการ 1.13
75.00
5.000
0.0565
ดําเนินการตามเกณฑ์ QS
การบรรลุเป้าหมาย:
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เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 60.00
75.00
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS World
University Ranking
2) มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายให้ ก องนโยบายและแผน สํ านั ก งานอธิ ก ารบดี เป็ น หน่ ว ยงานเจ้ าภาพใน
ผลักดันและขับเคลื่อน โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) จัดทําแผนการดําเนินงานขับเคลื่อนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีงบประมาณ
2.2) เสนอแผนการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
2.3) ชี้แจงแผนการดําเนินงานฯ พร้อมแนวทางการดําเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4) ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
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2.5) รวบรวมและรายงานผลการดํ า เนิ น งานประจํ า เดื อ นต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย (กบม.)
2.6) รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (ทุก 2 เดือน)
2.7) รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนต่อที่ประชุมสภาวิชาการ (ทุก 2 เดือน)
2.6) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานฯ ประจําปี 2561
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
งบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.1.2-01 แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ QS ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1.2-02 รายงานสรุปผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตาม
เกณฑ์ QS ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1.2-03 หลักฐานแสดงความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์
QS ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

25

หน่วยนับ

1. รางวัลที่ นักศึกษาได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
1.1 ระดับชาติ
(1) นักปฏิบัติ
(2) เชี่ยวชาญการสื่อสาร
(3) มีจิตสาธารณะ
1.2 ระดับนานาชาติ
(1) นักปฏิบัติ
(2) เชี่ยวชาญการสื่อสาร
(3) มีจิตสาธารณะ

รางวัล

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
48
126
85

รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล

82
67
11
4
44
44
-

113
84
13
16
40
39
1
-

2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
3. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รับ การยกย่ อ ง
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์

คน
ร้อยละ

-

26,385
0.57

Suan Sunandha Rajabhat University

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160- 1352
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1525
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

26
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานได้ดังนี้
รางวัลระดับ
นานาชาติ

รางวัลระดับชาติ
หน่วยงาน
1
1) คณะครุศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) วิทยาลัยนานาชาติ
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
ระดับมหาวิทยาลัย

รวม

จํานวน
นักศึกษา คิดเป็น
ทั้งหมด ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น

2

3

รวม

1

2

3

รวม

5

-

-

5

-

-

-

-

5

2,121

0.24

14

-

-

14 25

-

-

25

39

2,430

1.60

4

4

1

9

6

1

-

7

16

5,587

0.29

12

3

6

21

-

-

-

-

21

6,084

0.35

3

1

-

4

-

-

-

-

4

1,547

0.26

3

-

-

3

-

-

-

-

3

1,140

0.26

9

-

-

9

6

-

-

6

15

508

2.95

-

3

-

3

-

-

-

-

3

863

0.35

5

-

-

5

-

-

-

-

5

2,468

0.20

-

-

5

5

-

-

-

-

5

463

1.08

7

-

3

10

-

-

-

-

10

816

1.23

-

-

-

-

2

-

-

2

2

61

3.28

21

2

1

24

-

-

-

-

24

2,581

0.93

1

-

-

1

-

-

-

-

1

166

0.60

113 39

1

-

40

153

26,835

0.57

84

13 16

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Suan Sunandha Rajabhat University

ลํา
ดับ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

1 คณะครุศาสตร์
1.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
เขียนเรียงความ ระดับอุดมศึกษาใน
หัวข้อ 157 ปี แห่งวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนัน
ทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดถ่ายในหัวข้อ "ภาพถ่าย
ในพิพิธภัณฑ์สุนทรภู"่
1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดถ่ายในหัวข้อ "ภาพถ่าย
ในพิพิธภัณฑ์สุนทรภู"่

ระบุด้าน
ของรางวัล
1 2 3

ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล

สมาคมศิษย์เก่าสวน
สุนันทา ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์



10-พ.ย.60

พิพิธภัณฑ์สนุ ทรภู"่
วัดเทพธิดาราม
วรวิหาร
พิพิธภัณฑ์สนุ ทรภู"่
วัดเทพธิดาราม
วรวิหาร



8 ม.ค.
2561

น.ส.มนัสวดี บัวสระ



8 ม.ค.
2561

น.ส.จิตติมา ทองพร

หน่วยงานที่ให้รางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัล

นายชนกนันท์ ขันธ์แก้ว

27
ลํา
ดับ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

1.4

รางวัลชมเชยการประกวดข้อเขียน
ความประทับใจทีศ่ ิษย์มีต่อครู
เนื่องในวันครู ครั้งที่ 62
1.5 ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ใน"
โครงการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 รางวัลที่ 1 Financil Cybersecurity
boot camp #1/2017

ระบุด้าน
หน่วยงานที่ให้รางวัล ของรางวัล
1 2 3
กระทรวงศึกษาธิการ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ (บางเขน)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีครัววันดี


ผู้ที่ได้รับรางวัล

น.ส. นดา เซ็นบัตร

9-ม.ค.-61 น.ส.วิชิตา หงษ์พงษ์

1. นายปฏิภาณ แจะจันทร์
6-8 ต.ค. 2. นายวีรพงศ์ สุนทะมาศ
60
3. นายธนัท เพ็ญสุข
4. นายณพวุฒิ มิ่งเชื้อ
1. นายอภิลักษ์ เชื้อไชย
2. นายธนวัฒน์ พรสิริสุธา
3-พ.ย.-60
นนท์
3. นายศิวกร เชื้อทองฮัว



1. นายอภิลักษ์ เชื้อไชย
9-พ.ย.-60 2. นายธนวัฒน์ พรสิริสุธา
นนท์



19-พ.ย.-60 น.ส.ชนิดา คณาพิทักษ์พงศ์



19-พ.ย.-60 นายวรศักดิ์ ยังอ้น



19-พ.ย.-60 นายวิฑูรย์ รื่นเลิง

ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี

International
Innovation and
Design Competition
(IIDC) 2017
ณ เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง

1. น.ส.มนัญญา ใหม่เนียม
2. น.ส.สโรชิณี โหลสกุล


5-8 ธ.ค.60

Suan Sunandha Rajabhat University

2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การ
แข่งขันรายการ Tiparos challenge
2017 ring star chef : authentic Thai
Recipes
2.3 รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 real
คณะกรรมการเก็บ
california Milk Culinary Academy
รักษาผลิตภัณฑ์นม
Compertition 2017
แห่งแคลิฟฟอร์เนีย
ร่วมกับ
2.4 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันในงาน
ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี
food Art & Truck staion
2.5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การ
ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี
แข่งขันในงาน food Art & Truck
staion
2.6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การ
แข่งขันในงาน food Art & Truck
staion
2.7 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จาก IIDC
และ รางวัลพิเศษ Special Award
จากประเทศโปแลนด์ จากการ
ประกวดนวัตกรรมและการออกแบบ
ระดับนานาชาติ



ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล
16 ม.ค.
2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

28
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ลํา
ดับ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

2.8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ
MOL BEACH SOCCER THAI
LEAGUE 2017
2.9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
แข่งขันยูยิตสู ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
2.10 ร า ง วัล เหรียญทอง WINNER
JUNIOR CHEF WORLD
STREETFOOD AND PACKAGING
(INDIVIDUAL)

หน่วยงานที่ให้รางวัล
สมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศ
ไทยฯ
สมาคมกีฬายูยิตสูแห่ง
ประเทศไทย

WANDEE
INTERNATIONAL
CULINARY
COMPETITION

ระบุด้าน
ของรางวัล
1 2 3

ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล



12-ธ.ค.60

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผู้ที่ได้รับรางวัล

นายฮัมดาน สมบุญยิ่ง

นายสุรโิ ย นูชาลี




16-17 ธ.ค.
60

31-ม.ค.61

2.11

รางวัลเหรียญทอง WINNER JUNIOR WANDEE
CHEF WESTERN PASTA FREESTYLE INTERNATIONAL
CULINARY
(INDIVIDUAL )
COMPETITION



31-ม.ค.61

2.12

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานการ
แข่งขันปรุงอาหารและแกะสลัก
ระดับนานาชาติ(TOP SCORE ) WICC
(WANDEE INTERNATIONAL
CULINARY COMPETITION )
ประจําปี2561

WANDEE
INTERNATIONAL
CULINARY
COMPETITION



31-ม.ค.61

2.13

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันปรุง
อาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ
(TOP SCORE )

WANDEE
INTERNATIONAL
CULINARY
COMPETITION



31-ม.ค.61

1. น.ส.สุภัสสรา ไทยวัฒนา
2. นายธนเดช เตรียมสกุล
3. น.ส.ณัฐมน อักษร
4. นายเดชา เปราะกันยา
5. น.ส.ญาณี ลิ้มเจริญ
1. น.ส.สุภัสสรา ไทยวัฒนา
2. นายธนเดช เตรียมสกุล
3. น.ส.ณัฐมน อักษร
4. นายเดชา เปราะกันยา
5. น.ส.ญาณี ลิ้มเจริญ
6. นายวรศักดิ์ ยังอ้น
7. น.ส.กาญจนา โน๊ตชัยยา
8. นายวิฑูรณ์ รื่นเลิง
9. น.ส.เพ็ญนภา เนตร
รักษา
10. น.ส.ชนิดา คณาพิทักษ์
พงศ์
11. น.ส.มยุรินทร์ ทองโต
12. น.ส.ชุติมณฑ์ ศรายุทธิ
กรณ์
13. น.ส.แพรพลอย จาศรี
1. นายวรศักดิ์ ยังอ้น
2. น.ส.กาญจนา โน๊ตชัยยา
3. นายวิฑูรณ์ รื่นเลิง
4. น.ส.เพ็ญนภา เนตร
รักษา

29
ลํา
ดับ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

2.14

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน
ปรุงอาหารและแกะสลักระดับ
นานาชาติ(TOP SCORE )

2.15

รางวัลทุนสนับสนุนโครงการพัฒนา
สื่อการเรียนรูป้ รัชญาเศรษกิจ
พอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ
รางวัลผู้ที่มีคะแนนสูงสุด
“CHAMPION BEST ULTIMATE
JUNIOR CHEF AWARD”

ระบุด้าน
หน่วยงานที่ให้รางวัล ของรางวัล
1 2 3

WANDEE
INTERNATIONAL
CULINARY
COMPETITION

ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล
31-ม.ค.61

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผู้ที่ได้รับรางวัล

1. น.ส.ชนิดา คณาพิทักษ์
พงศ์
2. น.ส.มยุรินทร์ ทองโต
3. น.ส.ชุติมณฑ์ ศรายุทธิ
กรณ์
4. น.ส.แพรพลอย จาศรี
น.ส.เกศิณี ปลาสุวรรณ



16-มี.ค.61

Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018



2-มิ.ย.-61 น.ส ชนิดา คณาพิทักษ์พงศ์

2.17

รางวัลผู้ที่มีคะแนนสูงสุด ด้านPastry Thailand Ultimate
& bakery “CHAMPION BEST
Chef Challenge 2018
ULTIMATE PASTRY&BAKERY CHEF
AWARD”



2-มิ.ย.-61 น.ส ชนิดา คณาพิทักษ์พงศ์

2.18

รางวัล SPECIAL AWARD FREE TRIP Thailand Ultimate
TO CALIFORNIA, USA
Chef Challenge 2018



2.19

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Real
California milk culinary academy
competition

Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018



Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018



2-มิ.ย.-61 1. น.ส ชนิดา คณาพิทักษ์
พงศ์
2. น.ส .ชุติมณฑน์ ศรายุทธิ
กรณ์
2-มิ.ย.-61 1. น.ส ชนิดา คณาพิทักษ์
พงศ์
2. น.ส .ชุติมณฑน์ ศรายุทธิ
กรณ์
2-มิ.ย.-61 1. น.ส ชนิดา คณาพิทักษ์
พงศ์
2. นายวิฑูรณ์ รื่นเลิง
3.น.ส.เพ็ญนภา เนตรรักษา
4. น.ส.ศิเรมอร สนใจ
การค้า
5.น.ส.แพรพลอย จําศรี
6.นายปฐวี ขันติ
7. นายวัชระ แสงสุข

2.16

2.20 รางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขัน
Classic Thai cuisine

Suan Sunandha Rajabhat University

สวทช.

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

30
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ลํา
ดับ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

2.21 รางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขัน
main course pork and chicken
challenge
2.22 รางวัล“เหรียญเงิน” การแข่งขัน
Different individually western
plated dessert
2.23 รางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขัน
Different individually classic Thai
dessert
2.24 รางวัล “เหรียญทองแดง” การ
แข่งขัน Main course lamb
challenge

ระบุด้าน
หน่วยงานที่ให้รางวัล ของรางวัล
1 2 3

Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018

ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล
2-มิ.ย.-61

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผู้ที่ได้รับรางวัล

1. น.ส ชนิดา คณาพิทักษ์
พงศ์
2. น.ส.ปรัชญาพร ฟักหอม
2-มิ.ย.-61 น.ส ชนิดา คณาพิทักษ์พงศ์

Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018



Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018



Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018



2.25 รางวัล “เหรียญทอง”จากการ
แข่งขัน Classic Thai cuisine

Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018



2.26 รางวัล “เหรียญทองแดง”จากการ
แข่งขัน Main course duck

Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018



2.27 รางวัล “เหรียญทอง” จากการ
แข่งขัน Mackerel culinary challenge
2.28 รางวัล “เหรียญเงิน” จากการ
แข่งขัน Main course lamb
challenge
2.29 รางวัล “เหรียญทอง”จากการ
แข่งขัน main course pork and
chicken challenge

Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018
Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018



2-มิ.ย.-61 1. น.ส ชนิดา คณาพิทักษ์
พงศ์
2. นายวรศักดิ์ ยังอ้น
2-มิ.ย.-61 1. น.ส ชนิดา คณาพิทักษ์
พงศ์
2. น.ส .ชุติมณฑน์ ศรายุทธิ
กรณ์
3. น.ส.พรพิมล พิพัฒน์กิจ
ไพศาล
2-มิ.ย.-61 1. น.ส .ชุติมณฑน์ ศรายุทธิ
กรณ์
2. น.ส.มยุรินทร์ ทองโต
น.ส.กาญจนา ก้อนจันทร์
3. น.ส.ชญานี บุญศิร
2-มิ.ย.-61 1. น.ส .ชุติมณฑน์ ศรายุทธิ
กรณ์
2. น.ส.มยุรินทร์ ทองโต
3.น.ส.แพรพลอย จําศรี
4. น.ส.กาญจนา โน๊ตชัยยา
2-มิ.ย.-61 นาย เดชา เประกันยา



2-มิ.ย.-61

Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018



2-มิ.ย.-61 นายวิฑูรณ์ รื่นเลิง

1. นาย เดชา เประกันยา
2. น.ส.ชนิดา จุลมกร

31
ลํา
ดับ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

2.30 รางวัล “เหรียญทองแดง” การ
แข่งขัน Classic Thai cuisine

ระบุด้าน
หน่วยงานที่ให้รางวัล ของรางวัล
1 2 3

Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ว-ด-ป
ผู้ที่ได้รับรางวัล
ได้รับ
รางวัล
2-มิ.ย.-61 1. นายวรศักดิ์ ยังอ้น
2. น.ส.กาญจนา โน้ตชัยยา
3.น.ส.ชลยา คํางาม
4. นายธนเดช เตรียมสกุล
5.น.ส.สมฤดี แสนว่าง
6.น.ส.ชนิดา จุลมกร
2-มิ.ย.-61 1. นายวัชระ แสงสุข
2. น.ส.สุภัสสรา ไทยวัฒนา
3.น.ส.ศุจิกา กันหา
2-มิ.ย.-61 1. น.ส.สุภัสสรา ไทยวัฒนา
2. น.ส.ณัฐมน อักษรดี
2-มิ.ย.-61 1. น.ส.กัณฐิกา กุลมณี
2. น.ส.สุนันตรา บัวระพา
3.น.ส.วิตรานันท์ สําลี
2-มิ.ย.-61 นายอภิลักษ์ เชื้อไชย

Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018



Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018
Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018



Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018
Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018




2-มิ.ย.-61 1. นายอภิลักษ์ เชื้อไชย
2. นายศิวกร เชื้อทองฮัว

Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018
Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018



2.38 รางวัล “เหรียญทองแดง” การ
แข่งขัน Fruits and vegetable live
challenge competition (team of 3)

Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018

2.39 รางวัล diplomai การแข่งขัน Classic
Thai cuisine

Thailand Ultimate
Chef Challenge 2018

2-มิ.ย.-61 น.ส.พรพิมล
พิพัฒน์กิจไพศาล
2-มิ.ย.-61 1. น.ส.ศุจิกา กันหา
2. นายกนต์ธร มาริษชัย
3. น.ส.วรุณรัตน์ ฉ่ําจิตร
1. นายธีรดลย์ อยู่ทอง
2. น.ส.อภิญญา ภูศรีฤทธิ์
3. น.ส.สุนันทา ทิพย์
2-มิ.ย.-61
สงคราม
4. น.ส.ธารทิพย์ ก้อนแก้ว
5. น.ส.ปิยวรรณ ไชยรักษ์
2-มิ.ย.-61 น.ส.ศิลาวรรณ มณีศิลาเงิน









Suan Sunandha Rajabhat University

2.31 รางวัล “เหรียญทองแดง”จากการ
แข่งขัน main course pork and
chicken challenge
2.32 รางวัล diplomai การแข่งขัน main
course duck
2.33 รางวัล “เหรียญทองแดง” การ
แข่งขัน Fruits and vegetable live
challenge competition (team of 3 )
2.34 รางวัลผู้ที่มีคะแนนสูงสุด Champion
California Raisin Challenge
2.35 รางวัล “เหรียญทองแดง” การ
แข่งขัน Real California milk culinary
academy competition
2.36 รางวัล “เหรียญทองแดง”จากการ
แข่งขัน Mackerel culinary challenge
2.37 รางวัล “เหรียญเงิน”จากการแข่งขัน
Main course duck

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

32
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ลํา
ดับ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1 GSPA ยึดมั่นคุณธรรม สร้างผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง Change Leader
with Integrity

3.2 ทุนการศึกษา
3.3 ทุนการศึกษา
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

หน่วยงานที่ให้รางวัล

NiDA

YUNNAN NORMAL
UNIVERSITY
YUNNAN NORMAL
UNIVERSITY
Guangxi University
Guangxi University
Guangxi University
Guangxi University
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการ
ประกวดผลงานวิชาการ ประเภท
การนําเสนอเเบบปากเปล่า"การ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลการสํารวจ
ระยะไกล Landsat 8 เพื่อหาดัชนีท่ี
เหมาะสมในการเเยกพื้นที่ว่างเปล่า
ออกจากพื้นที่อื่น กรณีศึกษา อําเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร"ี
3.9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกวดผลงานวิชาการ ประเภท
บุรีรัมย์
นําเสนอเเบบโปสเตอร์"การ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลไลดาร์ในการจํา
เเนกประเภทวัสดุอาคารเพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบ้านใหม่
เเละตลาดทรัพย์สนิ ส่วน
พระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา"

ระบุด้าน
ของรางวัล
1 2 3

ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล



19 ตค
2560











3-4
กุมภาพันธ์
2561

ผู้ที่ได้รับรางวัล

1. น.ส.เบญญาภา ศิริ
สําราญ
2. นายธนกร โกมลเสน
3. น.ส.กรมณี จีนดี
4. นายภาณุ สุทธิวารีวัฒนา
น.ส.ธัญญรัตน์ ศรีพัฒนะ
โชติ
น.ส.วารุณี วงศ์กําภู
น.ส.มุฑิตา ธรรมยิ่ง
น.ส.หนึ่งฤทัย จันทรา
น.ส.ชนิสรา อมรสิทธิวงศ์
น.ส.ชินานาฏ พวงสุวรรณ
นายวรรณรัตน์ จํานงถ้อย
นายไกรสร โกสุม

1. น.ส.จันทร์ทิมา พันธ์เอก
2. น.ส.กนกพร มาตา

33
ลํา
ดับ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

3.10 รางวัลชมเชยการประกวดผลงาน
วิชาการ ประเภทนําเสนอเเบบปาก
เปล่า"การประยุกต์ใช้ข้อมูลไลดาร์ใน
การตรวจสอบความเข้มเเสงอาทิตย์
เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการติดตั้ง
โซลาเซลล์
กรณีศึกษา เทศบาลตําบลพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุร"ี
3.11 รางวัลชมเชยการประกวดผลงาน
วิชาการ ประเภทนําเสนอเเบบ
โปสเตอร์"การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมศิ าสตร์เพื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบอุณหภูมิจุด
ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ"
3.12 ผลงานวิจัยดีเด่น งานวิจัยนานาชาติ
ครั้งที่ 9

หน่วยงานที่ให้รางวัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระบุด้าน
ของรางวัล
1 2 3


ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล
3-4
กุมภาพันธ์
2561



3-4
กุมภาพันธ์
2563

1.นายธนชาติ ศรีเมือง
2.น.ส.ชมพูนุช ชมภูวิเศษ

ผู้ที่ได้รับรางวัล

1.น.ส.ธัญญาเรศ ภูมิผิว
2.น.ส.รัตติกาล ทองเมือง
หลวง



 20-มี.ค.61

น.ส.ณัฐรีพรรณ ดํารงรัตน์
เกษม



 13-ก.พ.61

1.นายวรรัตน์ แข็งกสิกิจ
2.นายวุฒิชัย นาคะอินทร์
3.น.ส.สุดารัตน์ หลงภูงา



น.ส.วิษาภรณ์ ษาทิพย์ชัย

3.15 รางวัลชนะเลิศการประกวด ไทย
ซุปเปอร์โมเดล 2018



25-ม.ค.61
 30-มี.ค.61

ช่อง 7

น.ส.เกษรา วัฒนสังข์

Suan Sunandha Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมกับเครือข่าย
ภายนอก
3.13 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันปู กระทรวงการ
เตียงประกอบจินตลีลา ภายใต้
ท่องเที่ยวและกีฬา
แนวคิด "ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋อย่าง
ยั่งยืน"
3.14 รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น
สภากาชาดไทย

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

34
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ลํา
ดับ

3.16 รางวัลชมเชยการประกวดสุนทร
พจน์และความรู้ภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

4. คณะวิทยาการจัดการ
4.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการประกวดคลิปวิดโี อสั้นอนน
ไลน์ "วัยรุ่นพอเพียง"

หน่วยงานที่ให้รางวัล
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษาร่วมกับ
สํานักส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาจีน
นานาชาติ ประจําชาติ
ไทย และ
เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชน
จีน ประจําประเทศไทย
มูลนิธิเยาวชนพอเพียง
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงการประกวดคลิปวิดโี อสั้นอนน
ไลน์ "วัยรุ่นพอเพียง"

มูลนิธิเยาวชนพอเพียง
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน



4.3 รางวัลชมเชย การประกวดสื่อ
ป้องกันการทุจริต ใน
ระดับอุดมศึกษา ประเภทภาพยนตร์
สั้น

สํานักงานการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

4.2

Suan Sunandha Rajabhat University

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ระบุด้าน
ว-ด-ป
ของรางวัล
ได้รับ
รางวัล
1 2 3
   23-เม.ย.61



รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผู้ที่ได้รับรางวัล

น.ส.ศิรินญา แพ่งรัก

7-ต.ค.-60 1. นายเจตติพัชร์ แสง
ประเสริฐ
2. นายกรรชัย แตงปาน
3. นายพงศ์ภวัน ศรีวฒ
ั นธ
นากุล
4. นายกิตติพัชญ์ ก้อนผา
5. นายพงศ์ภัค เอี่ยมกรด
6. น.ส.ณัฐมน ธํารงวุฒิ
7. น.ส.ปภิชชาดา สุสมบูรณ์
8. น.ส.กิติกา แสงสว่าง
9. นายศิวกร เครือฟัน่
10. นายสมิทธ์ ผาสุขธรรม
7-ต.ค.-60 1. นายณัฐดนัย คงนวล
2. นายบัณฑิต ฉ่ําจิตร
3. นายวรุณพล กําเนิดสิริ
4. นายจิรวิทย์ โชติมยั
5. นายชาตรี สํารวมจิตร์
17-พ.ย.- 1. นายจักรินทร์ คําราช
60
2. นายศักดิ์พัฒน์ เต็มบุญ
บริสุทธิ์
3. น.ส.ขนิษฐา การะภักดี

35
ลํา
ดับ
4.4

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลชมเชย โครงการประกวดสาร
คดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ รางวัล
"สายฟ้าน้อย" ครั้งที่ 13

4.5 รางวัลชมเชย การประกวดสปอต
โทรทัศน์วันครู ผลงาน"บันทึกของ
ครู"

4.6

รางวัลชนะเลิศการประกวด หนัง
สั้น@สคบ. ครั้งที่ 2

4.7

การแข่งขันตอบคําถามทางบัญชี
ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 6 ประจําปี
การศกึษา 2561 อันดับที่ 15 ของ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
4.8 รางวัลชมเชย โครงการ marketing
contest #10 By A.P.Honda

รางวัลชมเชย "พิราบดิจิทลั "
ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปี 2560

สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
สํานักนายกรัฐมนตรี
สภาวิชาชีพบัญชี

บริษัท เอ พี ฮอนด้า
จํากัด

สมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์

ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล
16-ธ.ค.60



11-ม.ค.61



19-ม.ค.61

ผู้ที่ได้รับรางวัล

1. น.ส.กัญญารัตน์ แซม
ทอง
2. น.ส.ชญานิศ เอี่ยมเจริญ
กิจ
3. น.ส.ณัฐญา หุตวันรัตน
4. น.ส.ศิริอนงค์ พลชา
5. น.ส.พรชนก ไทยเกษม
1. น.ส.ภาวิณี จิตเจษฎา
พันธุ์
2. นายธีรธัช พัชรศักดิ์
มงคล
3. น.ส.สุดารัตน์ ปักเคทัง

1. นายณัฐวุฒิ ชูเกิด
2. นายชัยวัฒน์ สงไตรรัตน์
3. น.ส.ศริญญา มะลิวัลย์

27-ม.ค.- 1. นายรชต ผ่องสังข์
61
2. น.ส.สุพัตรา ลมปน
วิสุทธ์
3. น.ส.ธิฏฐานะ แข่งขัน
  20-ก.พ.- 1. น.ส.อนพัทย์ แก้วเรือง
61
2. น.ส.นาตาลี ตามชิมพู
3. น.ส.อัญมณี ยิ่งกว่าชาติ
4. นายปริวัฏฏ์ คณะรัตน์
5. นายพาสันต์ นาคัน
6. น.ส.กาญจนา อรรถ
ยุทธเสมา
7. นายตะวัน สุภัคคะ
  4-มี.ค.-61 1. น.ส.กัญญารัตน์ แซม
ทอง
2. น.ส.ชญานิศ เอี่ยมเจริญ
กิจ
3. น.ส.วิรยา จันทนะกูล

Suan Sunandha Rajabhat University

4.9

ระบุด้าน
หน่วยงานที่ให้รางวัล ของรางวัล
1 2 3

สมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

36
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ลํา
ดับ
4.10

4.11
4.12
4.13

4.14

4.15

Suan Sunandha Rajabhat University

4.16
4.17

4.18

ระบุด้าน
ว-ด-ป
ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่ให้รางวัล ของรางวัล
ได้รับ
รางวัล
1 2 3
  16-มี.ค.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สุดยอด สมาคมนักข่าว
นักข่าวป้ายแดงแห่งปี 2559-2560 อาชญากรรมแห่ง
61
สาขาหนังสือพิมพ์
ประเทศไทย

รางวัลเทพีสงกรานต์สมุทรสงคราม
ประจําปี 2561
รางวัลมิสแกรนด์บุรีรัมย์ 2018
รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสแกรนด์
นครปฐม 2018 รางวัล Miss
photogenic และ รางวัล Best Skin
perfaect by poshy
รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสแกรนด์
ระยอง 2018 รางวัล Best skin
perfect by POSHY
รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดิ
โอ เพื่อการประชาสัมพันธ์

รางวัลชนะเลิศ miss grand พิจิตร
2018
รางวัลชมเชยการประกวดบท
บรรณาธิการดีเด่น ระดับอุดมศึกษา
ประจําปี 2560
รางวัลรองชะเลิศอันดับ 3 Miss
Grand Thai land 2018

จังหวัดสมุทรสงคราม
กองประกวดมิสแก
รนด์ไทยแลนด์
จังหวัดระยอง

  9-เม.ย.61
 28-เม.ย.61
  19-พ.ค.61

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผู้ที่ได้รับรางวัล

1. น.ส.ลักษณ์ ผิวผาด
2. น.ส.ขวัญกมล สืบสวน
3. น.ส.กัญญารัตน์ แซม
ทอง
4. น.ส.ชญานิศ เอี่ยมเจริญ
กิจ
5. น.ส.วิรยา จันทนะกูล
น.ส.มยุรา จันทร์ตรี
น.ส.นันทภัค ไกรหา
น.ส.มยุรา จันทร์ตรี

จ.ระยอง

  19-พ.ค.61

น.ส.มยุรา จันทร์ตรี

กรมการค้าภายใน

   22-พ.ค.61

1. น.ส.จุฑาทิพย์ ทองนุ่ม
2. น.ส.ฐิติพร มณีแสง
3. น.ส.ปัณรส เสียงใหญ่
4. น.ส.ณัฐภรณ์ ชาญศิริ
5. น.ส.พิฐชญาณ์ บุญยะ
วณิช
น.ส.มยุรา จันทร์ตรี

จ.พิจิตร
สภาหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ
กองประกวดมิสแก
รนด์ไทยแลนด์

  27-พ.ค.61
  4-ก.ค.-61 นายจักรพงษ์ ขําวิเศษ

  14-ก.ค.61

น.ส.นันภัค ไกรหา

37
ลํา
ดับ
4.19

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น
Thaiware short Film Award 2018

ระบุด้าน
ว-ด-ป
หน่วยงานที่ให้รางวัล ของรางวัล
ได้รับ
รางวัล
1 2 3
  14-ก.ค.บริษัท ไทยแวร์ คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด
61

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผู้ที่ได้รับรางวัล

1. นายชาตรี สํารวมจิตร์
2. นายจิรวิทย์ โชติมยั
3. นายชุติเดช ชุติวาณิชย์
4. น.ส.ปภิชชาดา สุสมบูรณ์
5. นายวรุณพล กําเนิดสิริ
6. นายจารุวัช วณิชหัตถกิจ
7. นายณัฐดนัย คงนวล
8. นายบัณฑิต ฉ่ําจิตร
9. นายอมรรัตน์ ถั่วสวัสดิ์
นายอิติวิช เพ็ชรพรรณ

กรมประชาสัมพันธ์

  20-ก.ค.61

4.21

บริษัท เพอร์เฟคคอม
พาเนียน กรุ๊ป จํากัด

  26-ส.ค.61

1. นายกรรชัย แตงปาน
2. น.ส.ณัฐมน ธํารงวุฒิ
3. นายสมิทธิ์ ผาสุขธรรม
4. นายจิรวิทย์ โชติมยั
5. นายสืบศักดิ์ พละสุ

องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้



14-ธ.ค.60

1.น.ส.นภัสสร เหล่ามีผล
2.น.ส.นริทร์ทิพย์ บุญมี

องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้
สยามดิสคัฟเวอรี่
ร่วมกับ โครงการ ภัทร
พัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) และธนาคาร
ไทยพานิชย์ จํากัด
(มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้



14-ธ.ค.60
30-พ.ย.60

1.น.ส.นภัสสร เหล่ามีผล
2.น.ส.นริทร์ทิพย์ บุญมี
1.นายเศรษฐ์โภคิณ เศรษฐ์
สัตยาโภคิณ
2.น.ส.นภัสสร เหล่ามีผล
3.น.ส.รุ่งนภา ผุสดีธงไชย

รางวัลชนะเลิศ การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ระดับอุดมศึกษา
2561

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่อง
เรือนไม้สักสวนป่า
5.2 รางวัลชมเชย โครงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่า
5.3 รางวัลชนะเลิศ โครงการ 100
designs 2017 vetiver design
contest จากผลงานการ ประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก

5.4

รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ประชุม
วิชาการและการประกวดนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ





17-18 พ.ค. 1.นายเชิงชาย ธรรมเกษร
61
2.นายปฏิพัทธ์ โสดา

Suan Sunandha Rajabhat University

4.20 รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิป
วิดีโอตามโครงการประชาสัมพันธ์
การบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

38
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ลํา
ดับ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

6.คณะศิลปกรรมศาสตร์
6.1 รางวัลชมเชย การประกวดลิเกชาดก

หน่วยงานที่ให้รางวัล

ระบุด้าน
ของรางวัล
1 2 3

วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร

  14-ม.ค.61

6.2 รางวัลชนะเลิศ การประกวด
TGDA2018 กลุ่มการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 รางวัลรองชนะเลิศ การประกวด
TGDA2018 กลุ่มการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
7.บัณฑิตวิทยาลัย
7.1 ASIA TOP AWARDS 2018

มหาวิทยาลัยเกษตรศา 
สตร์

7.2 นักบริหารดีเด่น สาขาบริหารและ
พัฒนาบทบาทสตรี



7.3

นักบริหารดีเด่น สาขาบริหารและ
พัฒนาองค์กร

7.4

ผู้นําองค์กรดีเด่น

7.5

ผู้บริหารธรรมาภิบาลดีเด่น

7.6 นักบริหารดีเด่น สาขาบริหารและ
พัฒนาธุรกิจ

ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผู้ที่ได้รับรางวัล

1.นายนิพัทธ์ จงดี
2.นายวสันต์ สิ้นเคราะห์
3.นายทรงกลด เอี่ยม
สะอาด
4.น.ส.กชกร เทพสนั่น
5.นายสุพจน์ ฤทธิ์เดช
6.นายกฤาฎา แฝงฤทธิ์
7.นายจีรภูมิ ชุนหะศรี
8.น.ส.เพชรรัศมิ์ พิทักษ์กุล
9.น.ส.ปิญชาน์ ท่าพริก
10.น.ส.สรัญญา มีนา
2-ก.พ.-61 นายชัยวัฒน์ เด่นเสมอวงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศา   2-ก.พ.-61 1.นายภัทรวุธ จุลพันธ์
สตร์
2.นายมงคล อิงคุทานนท์
3.นายจีรทีปต์ จรครบุรี
Mercedes-Benz
Owners Club Thailand
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย,
สถาบันพัฒนา
ศักยภาพท้องถิ่น
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย,
สถาบันพัฒนา
ศักยภาพท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์



มูลนิธิธรรมลักษณ์
ศิลา
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย,
สถาบันพัฒนา
ศักยภาพท้องถิ่น



31-มี.ค.61
23-มี.ค.61

นายวิชัย ปิยวรรณวงศ์



23-มี.ค.61

นายวิชัย ปิยวรรณวงศ์



15-ธ.ค.61
17-ธ.ค.61
23-มี.ค.61

นายวิชัย ปิยวรรณวงศ์



น.ส.นพสรัญ วรรณศิริกุล

นายวิชัย ปิยวรรณวงศ์
น.ส.รัชณี สิทธิดาํ รงค์

39
ลํา
ดับ
7.7

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
50 TOP AWARDS Best Biz of The
Year 2018

7.8 คนดีรัตนโกสินทร์

7.9 พ่อตัวอย่าง
7.10

the best paper award

7.11

Distinguished Paper Award

7.12

Gold Prize

7.13

Special award fir the excellent
invention
Germany spacial prize Award
2018

7.15

oral and technical presentation,
recognition and appreciation

8.วิทยาลัยนานาชาติ
8.1 รางวัลชมเชย
จากการแข่งขัน Spelling Bee
8.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขัน Speech Competitio
8.3 รางวัลชมเชยจากการแข่งขัน
Speech Competitio

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ บพิตร
พิมุข จักรวรรดิ





ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล
April 8,
2018

18-พ.ย.61

ผู้ที่ได้รับรางวัล

นางมุกดา ผิวขํา

คุณกัญญารัตน์ จงวิไล
เกษม

5-ธ.ค.-60 นายวิชัย ปิยวรรณวงศ์
February
19-20,
2018

Ms.Nantaporn
Damrongpong

April 5-6,
2018

Ms.suwannee Kirahat

1-Jul-18

นายธนโรจน์ ทิมอุดม
นายปราชญา เทียมผาสุข

28-Jul-18

นายธนโรจน์ ทิมอุดม
นายปราชญา เทียมผาสุข

28 June 1 Jul 2018

นายธนโรจน์ ทิมอุดม
นายปราชญา เทียมผาสุข

February
19-20,
2018

Mr.Preecharn Jarmcharoen

14-ก.พ.61
14-ก.พ.61
14-ก.พ.61

นายภูมิสิริ วิสุงเร
น.ส.ธัญสุดา สามารถ
นายอาราฟัต สามะยะซา

Suan Sunandha Rajabhat University

7.14

ระบุด้าน
หน่วยงานที่ให้รางวัล ของรางวัล
1 2 3
Chulabhorn Research 
Institute Bangkok AEC
THAI DEVELOPMENT
CLUB

สภาสื่อมวลชนไทย
(องค์กรเครือข่ายสื่อ
ภาคประชาชน)

สมาคมผู้อาสาสมัคร
และช่วยการศึกษา
International Science 
Research and
Experimental
Development

Global Reserch
Institute for Business
Acadenmics

The korean
Interlectual Property
Office (KIPO)
Taiwan Invention and 
Innovation Industry
Association

DEV KIT HAG
Invention Associaltion
Germany
International Science 
Research and
Experimental
Development

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

40
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ลํา
ดับ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

9.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
9.1 ชมเชย จาก ACM-ICPC Asia
Nakhon Regional Contest 2017
Faculty of ICT Mahidol University

9.2 รางวัลที่ 1 จากโครงการ Smart
Start Idea by GSB Startup

ระบุด้าน
ของรางวัล
1 2 3

ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล

มหาวิทยาลัยมหิดล

✓

21-23
ธันวาคม
2560

ธนาคารออมสิน

✓

31-พ.ค.61

✓

31-พ.ค.61
31-พ.ค.61
31-พ.ค.61

หน่วยงานที่ให้รางวัล

9.3 รางวัลที่ 2 จากโครงการ Smart
Start Idea by GSB Startup
9.4 รางวัลที่ 3 จากโครงการ Smart
Start Idea by GSB Startup
9.5 รางวัลชมเชย จากโครงการ Smart
Start Idea by GSB Startup

✓
✓

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผู้ที่ได้รับรางวัล

1.นายณัฐพงษ์ ภูมอิ ่อน
2.นายวสุพล วีระตระกูล
3.นายปฐมพร สมคิด
4.น.ส.อธิตยา เมืองแก้ว
5.น.ส.ทักษ์ศินา นพคุณ
1.นายเอกรินทร์ คงสมุทร
2.นายอภิศักดิ์ ชูเพ็ชร
3.นายพิพัฒน์พล แดง
ประพันธ์
4.น.ส.อรพรรณ จงอักษร
นายสุภกร ตันวราวุฒิชัย
นายสันติ ขัตติยะวงศ์
นายปราชญ์ กรุณามงคล
1.น.ส.ยุพา หวานเงิน
2.น.ส.สีวิกา สจีนดั า
3.น.ส.อรอนงค์ อินเหล่า
ใหญ่
4.น.ส.ขริมาส คณามงคล
ปรีชา
5.น.ส.ชนศักดื เรื่องสุวรรณ์

Suan Sunandha Rajabhat University

10.วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
10.1

ชนะเลิศฟุตซอล

10.2

รองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอล
ชาย

สถาบันพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย
สถาบันพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย

 9-ก.พ.-61 นาย ชาคริต กองสมบัติ
9-ก.พ.-61 นาย ชาคริต กองสมบัติ

41
ลํา
ดับ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้รางวัล

10.3 ชนะเลิศฟุตซอล

สถาบันพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย

10.4

สถาบันพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย

รองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอล
ชาย

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระบุด้าน
ว-ด-ป
ผู้ที่ได้รับรางวัล
ของรางวัล
ได้รับ
รางวัล
1 2 3
 9-ก.พ.-61 1.นาย ธนพล เตื่อยตุ่น
2.นาย ทัศนัย บัวสุข
3.นาย กิตติศักดิ์ กรอบมุข
4.นาย ทักษณะ สระทอง
5.นาย อนุชา วงศ์คําอินทร์
6.นาย ณัฐพล ไชยวงษา
7.นาย อนุพง อันทะยันต์
8.นาย พนมชัย กุญชนะรงค์
9.นาย เอกลักษณ์ จัน
ทะนันต์
10.นาย อดิศักดิ์ บรรยง
11.นาย วีรวัฒน์ เจือทอง
 9-ก.พ.-61 1.นาย ณัฐพล พันธ์สีมา
2.นาย ณัฐวุฒิ เท่งวา
3.นาย เจษฏา ออกผล
4.นาย ธนัญธรรศ เพชร
เมือง
5.นาย เอกพงษ์ เพชรศิลา
6.นาย ชยากร จิณไชย
7.นาย ศุภชัย ยนต์ชัย
8.นาย มนัส จรรยามั่น
  21
1.นาย อัครพล แจงประดิษฐ์
กันยายน 2.นาย ทัศนัย บัวสุข
2561
3.น.ส. ศรัญพร อึง้ พุทธรอด
4.น.ส. พรนภา ฝากไธสง

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

11.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
11.1 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬายูยิต
สู ประเภท Ne-Waza

สมามคมกีฬายูยิตสู
แห่งประเทศไทย

 28-29
ต.ค.60

น.ส.กมลวรรณ อัคจันทร์

11.2 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬายูยิต
สู ประเภท Fighting

สมามคมกีฬายูยิตสู
แห่งประเทศไทย

 28-29
ต.ค.60

น.ส.กมลวรรณ อัคจันทร์

11.3

สภากาชาดไทย

 1-2 ธ.ค.
60

น.ส.ปัทมภรณ์ บุญญาวร
กุล

เหรียญที่ระลึกจากพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินดั ดามาตุ

Suan Sunandha Rajabhat University

10.5 รางวัลชมเชย การประกวดมารยาท
ไทย ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

42
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระบุด้าน
ว-ด-ป
ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่ให้รางวัล ของรางวัล
ได้รับ
รางวัล
1 2 3
11.4 รางวัลเหรียญเงิน กีฬาหมากฮอส
กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง   22-31
ประเภททีมหญิง 2 คน
ประเทศไทย ครั้งที่ 45
ม.ค. 2561
11.5 รางวัลรองชนะเลิศันดับ 2 กีฬายูยิต กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง   22-31
สู ประเภท Newasa หญิง นน.ไม่เกิน ประเทศไทย ครั้งที่ 45
ม.ค. 2561
62 กก.

ลํา
ดับ

11.6 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ด้านผดุงครรภ์ไทย

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา 
แพทย์แผนไทยและ
แพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย

11.7 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ด้านผดุงครรภ์ไทย

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา 
แพทย์แผนไทยและ
แพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย

11.8

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา 
แพทย์แผนไทยและ
แพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ด้านหัตถเวชกรรม
ไทย ประเภทชาย

Suan Sunandha Rajabhat University

11.9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬา
ยูยิตสู ประเภท หญิง นน.ไม่เกิน 70
กก.

11.10 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬายูยิตสู
ประเภท หญิง นน.ไม่เกิน 62 กก.
12.วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ
12.1 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
…and Action! Asia #04 Exchange
Program for Students in Film
Studies

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผู้ที่ได้รับรางวัล

น.ส.ปัทมภรณ์ บุญญาวร
กุล
น.ส.กมลวรรณ อัคจันทร์

น.ส.ชญานิษฐ์ ทองคง
2-4
กุมภาพันธ์
2561
นายกริชชัย ทองบําเรอ
2-4
กุมภาพันธ์
2562
นายณัฐฐิพงศ์ กิจสวัสดิ์
2-4
กุมภาพันธ์
2563

สมาคมกีฬายูยิตสูแห่ง
ประเทศไทย

น.ส.กมลวรรณ อัคจันทร์


สมาคมกีฬายูยิตสูแห่ง

ประเทศไทย

น.ส.กมลวรรณ อัคจันทร์



นายจิรกานต์ สกุณี
นายศรัณญ์ โฆษิตสุขเจริญ
นายวชยุตม์ พรประเสริฐ

Japan foundation Asia
Center

16-ธ.ค.60

43
ลํา
ดับ
12.2

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลชมเชย Presented by B4GO,
KOREA

13.วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
13.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เพาะ
กายเยาวชนชาย รุน่ เวลเตอร์เวท
น้ําหนักเกิน 70 กิโลกรัม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 9-19 พฤศจิกายน
2560 ณ จังหวัดนนทบุรี
13.2 เกียรติบัตร วิทยากรอบรมในหัวข้อ
การเตรียมความพร้อมสู่สถาน
ประกอบการวันที่ 8 เมษายน 2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
13.3
โครงการ TRAIN THE TRAINER
2016 สุดยอดนักพูดมืออาชีพ
ประจําปี 2560 รางวัลชนะเลิศ
ประจําภาคตะวันออก

ระบุด้าน
หน่วยงานที่ให้รางวัล ของรางวัล
1 2 3

B4GO, KOREA

สมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

-

-

-

ว-ด-ป
ผู้ที่ได้รับรางวัล
ได้รับ
รางวัล
7-ม.ค.-61 1. น.ส.อรนลิน สว่างพลอย
2. น.ส.ศิรินันท์ แก่น
ทองแดง
3. นายอัครเดช อยูเ่ ย็น
4. นายนพดล สนโรจน์
ระหว่าง
วันที่ 9-19
พฤศจิกาย
น 2560

นายพุฒิ สมบุญรอด

- 

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรี
ราชา
บริษัท แด็กชิน ประ
เทศําทย จํากัด

8-เม.ย.60

นาง ธัญชนก อ่ําหุ่น

23-ส.ค.60

น.ส. อลิษา เจริญสุข

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์



23-ก.พ.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์



24-ก.พ.61

13.6 รางวัลชมเชย โครงการประกวด
ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ระดับชาติ เพื่อการขนส่ง ปลา
สวยงาม
13.7 รางวัลชมเชย โครงการประกวด
ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ระดับชาติ เพื่อการขนส่ง ปลา
สวยงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์



25-ก.พ.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์



26-ก.พ.61

1. น.ส.นลินี พรหมหิตาทร
2. น.ส.ชนกานต์ ศิริมงคล
3. น.ส.นิรชา เทียนเทีย่ ง
1. น.ส.เกวลิน โพธิรังษี
2. น.ส.อรณิชา สุขสวัสดิ์
3. น.ส.รัชดาภรณ์ ประสงค์
รัตน์
1. น.ส. ภาวินี จิตรปลื้ม
2. น.ส. ไพริน สินสมุทร
3. น.ส.ณัชชา แจ้งสุข
1. น.ส.จิตรลดา ไกรวาปี
2. น.ส.สุภาดา กาลบุตร
3. น.ส.สุทธิตา สุรยิ ะชัย

Suan Sunandha Rajabhat University

รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ
ประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เพื่อการขนส่งปลาสวยงาม
13.5 รางวัลชมเชย โครงการประกวด
ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
การขนส่งปลาสวยงาม

13.4

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

44
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ลํา
ดับ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

13.8 เกียรติบัตร การพัฒนาศักยภาพเป็น
แกนนํานักศึกษา โครงการ "รู้เก็บ รู้
ใช้ สบายใจ" ระยะที่ 2

13.9 รางวัลชมเชย กิจกรรมเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิ
สติกส์ ระดับคณะวิชากิจกรรมการ
ประกวดแข่งขันจัดบูธนิทรรการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ครั้ง
ที่ 3

ระบุด้าน
หน่วยงานที่ให้รางวัล ของรางวัล
1 2 3
- ชมรม CSR สมาคม
ธนาคารไทยสภา
องค์การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในพระ
บรมราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์



ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล
วันที่ 19
มกราคม
2561

15-ก.พ.61

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผู้ที่ได้รับรางวัล

1. น.ส.นิริสรา ไตร่ตรอง
2. นายอภิสทิ ธิ์ ชิณศรี
3. นายยศพล จงธนกมล
4. น.ส.ศศินันท์ โพธิ์แพ่งพุ่ม
5. น.ส.อัญชลี ชาวกงจักร์
6. นายทัศไนย อันอามาตย์
7. นายพรพิพัฒน์ สมพงษ์
8. นายกตัญญู ขวัญสกุล
9. นายฉัตรชัย ศรีปุย
10. น.ส.อรณิชา ศรีสมุทร
11. น.ส.ศุภาพิชญ์ พงศ์ศรี
สืบสุข
12. น.ส.มนัสนันท์
ธนาศุภวัฒน์
13. นายภาธร พุ่มวิเชียร
14. นายทรงภพ บัวบุญ
15. นายภิญโญ อาจแย้ม
สรวล
16. นายติณณภพ พันธุ์เสือ
17. นายอุดม พูลลาภ
18. น.ส.นัทธ์ชนัน ศิริ
สําเภา
19. น.ส.ณัฐรดา สุขศรี
20. นายพีรพล พรมวัง
21. นายพงศกร ผาสุข
1. น.ส.สุพัตรา จันวัด
2. น.ส.ตวงรัตน์ กล้า
พระจันทร์
3. น.ส.ดาวประกาย มากดี

45
ลํา
ดับ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

13.10 รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพด้านโลจิสติกส์ “การสร้าง
บรรจุภัณฑ์และนําไปทดสอบ Drop
Test และเกมส์แบบจําลอง สถาณ
การณ์เบียร์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักร

ระบุด้าน
หน่วยงานที่ให้รางวัล ของรางวัล
1 2 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏว 
ไลยอลงกรณ์



บริษัท สหการประมูล
จํากัด

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่34 "น่านเกมส์"
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี



13.14 เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกเข้า
อบรมหลักสูตร Leadership
Development Program รุ่นที่ 49

บริษัท ซีพี ออลล์
จํากัด โครงการ
Leadership
Development
Program รุ่นที่ 49 THE
PINE RESORT จังหวัด
ปทุมธานี
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี



13.15 Certifacate of Performance With
Highest Honor (รางวัลที่ 1)
13.16 Certifacate of Performance With
Highest Honor (รางวัลที่ 2)

15 ธ.ค.
2560



-

-

-

-

ผู้ที่ได้รับรางวัล

1. น.ส.พัณณิตา ลิปตะศิริ
2. น.ส.พิมพร ไชยชนะ
3. น.ส.เพชรรัตน์ ธาดรรัตน์
4. น.ส.วลัยลักษณ์ ทัศน
สุวรรณ
5. น.ส.เบญจมาภรณ์ ยอด
งาม
6. น.ส.ชลธิชา กว้างทุ่ง
7. น.ส.ดวงกมล ลิ้วศิริ
8. นายจิรพันธุ์ พัชรไชยกุล
นายจิรัง จิรังคานนท์
นายปัจจัย อินทรน้อย

20-28 มี.ค.
61
11-ก.พ.61

น.ส.ณัฐภวิกา ชิงชัย

วันที่ 11
กุมภาพันธ์
2561

นายภาธร พุ่มวิเชียร

นายภาธร พุ่มวิเชียร
น.ส.วริศรา วงษ์สานิล
น.ส.ปาริฉัตร อํามฤต
นายเดโชชัย พลเยีย่ ม
น.ส.วลัยลักษณ์ ทัศน
สุวรรณ
น.ส.ศศินา อภัยจิต
น.ส.กัญญาณัช สิบศักดิ์
น.ส.รัชนีกร เชื้อชาวนา
นายอภิสทิ ธิ์ ชิณศรี

น.ส.วริศรา วงษ์สานิล

Suan Sunandha Rajabhat University

13.11 เกียรติบัตรรางวัลบุคคลที่ถ่ายทอด
ความรู้และให้คําแนะนําด้านการ
สื่อสารโลจิสติกส์กับซัพพลายเออร์
เพื่องานจัดซื้อ
13.12 เหรียญทองแดง กีฬาซอฟท์เทนนิส
ประเภทหญิงคู่
13.13 Certifacate of Performance With
Highest Honor (รางวัลที่ 1-6)

ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล
23-ม.ค.61

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ลํา
ดับ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

13.17 Certifacate of Performance With
High Honor (รางวัลที่ 1)
13.18 Certifacate of Performance With
High Honor (รางวัลที่ 2)
13.19 Certifacate of Performance With
High Honor (รางวัลที่ 3)
13.20 Certifacate of Performance With
High Honor (รางวัลที่ 4)
13.21 Certifacate of Performance With
High Honor (รางวัลที่ 5)
13.22 Certifacate of Performance With
High Honor (รางวัลที่ 6)
13.23 เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกเข้า
อบรมหลักสูตร Leadership
Development Program รุ่นที่ 49

Suan Sunandha Rajabhat University

13.24 รางวัลเหรียญเงิน โครงการทุนทวิ
ภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2561 ณ โรบินสัน
พระราม 9 สํานักงานใหญ่

14.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
14.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
ประกวดแบบ Architectural
workshop

ระบุด้าน
หน่วยงานที่ให้รางวัล ของรางวัล
1 2 3
- -

ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผู้ที่ได้รับรางวัล

น.ส.ปาริฉัตร อํามฤต

-

-

นายเดโชชัย พลเยีย่ ม

-

-

-

-

น.ส.วลัยลักษณ์ ทัศน
สุวรรณ
น.ส.ศศินา อภัยจิต

-

-

น.ส.กัญญาณัช สิบศักดิ์

-

-

น.ส.รัชนีกร เชื้อชาวนา

บริษัท ซีพี ออลล์
จํากัด โครงการ
Leadership
Development
Program รุ่นที่ 49
วันที่ 1-3 มิถุนายน
2561 THE PINE
RESORT จังหวัด
ปทุมธานี
บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดี
พาร์ทเมนท์ สโตร์
จํากัด

-

-

นายอภิสทิ ธิ์ ชิณศรี

-

-

สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชิ
นุปถัมป์

 

20 ก.ย.
2561

24-ก.พ.61

1. น.ส.กัลยา มงคลสูตร
2. น.ส.หฤทัย ทองนรินทร์
3. น.ส.ณัฐชนก เตชฤทธิ
พิทักษ์
4.น.ส.ศันสนีย์ เอีย่ ม
ประเสริฐ
1. นายทรงพล มูลสาร
2. น.ส.ภัคจิรา เอกศิริ
3. น.ส.กมลภรณ์ รุ่งแสง

47
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.03 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
0.08
0.11
0.14
0.17
0.20
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
3.50
0.57
5.0000
0.1750
ยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับอัตลักษณ์
การบรรลุเป้าหมาย:

Suan Sunandha Rajabhat University

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ร้อยละ 0.20
0.57
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้จัดโครงการสนับสนุนการส่งผลงานของนักศึกษา
เข้าประกวด
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีการเข้าร่วมประกวด แข่งขันในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
2.2) แสวงหาเวที แจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการประกวดระดับชาติ
และนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ลงสู่หน่วยงาน
2.3) จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา
2.4) สํารวจรางวัลที่นักศึกษาได้รับ จํานวน 3 ครั้ง
2.5) รวบรวมและสรุผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาฯ ระดับมหาวิทยาลัย
จํานวน 3 ครั้ง
2.6) รายงานผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัยและรายงานให้ผ้บู ริหารทราบ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) มีงบประมาณสนับสนุน
2) ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง:
1.1.3-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์”
1.1.3-02 ภาพถ่ายโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนักศึกษาที่ได้รับ
การยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1.3-03 สรุปจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2560

49
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 0-2160-1404
โทรศัพท์ : 02-160-1095
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. ระดั บ ค ะแน น คุ ณ ภ าพ ขอ งบั ณ ฑิ ต
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คะแนน

ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
4.21
4.48
4.56

เฉลี่ย
4.55
4.38
4.58
4.52
4.55
4.65
4.62
4.65
4.52
4.68
4.85
4.38
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โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายหน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน
คุณภาพของบัณฑิต
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1) คณะครุศาสตร์
4.55
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.38
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.55
4.85
4) คณะวิทยาการจัดการ
4.52
5) คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม
4.55
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
4.63
4.85
7) วิทยาลัยนานาชาติ
4.53
5.00
8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
4.61
4.68
4.75
9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
4.52
10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
4.68
11) วิทยาลัยการภาพยนตร์ และสื่อใหม่
4.85
12) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลายเซน
4.50
4.35
-
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คุณภาพของบัณฑิต
ป.โท
ป.เอก
เฉลี่ย
4.56
4.67
4.60
4.64
4.68
4.56

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน
13) บัณฑิตวิทยาลัย
รวม

ป.ตรี
4.53

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.80
3.93
4.05
4.18
≥4.30
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.2.1 ระดั บ คะแนนคุ ณ ภาพ ของ
3.50
4.56
5.0000
0.0590
บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี โท เอก ตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥4.30
4.56
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนกกลยุ ท ธ์ ในการส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการการสอนด้ ว ยนวั ต กรรมร่ ว มสมั ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพตอบสนอง Thailand 4.0 โดยจัดโครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)
และจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
2) คณะ/วิทยาลัย จัดการเรียนการสอนตามแผนที่กําหนด
3) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในผลักดันและ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
3.1 กองบริการการศึกษาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการการดําเนินงานสํารวจคุณภาพของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF
3.2 กองบริการการศึกษาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือสํารวจตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ทบทวนแบบสํารวจและเสนอให้ผ้เู ชี่ยวชาญตรวจสอบและส่งให้หน่วยงาน
3.3 คณะ/วิ ท ยาลั ย เพิ่ ม เติ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ในแบบสอบถามโดยมี คํ า ถามครบตาม
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Curriculum mapping ในเล่มหลักสูตร (มคอ.2)
3.4 คณะ/วิทยาลัยจัดส่งแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ของแต่ละหลักสูตรให้ผู้ใช้บัณฑิต
ตอบ โดยใช้ฐานข้อมูล ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
3.5 คณะ/วิทยาลัยกํากับติดตามและรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับคืนจาก
ผู้ใช้บัณฑิต
3.6 คณะ/วิทยาลัยบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF และรายงานต่อกองบริการ
การศึกษา
3.7 กองบริการการศึกษาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของผลสํารวจคุณภาพบัณฑิต ฯ
3.8 คณะ/วิทยาลัยดําเนินการติดตามแบบสอบถามเพิ่มเติม บันทึกผลและวิเคราะห์ผลและรายงานต่อ
กองบริการการศึกษา
3.9 กองบริการการศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ในภาพมหาวิทยาลัย
3.10 กองบริการการศึกษาจัดส่งผลการวิเคราะห์ให้ กับหน่ วยงาน เพื่อรับการตรวจประเมิ นคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
3.11 คณะ/วิทยาลัยนําผลการสํารวจฯ มาใช้ในการประเมินฯ และปรับปรุงการดําเนินงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ได้รับความร่วมมือจากคณะ/วิทยาลัย และหลักสูตรในการติดตามผลการสํารวจคุณภาพบัณฑิต
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง:
1.2.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงาน “ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”
1.2.1-02 รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559
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ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 0-2160-1404
โทรศัพท์ : 02-160-1095
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
2558
2559
2560
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

1
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2

3

4

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั้ หมด
2.1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ตี อบแบบสอบถาม
เรื่องการมีงานทํา
2.2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ไี ด้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
2.3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ไี ด้งานทําระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี
2.4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่อี ุปสมบท
2.5 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่เี กณฑ์ทหาร
2.6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มงี านทําก่อนเข้า
ศึกษา
2.7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ศี ึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยงั ไม่มีงานทํา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทตี่ อบแบบสอบถามเรื่อง
การมีงานทํา (ไม่นับรวมบัณฑิตทีม่ ีงานทําก่อนเข้าศึกษา
ผู้ศึกษาต่อ ผู้อุปสมบท และผู้ท่เี กณฑ์ทหาร)
(ข้อ 2 ลบด้วย (2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7))
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ไี ด้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 2.1 / ข้อ 3 x 100)

คน

-

4,005

5,422

คน

3,192

3,862

4,993

คน

3,301

คน

48

คน
คน
คน

17
26
214

คน

87

คน
คน

2,657

169
3,518

191
4,595

ร้อยละ

83.24

93.83

94.39

4,337
67
16
24
294
64
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สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานดังนี้
หน่วยงาน

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับ
ระดับปริญญาตรีท่ไี ด้งานทํา
ปริญญาตรีท่ตี อบ
หรือประกอบอาชีพอิสระ แบบสอบถามเรื่องการมี
ภายใน 1 ปี
งานทํา
1) คณะครุศาสตร์
366
405
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
484
536
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1,014
1,029
4) คณะวิทยาการจัดการ
1,016
1,110
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
288
290
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
187
199
7) วิทยาลัยนานาชาติ
159
159
8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
201
208
9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
107
116
10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
144
148
11) วิทยาลัยการภาพยนตร์
1
1
ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
12) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
370
394
เชน
รวม
4,337
4,595

คิดเป็น
ร้อยละ

90.37
90.30
98.54
91.53
99.31
93.97
100.00
96.63
92.24
97.30
100.00
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
78.00
80.50
83.00
85.50
≥ 88.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
3.50
94.39
5.00
0.1750
ที่ ได้ ง านทํ า และการประกอบอาชี พ
อิสระภายใน 1 ปี
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การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 88.00
94.39
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง และความต้องการ
ของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวโน้มตลาดแรงงานของ
สาขา
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนและผลักดัน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) กองบริ ก ารการศึ ก ษาประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการสํ ารวจภาวะการมี งานทํ าของบั ณ ฑิ ต ระดั บ
ปริญญาตรี
2.2) คณะ/วิ ท ยาลั ย ประชุ ม ชี้ แจงแนวทางการกํ า กั บ ติ ด ตามภาวะการมี งานทํ าของบั ณ ฑิ ต ระดั บ
ปริญญาตรี ให้กับหลักสูตร/สาขาวิชาทราบ
2.3) กองบริ ก ารการศึ ก ษาแต่ งตั้ งผู้ เชี่ย วชาญตรวจสอบเครื่อ งมื อ สํ ารวจตามตั วชี้ วัด การปฏิ บั ติ
ราชการ
2.4) กองบริการการศึ กษาเปิดระบบบันทึกประวัติบัณ ฑิ ต ให้ บั ณ ฑิ ตเข้าตอบแบบสอบถาม หรือ
ปรับปรุงข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
2.5) คณะ/วิทยาลัยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บัณฑิตเข้าตอบแบบสํารวจภาวะการมีงานทําออนไลน์
2.6) กองบริการการศึกษานําข้อมูลออกจากระบบบันทึกประวัติบัณฑิต และวิเคราะห์ข้อมูลจากใน
ระบบ จัดส่งข้อมูลให้กับคณะ/วิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2.7) กําหนดให้ทุกหลักสูตรกํากับ ติดตามจํานวนผู้ตอบและผลสํารวจภาวะการมีงานทําให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
2.8) กองบริการการศึกษาวิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการสํารวจฯ รวมทั้งจัดทําแผนการปรับปรุง
ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อกํากับดูแลตัวชี้วัดพิจารณาเห็นชอบ
2.9) กองบริการการศึกษาจัดส่งรายงานผลการสํารวจฯ ให้กองนโยบายและแผน และทุกหน่วยงาน
ทราบ
2.10) คณะ/วิทยาลัย /หลักสูตร นําผลการสํารวจฯ มาปรับปรุงการดําเนินงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) คณะ/วิทยาลัย และหลักสูตรให้ความร่วมมือในการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต
2) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : -
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หลักฐานอ้างอิง:
1.2.2-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงาน “ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ด้งานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี”
1.2.2-02 รายงานการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ด้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 0-2160-1404
โทรศัพท์ : 02-160-1095
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
2558
2559
2560
1

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั้ หมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทตี่ อบแบบสอบถามเรื่อง
2 การมีงานทํา
2.1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ไี ด้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
2.2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ไี ด้งานทําระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี
2.4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่อี ุปสมบท
2.5 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่เี กณฑ์ทหาร
2.6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มงี านทําก่อนเข้า
ศึกษา
2.7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ศี ึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยงั ไม่มีงานทํา
3. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีงานทํา ภายใน 1 ปี ที่
ทํางานตรงสาขา
4 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา
(ข้อ 3 / ข้อ 2.1 x 100)

คน
คน

2,657

4,005
3,862

5,422
4,993

คน

3,301

คน

48

คน
คน
คน

17
26
214

คน

87

คน
คน

1,824

169
2,822

191
3,828

ร้อยละ

68.65

85.49

88.26

4,337
67
16
24
294
64
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สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน

จํานวนของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานตรงสาขาวิชา

1) คณะครุศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
7) วิทยาลัยนานาชาติ
8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
11) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่
12) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

319
413
852
893
257
170
154
199
107
126
1

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (ข้อ 2.1)
366
484
1,014
1,016
288
187
159
201
107
144
1

337
3,828

370
4,337

91.08
88.26

87.16
85.33
84.02
87.89
89.24
90.91
96.86
99.00
100.00
87.50
100.00

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
≥ 75.00

ผลการดําเนินงาน
88.26

การบรรลุ
บรรลุ

Suan Sunandha Rajabhat University

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
65.00
67.50
70.00
72.50
≥ 75.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
3.50
88.26
5.0000
0.0565
ได้งานตรงสาขาวิชา

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต โดยจัด
โครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จากผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนและผลักดัน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) กองบริ ก ารการศึ ก ษาประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการสํ ารวจภาวะการมี งานทํ าของบั ณ ฑิ ต ระดั บ
ปริญญาตรี
2.2) คณะ/วิ ท ยาลั ย ประชุ ม ชี้ แจงแนวทางการกํ า กั บ ติ ด ตามภาวะการมี งานทํ าของบั ณ ฑิ ต ระดั บ
ปริญญาตรี ให้กับหลักสูตร/สาขาวิชาทราบ
2.3) กองบริ ก ารการศึ ก ษาแต่ งตั้ งผู้ เชี่ย วชาญตรวจสอบเครื่อ งมื อ สํ ารวจตามตั วชี้ วัด การปฏิ บั ติ
ราชการ
2.4) กองบริการการศึ กษาเปิดระบบบันทึกประวัติบัณ ฑิ ต ให้ บั ณ ฑิ ตเข้าตอบแบบสอบถาม หรือ
ปรับปรุงข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
2.5) คณะ/วิทยาลัยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บัณฑิตเข้าตอบแบบสํารวจภาวะการมีงานทําออนไลน์
2.6) กองบริการการศึกษานําข้อมูลออกจากระบบบันทึกประวัติบัณฑิต และวิเคราะห์ข้อมูลจากใน
ระบบ จัดส่งข้อมูลให้กับคณะ/วิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2.7) กําหนดให้ทุกหลักสูตรกํากับ ติดตามจํานวนผู้ตอบและผลสํารวจภาวะการมีงานทําให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
2.8) กองบริการการศึกษาวิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการสํารวจฯ รวมทั้งจัดทําแผนการปรับปรุง
ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อกํากับดูแลตัวชี้วัดพิจารณาเห็นชอบ
2.9) กองบริการการศึกษาจัดส่งรายงานผลการสํารวจฯ ให้กองนโยบายและแผน และทุกหน่วยงาน
ทราบ
2.10) คณะ/วิทยาลัย /หลักสูตร นําผลการสํารวจฯ มาปรับปรุงการดําเนินงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) คณะ/วิทยาลัย และหลักสูตรให้ความร่วมมือในการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต
2) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
1.2.3-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงาน “ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา”
1.2.3-02 รายงานการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ปีการศึกษา 2559
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ชื่อตัวชี้วัด : 1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดําเนินการ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองกลาง
โทรศัพท์ : 0-2160-1219
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1011
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการสํารวจความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการ
ดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ online ปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 สํารวจในเดือนกุมภาพันธ์
2561 และครั้งที่ 2 สํารวจในเดือนสิงหาคม 2561
ผลจากการสํารวจ ในรอบที่ 2 โดยภาพรวมพบว่า บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่ามีความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจต่อการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 โดยสามารถ
จําแนกผลการสํารวจตามกลุ่ม ดังนี้
 ระดับความเชื่อมั่น จําแนกตามกลุ่ม
กลุ่ม
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
1)
บุคลากร
4.63
มากที่สุด
2)
นักศึกษา
4.52
มากที่สุด
3)
ศิษย์เก่า
4.70
มากที่สุด
ภาพรวม
4.61
มากที่สุด
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายการ
1) มี ก ารพั ฒ นา ปรับปรุงหลัก สูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่ อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคม
2) มีงานวิจัยและบริการวิชาการที่พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกับชุมชน และทําความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน

ค่าเฉลี่ย
3.81

แปลผล
มาก

3.82

มาก
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ทั้งนี้สามารถแสดงรายละเอียดของรายการผลการสํารวจในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 1.3 ผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหาร
จัดการการดําเนินการตามพันธกิจ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

60
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รายการ
3) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน
4) มีการพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริการ
จัดการและการตัดสินใจ
6) มีการจัดทําแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง
จรรยาบรรณวิชาชีพ
7) มีกระบวนการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
8) การบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
9) มีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action
Plan) ประจําปี ตลอดจนการสื่อสารสู่การปฏิบัติ
10) มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
11) มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทําแผนพัฒนาในทุกสาย
งานเพื่อให้เกิดความ ก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ
12) มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างความผาสุกและความ
ผูกพันต่อองค์กร
ภาพรวม

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
4.80
มากที่สุด
4.79

มากที่สุด

4.78

มากที่สุด

4.77

มากที่สุด

4.77
4.78
4.81

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80
4.79

มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

มากที่สุด

4.63

มากที่สุด

 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของนักศึกษาในการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
รายการ
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
1) มี ห ลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ตอบสนองความ
4.57
มากที่สุด
ต้องการของนักศึกษาและสังคม
2) มีงานวิจัยสามารถนําองค์ความรู้มา บูรณาการจัดการเรียน
4.52
มาก
การสอนให้กับนักศึกษา
3) มี ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและทรัพ ยากรที่ เอื้ อ ต่ อ การ
4.50
มาก
เรียนรู้
4) มี ก ารให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ และตอบสนองความต้ องการ
4.48
มาก
ของนักศึกษา
5) มี การเผยแพร่ข้อมูลในการทํางานของมหาวิทยาลัย/คณะ/
4.50
มากที่สุด
วิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน
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รายการ
6) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความ
คิดเห็นรวมถึงการตรวจสอบผลการทํางานของมหาวิทยาลัย/
คณะ/วิทยาลัย
7) มีการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/
วิทยาลัย
8) มีกิจกรรมที่ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
9) อาจารย์มีชื่อเสียงทางวิชาการ หรืองานวิจัย ในระดับชาติ/
นานาชาติ
10) อาจารย์มีความสามารถในการสอนอย่างมืออาชีพ
11) มีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
4.48

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
แปลผล
มาก

4.50

มากที่สุด

4.52
4.53

มากที่สุด
มากที่สุด

4.57
4.53
4.52

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

Suan Sunandha Rajabhat University

 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของศิษย์เก่าในการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
รายการ
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
1) มีหลักสูตรตอบสนองความต้องการของสังคม
4.75
มากที่สุด
2) มีชื่อเสียงด้านการผลิตบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทํา
4.66
มากที่สุด
3) มีผลงานวิจัย การบริการวิชาการให้แก่ชมุ ชนและสังคม
4.69
มากที่สุด
4) มีการให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการ
4.77
มากที่สุด
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5) สามารถตรวจสอบการทํางาน ภายในมหาวิทยาลัย/
4.67
มากที่สุด
หน่วยงาน
6) มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ให้กับศิษย์เก่าของ
4.68
มากที่สุด
มหาวิทยาลัย
7) เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมใน
4.68
มากที่สุด
กิจกรรม
8) แสดงความคิดเห็น ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
4.69
มากที่สุด
9) มีการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย/
4.71
มากที่สุด
คณะ/วิทยาลัย
10) มีกิจกรรมที่ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
4.71
มากที่สุด
11) อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับ
4.72
มากที่สุด
ระดับชาติ/นานาชาติ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด

รายการ
ค่าเฉลี่ย
12) อาจารย์มีความสามารถ มีชื่อเสียงเป็นแบบอย่างมืออาชีพ
4.73
ภาพรวม
4.70
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.50
3.63
3.75
3.88
≥ 4.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
1.13
4.61
5.0000
0.0565
ของบุ ค ลากร/นั ก ศึ ก ษา/ศิ ษ ย์ เก่ าต่ อ
การดํ าเนิ นการตามภ ารกิ จของ
มหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.00
4.61
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยจัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน และโครงการคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับแคลื่อน
และผลักดันตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือสํารวจระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/
นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2.3) จัดทําแบบสํารวจฯ และเสนอให้ผ้เู ชี่ยวชาญตรวจสอบ
2.4) วิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการสํารวจฯ รวมทั้งจัดทําแผนการปรับปรุง เสนอต่อกํากับ
ดูแลตัวชี้วัดพิจารณาเห็นชอบ
2.5) จัดส่งรายงานผลการสํารวจระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่า
ต่อการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2.6) นําผลการสํารวจฯ มาปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
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หลักฐานอ้างอิง:.
1.3.1-01 รายงานผลการสํารวจระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการ
ดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)
1.3.1-02 แผนการปรับปรุงตามผลสํารวจระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์
เก่าต่อการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
1) ผู้บริหารเน้นการบริหารจัดการงานตามภารกิจหลักโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่า
2) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการสํารวจความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/
ศิษย์เก่าต่อการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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เป้าประสงค์ 1.4 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 0-2160-1404
โทรศัพท์ : 02-160-1095
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด
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1. จํานวนกิจกรรมนอกหลัก สูตรที่ บู รณาการพั น ธ กิจกรรม
กิ จ การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก าร
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จํานวนกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งหมด ประจําปี
กิจกรรม
การศึกษา
3. ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับ ร้อยละ
พันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน
จน.กิจกรรมนอก
หลักสูตรที่บูรณาการ
กับพันธกิจ
1) คณะครุศาสตร์
1
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
4) คณะวิทยาการจัดการ
8
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2

ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
68
59

-

79

59

-

89.08

100

จน.กิจกรรมนอก
หลักสูตรทั้งหมด

ร้อยละ

1
13
1
8
2

100
100
100
100
100
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หน่วยงาน

จํานวนกิจกรรมนอก
หลักสูตรที่บูรณาการ
กับพันธกิจ
8
2
4
4
2
1
4

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
จํานวนกิจกรรม
คิดเป็น
นอกหลักสูตร
ร้อยละ
ทั้งหมด
8
100
2
100
4
100
4
100
2
100
1
100
4
100
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6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) วิทยาลัยนานาชาติ
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์
ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลายเซน
5
5
100
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรม
4
4
100
รวม
59
59
100
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
60.00
62.50
65.00
67.50
≥ 70.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.4.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ งกิ จ ก ร ร ม น อ ก
1.00
100.00
5.0000
0.0500
หลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการ
เรียนการสอน การวิจั ย การบริก าร
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 70.00
100.00
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลยุทธ์ในการบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งให้บัณฑิตเป็นเจ้าของสถานประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจโดย
จัดโครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และโครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ “ออกตัว” (Start-up)
เป็นเจ้าของกิจการ
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนและผลักดัน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) กองบริ ก ารการศึ ก ษาจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการจั ด ทํ า ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมนอก
หลั ก สู ต รที่ บู ร ณาการกั บ พั น ธกิ จ การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม
2.2) คณะ/วิทยาลัยชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมนอกหลักสูตร ฯ ในระดับหน่วยงาน
2.3) คณะ/วิทยาลัยจัดโครงการกิจกรรมนอกหลักสูตรฯ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบโครงการ
2.4) คณะ/วิทยาลัยดําเนินการตามโครงการนอกหลักสูตร ฯ และรายงานผลต่อกองบริการ
การศึกษา
2.5) กองบริการรับทราบผลการดําเนินงานโครงการนอกหลักสูตร ฯ จากหน่วยงาน
2.6) สรุ ป และรวบรวมผลในภาพมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เสนอต่ อ ผู้ กํ า กั บ ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ให้ ค วาม
เห็นชอบ และรายงานต่อกองนโยบายและแผน
2.7) หน่วยงานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมนอกหลักสูตรฯ และรายงานผลกอง
บริการการศึกษา
2.8) ผลการสํารวจฯ มาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีงบประมาณสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
1.4.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงาน “ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม”
1.4.1-02 รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2560
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มหาวิทยาลัยการจัดแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระยะ 5 ปี (2559-2563)
และประจําปีการศึกษา 2560 โดยกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการตามแผนที่กําหนดเสร็จเรียบร้อย
แล้วครบทั้ง 25 โครงการ พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมาก สามารถสรุปความพึงพอใจจําแนก
รายโครงการได้ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
จํานวนผู้เข้าร่วม ระดับความพึงพอใจ
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
120 คน
4.06
2. โครงการฝึกอบรม Job fairmini
745 คน
4.41
3. โครงการพัฒนานักศึกษาร่วมกับเครือข่ายภายนอก
10 คน
4.47
4. โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
45 คน
5.00
ระดับอุดมศึกษา
5. โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
82 คน
5.00
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
6. โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ (ป.ปยุตโต)
336 คน
4.00
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160-1352
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1525
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
1. ผลรวมของคะแนนความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด คะแนน
390.72
111.26
กิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
กิจกรรม
99
25
3. คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การจั ด คะแน
4.33
4.45
กิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
เฉลี่ย
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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จํานวนผู้เข้าร่วม
11,779 คน
1,000 คน
1,000 คน

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ระดับความพึงพอใจ
4.38
4.27
4.30

167 คน

4.42

1,000 คน
167 คน

4.30
4.42

167 คน

4.42

3,500 คน

5.00

100 คน
80 คน

4.22
4.38

3,000 คน

4.38

250 คน

4.33

500 คน
110 คน
8,000 คน
50 คน
450 คน
25,879 คน
500 คน

4.39
4.49
4.98
4.64
4.26
4.25
4.49
111.26

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
โครงการ/กิจกรรม
7. กิจกรรมวันลอยกระทง
8. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
9. โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
10. โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา
11. โครงการจัดหางานและฝึกอบรมอาชีพ
12. โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาใน
ยุคการศึกษา 4.0 แก่นักศึกษา
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี และ
Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
14. โครงการกีฬาสุนันทาสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ครั้งที่ 29
15. กิจกรรมวันสงกรานต์
16. โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
17) โครงการสร้างจิตสํานึกในการชําระหนี้คืน กยศ.
ประจําปีการศึกษา 2560
18) โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และปัญหาวัยรุ่น
19) โครงการลูกพระนางจิตอาสา
20) โครงการสวนสุนันทาปันน้ําใจ ครั้งที่ 3
21) โครงการไหว้ครู
22) โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนานักศึกษา
23) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
24) โครงการปิดโลกชมรม
25) โครงการบําเพ็ญประโยชน์ 5 ส
ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

111.26/25
=4.45
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.75
3.88
4.00
4.13
≥ 4.25
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.4.2 คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจ
1.00
4.45
5.0000
0.0500
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
การบรรลุเป้าหมาย:
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เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.25
4.45
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิ ท ยาลั ย ได้ กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาและมี คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ โดยจั ด โครงการพั ฒ นา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา
2) มหาวิทยาลั ยมอบหมายให้ก องพั ฒ นานัก ศึ ก ษา เป็ นหน่วยงานในการขับเคลือนและผลักดั นตัวชี้วัด
ดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) เสนอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ประจํ า ปี
การศึกษา 2560
2.2) ชี้แจงแนวทางการจัด ทํ าแผนปฏิ บั ติก ารด้ านการจัด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ระยะ 5 ปี
(2559-2563) และประจําปีการศึกษา 2560
2.3) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) และ
ประจําปีการศึกษา 2560ระดับมหาวิทยาลัย เสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
2.4) จัดโครงการ/กิ จกรรมพัฒ นานักศึกษาตามแผนฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองพัฒ นา
นักศึกษา
2.5) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม และประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ/กิจกรรมที่ กําหนดจัดทํ ารายงานสรุปผลโครงการ/กิ จรรมพั ฒ นานัก ศึ ก ษาฯ ทุ ก
โครงการที่จัด
2.6) จัดทํารายงานสรุปผลโครงการ/กิจรรมพัฒนานักศึกษาฯ ทุกโครงการที่จัด
2.7) นําผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงดําเนินงานครั้งต่อไป
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

2.8) กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน จํานวน 3 ครั้ง
2.9) รวบรวมและสรุผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาฯ ระดับมหาวิทยาลัย
จํานวน 3 ครั้ง
2.10) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาฯระดับมหาวิทยาลัย และรายงาน
ให้ผ้บู ริหารทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรม/โครงการ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:.
1.4.2-01 แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
ประจําปีการศึกษา 2560
1.4.2-02 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560
1.4.2-03 รายงานสรุป ผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติ การด้านการจัดกิจกรรมพั ฒ นานัก ศึ ก ษา
ประจําปีการศึกษา 2560
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สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนตามหน่วยงาน ดังนี้
สาขาวิชา
จํานวนอาจารย์ จํานวนอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ
ที่มีเว็บไซต์
ที่ปฏิบัติงานจริง
1) คณะครุศาสตร์
58
58
100
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100
100
100
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
128
128
100
4) คณะวิทยาการจัดการ
98
98
100
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
68
68
100
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
46
46
100
7) บัณฑิตวิทยาลัย
38
38
100
8) วิทยาลัยนานาชาติ
37
37
100
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
54
54
100
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
48
48
100
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
58
58
100

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั : 1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 0-2160-1404
โทรศัพท์ : 02-160-1095
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จํานวนอาจารย์ที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการ
คน
738
787
810
สอน
2. จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
คน
738
787
810
(ไม่นับรวมอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีเว็บไซต์ในการ
ร้อยละ 100.00 100.00
100.00
จัดการเรียนการสอน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
จํานวนอาจารย์ จํานวนอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ
ที่มีเว็บไซต์
ที่ปฏิบัติงานจริง
11
11
100

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สาขาวิชา
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและ
สื่อใหม่
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
รวม

55
11
810

55
11
810

100
100
100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
1.00
100.00
5.0000
0.0500
เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน
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การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
100.00
100.00
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจําปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการจัดทําเว็บไซต์เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน
2) มหาวิทยาลัยกําหนดให้อาจารย์ทุกคนมีเว็บไซต์ประจําตัว
3) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนและผลักดัน
ตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อทําหน้าที่ในการสํารวจจํานวนอาจารย์ที่มีเว็บไซต์ และมอบหมายให้สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอบรมการจัดทําเว็บไซต์ให้กับอาจารย์

73
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยมีนโยบายกําหนดให้อาจารย์ทุกคนมีเว็บไซต์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
1.4.3-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงาน “ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการ
สอน”
1.4.3-02 URL เว็บไซต์ของอาจารย์ประจํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าประสงค์ 1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ
โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าระดับ 3.01
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 0-2160-1404
โทรศัพท์ : 02-160-1095
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

1. จํ า นวนหลั ก สู ต รที่ มี ค ะแนนผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในไม่ต่ํากว่าระดับ 3.01
2. จํานวนหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งหมด ประจําปีการศึกษา
2559
3. ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนน
ไม่ต่ํากว่าระดับ 3.01

คน

ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
56
91
97

คน

107

102

102

ร้อยละ

52.34

89.22

95.10
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โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายหน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน
1) คณะครุศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
7) บัณฑิตวิทยาลัย

จํานวนหลักสูตรที่มีคะแนนระดับดีขึ้นไป จํานวนหลักสูตร คิดเป็น
ทั้งหมด
ร้อยละ
ระดับดี
ระดับดีมาก
รวม
8
8
8
100
14
14
14
100
14
14
15
93.33
5
7
6
16

1
-

5
7
7
16

5
11
7
16

100
63.64
100
100

75
หน่วยงาน
8) วิทยาลัยนานาชาติ
9) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
11) วิทยาลัยการภาพยนตร์
12) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ
13) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมฯ
มหาวิทยาลัย

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

จํานวนหลักสูตรที่มีคะแนนระดับดีขึ้นไป จํานวนหลักสูตร คิดเป็น
ทั้งหมด
ร้อยละ
ระดับดี
ระดับดีมาก
รวม
5
5
5
100
9
9
9
100
4
4
4
100
2
2
2
100
5
5
5
100
1
1
1
100
97
1
97
102
95.10

หมายเหตุ:
1) คะแนนระดับคุณภาพของผลการประเมินหลักสูตร
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
2) มีลักสูตรที่ไม่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ สกอ ในปีการศึกษา 2560 มีจํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รบั การรับรองจากสภาวิชาชีพ
(2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 (เสนอปิดหลักสูตร)
(3) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ (ไม่ขอรับประเมินเนื่องจากเริม่ เปิดรับนักศึกษาในช่วง
ภาคเรียน 2/2560)
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
60.00
62.50
65.00
67.50
≥ 70.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.5.1 ร้อยละของหลัก สู ตรทั้ งหมดที่
3.50
95.10
5.0000
0.1750
ผ่ า นตามเกณ ฑ์ ประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่
ต่ํากว่าระดับ 3.01
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การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 70.00
95.10
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรโดยใช้
กระบวนการพิชญพิจารณ์ (Peer review) จากเครือข่ายทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีการจัดโครงการ
พัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
การดําเนินตัวชี้วัดดังกล่าว
3) มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางในการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยให้หลักสูตรดําเนินการดังนี้
3.1 ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
กําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของหลักสูตร
3.2 ศึกษา/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
3.3 ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของหลักสูตร
3.4 รายงานผลการดํ าเนิ น งานตามเกณฑ์ ม าตราฐานหลั ก สู ต รและตั วบ่ งชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา ต่อหน่วยงาน
3.5 ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
3.6 จัดทํ ารายงานผลการดําเนิ น งานของหลักสู ตร มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ CHE-QA Online (เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ต้องแล้วเสร็จภายในมิถุนายน)
3.7 รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ภายในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
3.8 นําข้อเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของหลักสูตร
3.9 ปรับแก้รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7 ตามผลการตรวจประเมิน
3.10 จั ด ส่ ง รายงานผลการดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต ร มคอ. 7 พร้ อ มแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ให้ กั บ
หน่วยงานภายใน สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม
3.11 จัดส่งรายงานผลการตรวจประเมินฯ ของหลักสูตร ในระบบ CHE-QA Online ให้กับหน่วยงาน
ภายใน สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) ผู้บริหารให้ความสําคัญให้การประกันคุณภาพทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัยและระดับ
หลักสูตร
2) ได้รับความร่วมมือจากคณะ/วิทยาลัย และหลักสูตรในการกํากับติดตามการดําเนินงานระดับ
หลักสูตร
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
1.5.1-01 รายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ประจําปีการศึกษา 2560
1.5.1-02 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา
2560
1.5.1-03 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2560
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ชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด : 1.5.2 คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 0-2160-1404
โทรศัพท์ : 02-160-1095
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

1. ผลรวมค่ า ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ คะแนน
หลักสูตร (นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมด ประจําปีการศึกษา
หลักสูตร
(ที่มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อ
คะแนน
หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เฉลีย่

ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
428.41
469.03
-

99

105

-

4.33

4.47

โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายหน่วยงาน ดังนี้
ผลรวมค่าความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การส่งเสริม หรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา

จํานวนหลักสูตร
ทั้งหมด ประจําปี
การศึกษา 2560

คิดเป็น
ร้อยละ

1) คณะครุศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ

36.11
66.16
64.91
22.15

8
15
15
5

4.51
4.41
4.33
4.43

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

47.59

11

4.33

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) วิทยาลัยนานาชาติ

32.32
72.62
23.21

7
16
5

4.62
4.54
4.64
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ผลรวมค่าความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การส่งเสริม หรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา

จํานวนหลักสูตร
ทั้งหมด ประจําปี
การศึกษา 2560

คิดเป็น
ร้อยละ

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

45.17
4.42
19.21

10
1
4

4.52
4.42
4.80

12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและ
สื่อใหม่
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

8.75

2

4.38

21.85

5

4.37

หน่วยงาน

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.31
4.47
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนและผลักดัน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
1.1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํา ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
1.2) คณะ/วิทยาลัยชี้แจงแนวทางการจัดทํา ดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อหลักสูตรฯ / สาขาวิชา

Suan Sunandha Rajabhat University

14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
4.56
1
4.56
รวม
469.03
105
4.47
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.81
3.94
4.06
4.19
≥ 4.31
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
1.00
4.47
5.0000
0.0500
นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
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1.3) คณะ/วิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบเครื่ อ งมื อ สํ า รวจความพึ ง พอใจ ต่ อ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หลักสูตรฯ

1.4) คณะ/วิทยาลัยจัดทําแบบสอบถามให้สอดคล้องตามบริบท ของแต่ละหลักสูตร และ
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
1.5) คณะ/วิทยาลัยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯ กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
กรณีหลักสูตรใดที่ยังไม่มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้แจกแบบสอบถามต่อนักศึกษาชั้นปีสูงสุดของหลักสูตร
1.6) คณะ/วิทยาลัยวิเคราะห์และจัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร
กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและรายงานต่อกองบริการการศึกษา
1.7) กองบริการการศึกษาสรุปและรวบรวมผลในภาพมหาวิทยาลัยและรายงานต่อผู้กับกับ
ตัวชี้วัดเพื่อเห็นชอบและรายงานต่อกองนโยบายและแผน
1.8) คณะ/วิ ท ยาลั ย /กองบริ ก ารการศึ ก ษานํ า ผลการสํ า รวจฯ มาใช้ ในการปรับ ปรุ งการ
ดําเนินงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
หลักสูตรให้ความร่วมมือในการสํารวจความพึงพอใจ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
1.5.2-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงาน “คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย”
1.5.2-02 รายงานผลการสํารวจคะแนนเฉลี่ยความพึ งพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2560
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ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิม่ พูนศักยภาพทางวิชาการใน
สาขาวิชาของตนเอง
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 อธิการบดี
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 0-2160-1219
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1009
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐาน
1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิม่ พูน
ศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง
2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ทั้งหมด
3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการ
เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของ
ตนเอง
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เป้าประสงค์ 1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
คน
738
723
767
คน
ร้อยละ

738
100.00

787
91.87

810
94.69

สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานดังนี้

1) คณะครุศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์

จํานวนบุคลากร
สายวิชาการที่
ปฏิบัติงานจริง

ร้อยละ

51
91
128
98
58
46

58
100
128
98
68
46

87.93
91.00
100
100
85.29
100

Suan Sunandha Rajabhat University

หน่วยงาน

จํานวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการ
เพิ่มพูนศักยภาพฯ
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หน่วยงาน

7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) วิทยาลัยนานาชาติ
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและ
สื่อใหม่
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรม
รวม

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

จํานวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการ
เพิ่มพูนศักยภาพฯ

จํานวนบุคลากร
สายวิชาการที่
ปฏิบัติงานจริง

ร้อยละ

34
37
49
45
53
11

38
37
54
48
58
11

89.47
100
90.74
93.75
91.38
100

55
11
767

55
11
810

100
100
94.69

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
75.00
77.50
80.00
82.50
≥ 85.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.6.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ งบุ ค ล า ก ร ส า ย
1.00
94.69
5.0000
0.0500
วิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ
ทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 85.00
94.69
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการให้สอดคล้องกับความจําเป็น
และความต้องการในแต่ละสาขา" โดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
2) มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับ สนุนเพื่อการพั ฒ นาบุคลากรรายบุคคล โดยสายวิชาการได้ รับ
10,000 บาท/คน และสายสนับสนุนวิชาการ 5,000 บาท/คน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
3) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองบริหารงานบุคลากรเป็นหน่ วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนและ
ผลักดันตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
3.1) สํารวจความต้องการของบุคลากร
3.2) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย
3.3)ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนด
3.4) ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร /และการพั ฒ นาบุ ค ลากร จาก
งบประมาณ ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุกไตรมาส
3.5)รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร/ และ จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ พร้อมรรายงานต่อผู้บริหารทราบ
3.6)ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2) มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนารายบุคคล
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
1.6.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงาน “ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ
ทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง”
1.6.1-02 รายงานสรุปผลการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 อธิการบดี
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1009

โทรศัพท์ : 0-2160-1219
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จํ า นวนอาจารย์ ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทาง
คน
135
167
183
วิชาการ
1.1 ผศ.
100
134
145
1.2 รองศาสตราจารย์
31
28
30
1.3 ศาสตราจารย์
4
5
8
2. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมอาจารย์
คน
750
799
819
ประจําที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
ร้อยละ
18.00
20.90
22.34
วิชาการ
โดยมีผลการดําเนินงานจํานวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้
หน่วยงาน

1) คณะครุศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) วิทยาลัยนานาชาติ

จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ. ศ. รวม

13
25
14
30
16
6
7
6

4
5
2
3
4
0
4
2

4
-

17
30
16
33
20
6
15
8

จํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด

คิดเป็น
ร้อยละ

59
102
131
98
68
46
38
37

28.81
29.41
12.21
33.67
29.41
13.04
39.47
21.62
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หน่วยงาน

จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ. ศ. รวม

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
จํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด

คิดเป็น
ร้อยละ

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
9 2 - 11
54
20.37
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
8 3 - 11
51
21.57
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
3 1
4 8
58
13.79
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและ
1 - - 1
11
9.09
สื่อใหม่
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4 - - 4
55
7.27
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
3 - - 3
11
27.27
รวม
145 30 8 183
819
22.34
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
15.00
17.50
20.00
22.50
≥ 25.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.6.2 ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํ า ที่
3.50
22.34
3.9360
0.1378
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

การบรรลุเป้าหมาย:
ผลการดําเนินงาน
22.34

การบรรลุ
บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่มตําแหน่งทาง
วิชาการ โดยได้จัดโครงการเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลและกองบริการศึกษาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) จัด ประชุม พบผู้ท รงคุณ วุฒิ ทุ กวัน พุ ธที่ 3 ของทุ ก เดื อน เพื่ อ ให้ คํ าปรึก ษา พร้ อ มทั้ ง
แนะนํ าการเขี ย นเอกสารผลงานทางวิช าการกั บ อาจารย์ ที่ เข้ าร่ วมโครงการพั ฒ นาผลงานและเพิ่ ม
ตําแหน่งทางวิชาการ (กลุ่มที่ 2 โครงการปกติ) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560, วันที่ 17 มกราคม 2561,

Suan Sunandha Rajabhat University

เป้าหมาย
≥ 25.00
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเบญจมราช ชั้น 3 อาคาร 32 มี
คณาจารย์ที่เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น จานวน 7 คน
2.2) จัดประชุมคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อ
รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร
31 มีผ้เู ข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จํานวน 213 คน
2.3) จัดอบรม เรื่อง “การจัดทําเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน” และ “แนว
ทางการจัดทําตําราและหนังสือ” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีการจัด
อบรมการจัดทําวิจัยให้กับคณาจารย์ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น
จํานวน 200 คน
2.4) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําเอกสารผลงานทางวิชาการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
อาจารย์บางส่วนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ไม่ส่ง
ผลงานตามแผนและเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หลักฐานอ้างอิง:
1.6.2-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงาน “ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ”
1.6.2-02 คําสั่งอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 อธิการบดี
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 0-2160-1219
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1009
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จํานวนอาจารย์ประจําที่คุณวุฒิปริญญาเอก
คน
227
263
301
2. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมอาจารย์
คน
750
799
819
ประจําที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 30.27
32.92
36.75

จํานวนอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ
ประจําทั้งหมด
59
40.68
102
52.94
131
22.90
98
34.69
68
33.82
46
26.09
38
89.47
37
24.32
54
50.00
51
27.45
58
36.21
11
18.18
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โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกหน่วยงาน ดังนี้
วุฒิการศึกษา
หน่วยงาน
ป.เอก
1) คณะครุศาสตร์
24
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30
4) คณะวิทยาการจัดการ
34
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
12
7) บัณฑิตวิทยาลัย
34
8) วิทยาลัยนานาชาติ
9
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
27
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
14
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
21
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและ
2
สื่อใหม่

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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จํานวนอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ
ประจําทั้งหมด
55
25.45
11
27.27

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา
ป.เอก
14
3

รวม
301
819
36.75
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
23.00
25.50
28.00
30.50
≥ 33.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
3.50
36.75
5.0000
0.1750
คุณวุฒิปริญญาเอก
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 33.00
36.75
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยได้กลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ
โครงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันตัวชี้วัดดังกล่าว
3) มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
4) มหาวิทยาลัยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
5) ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนศึกษาต่อ
6) ติดตามผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนอุดหนุน
7) สรุปความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุนอุดหนุนต่อผู้บริหาร
8) บันทึกข้อมูลปรับปรุงคุณวุฒิในระบบ ERP
9) สรุปผลข้อมูลจํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิ ป.เอก
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) มีนโยบายให้จัดจ้างอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเข้าทํางานให้มากขึ้น
2) มีการสนับสนุนทุนศึกษาต่อจํานวนมาก
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
1.6.3-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงาน “ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก”
1.6.3-02 เอกสารแสดงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าของอาจารย์ประจํา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รบั การพัฒนาตามสมรรถนะประจํา
สายงาน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 อธิการบดี
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 0-2160-1219
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1009
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
คน
658
631
737

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงาน
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด
คน
658
656
749
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ ร้อยละ 100.00
96.19
98.40
การพัฒนาตามสมรรถนะ
โดยมีผลการดําเนินงานจําแนกรายหน่วยงานดังนี้
จํานวนบุคลากรที่ จํานวนบุคลากร คิดเป็นร้อยละ
หน่วยงาน
ได้รับการพัฒนาฯ
สายสนับสนุน
วิชาการทั้งหมด
1) คณะครุศาสตร์
17
17
100.00
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34
34
100.00
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34
34
100.00
4) คณะวิทยาการจัดการ
33
33
100.00
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17
17
100.00
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
18
18
100.00
7) บัณฑิตวิทยาลัย
29
29
100.00
8) วิทยาลัยนานาชาติ
20
20
100.00
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
25
26
96.15
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
16
16
100.00
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
26
26
100.00

91

หน่วยงาน

จํานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาฯ

Suan Sunandha Rajabhat University

12) วิทยาลัยการภาพยนตร์
5
ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลายเชน
27
27
100.00
14) วิทยาลัยสถาปัตยฯ
4
4
100.00
15) สํานักงานอธิการบดี
176
181
97.24
16) สํานักวิทยบริการฯ
44
44
100.00
17) สํานักศิลปะฯ
12
12
100.00
18) สถาบันวิจัยฯ
15
15
100.00
19) สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
29
29
100.00
20) สสสร.
7
7
100.00
21) หน่วยตรวจสอบภายใน
6
6
100.00
22) สํานักทรัพย์สินและรายได้
75
81
92.59
23) ศูนย์ฯ จ. นครปฐม
13
13
100.00
24) ศูนย์ฯ จ. สมุทรสงคราม
20
20
100.00
25) ศูนย์ฯ จ. อุดรธานี
7
7
100.00
26) ศูนย์ฯ จ. ระนอง
3
3
100.00
27) โรงเรียนสาธิต
25
25
100.00
รวม
737
749
98.40
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
85.00
87.50
90.00
92.50
≥ 95.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.6.4 ร้ อ ยล ะของบุ ค ล าก รส าย
3.50
98.40
5.0000
0.1750
สนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒ นา
ตามสมรรถนะประจําสายงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
จํานวนบุคลากร คิดเป็นร้อยละ
สายสนับสนุน
วิชาการทั้งหมด
5
100.00

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
≥ 95.00

ผลการดําเนินงาน
98.40

การบรรลุ
บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ โดยจัดโครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น
2) มหาวิ ท ยาลั ย มี งบประมาณสนั บ สนุ น เพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คล โดยสายวิ ช าการได้ รั บ
10,000 บาท/คน และสายสนับสนุนวิชาการ 5,000 บาท/คน
3) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนและผลักดัน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
3.1 สํารวจความต้องการของบุคลากร
3.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย
3.3 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กาํ หนด
3.4 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร /และการพัฒนาบุคลากร จากงบประมาณ ที่
มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุกไตรมาส
3.5 รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร/ และ จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
3.6 พัฒนาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ พร้อมรรายงานต่อผู้บริหารทราบ
3.7 ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2) มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนารายบุคคล
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
1.6.4-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงาน”
1.6.4-02 รายงานสรุปผลการพัฒ นาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒ นาตามสมรรถนะ
ประจําสายงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จํ า นวนบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณของ
คน
1,435
มหาวิทยาลัย
2. จํานวนบุคลากรทั้งหมด
คน
1,435
3. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ร้อยละ
100.00
ของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 80.00
100.00
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน โดยโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

Suan Sunandha Rajabhat University

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.6.5 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ
1.00
100.00
5.0000
0.1750
ตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 อธิการบดี
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 0-2160-1219
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1009
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2) มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายให้ ก องบริ ห ารงานบุ ค คลเป็ น หน่ วยงานเจ้ าภาพในการผลั ก ดั น และ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินงานดังนี้
2.1) เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ค่มู ือจรรยาบรรณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2) คณะกรรมการจรรยาบรรณ (พิจารณาตามกระบวนการ)
2.3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
2.4) ติดตามผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.5) สรุปผลและวิเคราะห์ประเด็นการกระทําผิดฯ
2.6) รายงานผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้บริหาร
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีการส่งเสริม และกํากับติดตามการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
1.6.5-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย”
1.6.5-02 รายงสรุป ผลกิ จกรรมส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิ ท ยาลั ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
1. จํ า นวนบุ ค ลากรที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
1.1 บุคลากรสายวิชาการ
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2. จํานวนบุคลากรที่เข้าสอบทั้งหมด
2.1 บุคลากรสายวิชาการ
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
3.1 บุคลากรสายวิชาการ
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

หน่วย
นับ
คน

คน

ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
849
322
539
554
295
1,355
708
647
62.66

269
53
1,388
713
675
23.20

342
197
1,545
800
745
34.89

78.25
45.60

37.73
7.85

42.75
26.44

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 อธิการบดี
 ผู้อํานวยการสถาบันสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โทรศัพท์ : 0-2160-1219
โทรศัพท์ : 02-160-1224
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานได้ดังนี้

1) คณะครุศาสตร์
2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) วิทยาลัยนานาชาติ
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

จํานวนบุคลากรที่สอบ
ที่เข้าสอบทั้งหมด
1
60
107
119
100
66
35
15
37
37

2
18
35
34
34
17
17
33
24
26

รวม
78
142
153
134
83
52
48
61
63

คิดเป็นร้อยละ
1
43.33
73.83
51.26
40.00
42.42
20.00
20.00
91.89
43.24

2
11.11
22.86
8.82
44.12
35.29
52.94
9.09
16.67
65.38

รวม
35.90
61.27
41.83
41.04
40.96
30.77
12.50
62.30
52.38

Suan Sunandha Rajabhat University

หน่วยงาน

จํานวนบุคลากรที่สอบ
ผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
1
2
รวม
26
2
28
79
8
87
61
3
64
40
15
55
28
6
34
7
9
16
3
3
6
34
4
38
16
17
33

Suan Sunandha Rajabhat University
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

หน่วยงาน

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
15) สํานักงานอธิการบดี
16) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
18) สถาบันวิจัยและพัฒนา
19) สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิคส์
20) สถาบันสร้างสรรค์
21) หน่วยตรวจสอบภายใน
22) สํานักทรัพย์สินและรายได้
23) ศูนย์การศึกษา จ. นครปฐม
24) ศูนย์การศึกษา จ. สมุทรสงคราม
25) ศูนย์การศึกษา จ. อุดรธานี
26) ศูนย์การศึกษา จ. ระนอง
27) โรงเรียนสาธิต
ระดับมหาวิทยาลัย

จํานวนบุคลากรที่สอบ
ผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
1
2
รวม
10
4
14
8
3
11
5
5
11
1
12
3
3
72
72
23
23
4
4
8
8
3
3
11
342

2
9
1
197

2
9
12
539

จํานวนบุคลากรที่สอบ
ที่เข้าสอบทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ

1
43
40
10
51
11
-

2
17
26
6
26
4
180
42
12
15
27

รวม
60
66
16
77
15
180
42
12
15
27

1
23.26
20.00
50.00
21.57
27.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2
23.53
11.54
0.00
3.85
0.00
40.00
54.76
33.33
53.33
11.11

รวม
23.33
16.67
31.25
15.58
20.00
40.00
54.76
33.33
53.33
11.11

69
800

7
6
59
17
23
9
3
28
745

7
6
59
17
23
9
3
97

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.94

1,545

42.75

28.57
0.00
0.00
0.00
0.00
100
0.00
3.57
26.44

28.57
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
12.37
34.89

หมายเหตุ:
หมายเลข 1 หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ หมายเลข 2 หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
15.00
17.50
20.00
22.50
≥ 25.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.6.6 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ผ่ า น
1.00
34.89
5.0000
0.0500
เกณฑ์ ม าตรฐานภาษาอั ง กฤษของ
มหาวิทยาลัย
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 25.00
34.89
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โดยจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมและสนับสุนนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหน่วยงานเจ้าภาพใน
การผลักดันและขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) จัด สอบภาษาอั งกฤษให้ กั บ บุ ค ลากร โดยใช้ ก รอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอั งกฤษที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น “SSRU-TEP” ย่อมาจาก Suan Sunandha Rajabhat University Test of English
Proficiency โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล (The Common European Framework for Reference for
Languages : CEFR) เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ศั ก ยภาพทางด้ า นภาษาอั ง กฤษของบุ ค ลากรการใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2) กําหนดเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ดังนี้
ระดับ

A1
A2
B1
B2
C1
C2

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ระดับคะแนนวัดความรู้ ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ (คะแนน)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
TOEFL ITP
SSRU TEP
TOEIC
SSRU TEP
0-310
0-49
0-110
0-49
310-343
50-59
110-250
50-59
347-433
60-69
255-400
60-69
437-510
70-79
405-600
70-79
513-587
80-89
605-780
80-89
590-677
90-100
785-990
90-100

2.3) จัดอบรมให้ผู้ที่สอบไม่ผ่าน

หลักฐานอ้างอิง:
1.6.6-01 ตารางสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตั ว ชี้ วั ด “ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย”
1.6.6-02 รายงานสรุ ป ผลการสอบวั ด ระดั บ ความรู้ ท างด้ า นภาษาอั งกฤษของบุ ค ลากร ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

Suan Sunandha Rajabhat University

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : -

Suan Sunandha Rajabhat University
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เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ทํางาน
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสําเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กร
สุขภาวะ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 อธิการบดี
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 0-2160-1219
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1009
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการสํารวจความสุของค์กร
(Happy Workplace Index) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 ผ่ านระบบ online เมื่อเดือนสิงหาคม
2561 ซึ่งผลการสํารวจพบว่า ความสุของค์กร ร้อยละ 95.95 แปลผลได้ว่าสุขภาวะของคนในองค์กรนี้น่า
อิจฉาที่สุด โดยสามารถสรุปผลการสํารวจจําแนกรายมิติได้ดังนี้
มิติ
ร้อยละสุขภาวะของคนในองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

1) ระบบการจัดการ
96.30
2) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
96.54
3) กระบวนการสร้างสุขในองค์กร
95.65
4) สุขภาพกายและสุขภาพใจ
95.63
5) ผลลัพธ์ขององค์กร
95.66
ภาพรวม
95.95
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
67.00
69.50
72.00
74.50
≥ 77.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.7.1 ร้ อ ยละเฉลี่ ย ของความสํ า เร็ จ
1.00
95.95
5.0000
0.0500
ตามแนวทางการพัฒ นาสู่องค์กรสุข
ภาวะ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
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เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 77.00
95.95
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ในการเสริ ม สร้ า งให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น องค์ ก รสุ ข ภาวะ โดยจั ด
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
2) มหาวิ ท ยาลั ยมอบหมายให้ ก องบริก ารงานบุ ค คลเป็ นหน่ วยงานเจ้ าภาพในการผลั ก ดั น และ
ขับเคลือนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้เป็นองค์กรสุขภาวะในประเด็นที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย
2.2) ปรับปรุงแบบสํารวจความสุของค์กร (Happy Workplace Index) ตามแนวทางของ สสส.
ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
2.3) ดําเนินการสํารวจผ่านระบบ online ปีละ 2 รอบ โดยรอบที่ 1 สํารวจเดือนกุมภาพันธ์
รอบที่ 2 สํารวจเดือนสิงหาคม
2.4) สรุ ป และรายงานผลการสํ า รวจความสุ ข องค์ ก ร (Happy Workplace Index) ต่ อ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
2.5) นําผลการสํารวจมาปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสําคัญกับบุคลากรในทุกด้าน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
1.7.1-01 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของ/โครงการที่ได้ส่งเสริมและส่งผลต่อสุขภาวะของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.7.1-02 รายงานผลการสํารวจสุขภาวะระดับองค์กรด้วย Happy Workplace Index
1.7.1-03 แผนการปรับปรุงตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้ าป ระส งค์ 1.8 ม ห าวิ ท ย าลั ย มี ก ารพั ฒ น าต าม ป รั ชญ าข อ งเศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.8.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองกลาง
โทรศัพท์ : 0-2160-1219
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1011
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัย โดยกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการสํารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อ
ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Online รอบที่ 2 พบว่า บุคลากรมี
ความเชื่อมั่ นต่ อระบบบริหารจัด การตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของมหาวิท ยาลัย อยู่ในระดั บมากที่ สุ ด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 สามารถสรุประดับความเชื่อมั่นเป็นรายประเด็นได้ดังนี้
รายการ
ค่าเฉลี่ย ระดับความเชื่อมั่น
1) มีวิสัยทัศน์และความสามารถ ที่จะนําพามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
4.88
มากที่สุด
ไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ
2) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล มีความคุ้มค่าตามเป้าหมาย
4.82
มากที่สุด
งบประมาณและระยะเวลาที่กําหนดของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
3) มีการบริหารงานที่ตอบสนองตามความคาดหวังของผู้รับบริการ
4.85
มากที่สุด
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน
4) มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4.86
มากที่สุด
ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
5) มีระบบตรวจสอบการทํางาน ภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
4.85
มากที่สุด
พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการทํางานของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน อย่างถูกต้อง
6) เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ
4.83
มากที่สุด
ตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
7) มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินการให้แก่
4.84
มากที่สุด
บุคลากรในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รายการ
8) มีการใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
บริหารงานได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
9) มีการบริหารงานโดยคํานึงถึงบุคลากรให้ได้รับการปฏิบตั ิและ
4.84
มากที่สุด
บริการอย่างทัดเทียมกันของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
10) มีการบริหารงานโดยใช้กระบวนการการตัดสินใจตามหลักฉันทา
4.84
มากที่สุด
มติของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ภาพรวม
4.83
มากที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
4.01
4.14
4.26
4.39
≥ 4.51
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.8.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากร
1.00
4.83
5.0000
0.0500
ต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
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เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.51
4.83
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงระบบและกลไกการกํากับองค์กรที่ดีตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล และกลยุทธ์ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว โดยจัดโครงการกํากับองค์การที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการปฏิรูปกฎหมาย
2) มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายให้ ก องกลาง เป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพในการสํ า รวจความเชื่ อ มั่ น ของ
บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย โดยมีการสํารวจผ่านระบบ online
ปีละ 2 รอบ โดยรอบที่ 1 สํารวจเดือนกุมภาพันธ์ รอบที่ 2 สํารวจเดือนสิงหาคม
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าเฉลี่ย ระดับความเชื่อมั่น
4.84
มากที่สุด

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) ผู้บริหารเน้นการบริหารจัดการงานตามภารกิจหลักโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับบุคลากร
2) เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการสํารวจความเชื่อมั่นของบุคลากร
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
1.8.1-01 รายงานสํารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.8.1-02 แผนการปรับปรุงตามผลสํารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จํ า นวนประเด็ น ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ รั บ การ ความเสีย่ ง
ควบคุมและลดระดับความเสี่ยง
2. จํานวนประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด
ความเสีย่ ง
3. ร้ อยละของประเด็ นความเสี่ ยงที่ ได้ รั บการ
ควบคุ ม และลดระดั บ ความเสี่ ย งเที ย บกั บ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กําหนดขึ้นต่อปี

ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
7
7
6
7

7

6

100

100

100.00

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กําหนดขึน้ ต่อปี
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 0-2160-1340
โทรศัพท์ : 0-2160-1037
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โดยมีรายละเอียดสถานะความเสี่ยงก่อนและหลังควบคุม ดังนี้
ด้าน/งาน/
วัตถุประสงค์/
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม
(รอบ 12 เดือน)

1.ด้านกลยุทธ์
งาน จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรทีช่ ัดเจนและสามารถนําไปสู่
การปฏิบัติได้
1.1 ก า ร
5
5
25
สูง
1
2
2
น้อย
ลดลง
92.00
เปลี่ยนแปลงของ
มาก
มาก
สภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกมีผลต่อ
ก า ร กํ า ห น ด
ยุทธศาสตร์และ
ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ไม่
ตอบสนอง
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ร้อยละ
สถานะ
ของ
ความเสี่ยง คะแนน
คะแนน ระดับ
คะแนน ระดับ
หลัง
ความ
โอกาส ผลกระทบ ความ ความ โอกาส ผลกระทบ ความ ความ
ดําเนินการ เสี่ยงที่
เสี่ยง เสี่ยง
เสี่ยง เสี่ยง
ลดลง
ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

104
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ร้อยละ
สถานะ
ของ
ความเสี่ยง คะแนน
คะแนน ระดับ
คะแนน ระดับ
หลัง
ความ
โอกาส ผลกระทบ ความ ความ โอกาส ผลกระทบ ความ ความ
ดําเนินการ เสี่ยงที่
เสี่ยง เสี่ยง
เสี่ยง เสี่ยง
ลดลง
ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

ด้าน/งาน/
วัตถุประสงค์/
ความเสี่ยง

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม
(รอบ 12 เดือน)

2.ด้านการปฏิบัติงาน
งาน ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
2 .1 ก า ร จั ด
2
5
10
สูง
2
1
2
น้อย
ลดลง
80.00
กิ จกรรมพั ฒ นา
มาก
นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่
เป็ นไปตามกฎ
ร ะ เ บี ย บ ที่
กําหนดส่งผลต่อ
ภาพลั กษณ์ ของ
มหาวิทยาลั ยใน
เชิงลบ
3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
งาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้และ
ปลอดภัย
3.1 ภั ย คุ ก คาม
3
4
12
สูง
3
3
9
ปาน
ลดลง
25.00
ท างระบ บ
กลาง
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
งาน อาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน
3.2 การเกิดเหตุ
5
5
25
สูง
3
3
9
ปาน
ลดลง
64.00
อัคคีภัย
มาก
กลาง
4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
งาน วินัยและนิติการ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้การปฏิบตั ิงาน และข้อผิดพลาดที่
เกิดจากการปฏิบตั ิงานอันจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
4 .1 ก า ร
4
5
20
สูง
3
3
9
ปาน
ลดลง
55.00
เป ลี่ ย น แ ป ล ง
มาก
กลาง
ก ฎ ห ม าย
ร ะ เ บี ย บ
ข้ อบั งคั บ ของ
ห น่ ว ย ง า น
ภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบั ติ งาน
ของมหาวิทยาลัย
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ร้อยละ
สถานะ
ของ
ความเสี่ยง คะแนน
คะแนน ระดับ
คะแนน ระดับ
หลัง
ความ
โอกาส ผลกระทบ ความ ความ โอกาส ผลกระทบ ความ ความ
ดําเนินการ เสี่ยงที่
เสี่ยง เสี่ยง
เสี่ยง เสี่ยง
ลดลง
ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

ด้าน/งาน/
วัตถุประสงค์/
ความเสี่ยง

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม
(รอบ 12 เดือน)

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
งาน จัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและตรงความต้องการ
5 .1 ก า ร เอื้ อ
5
5
25
สูง
3
3
9
ปาน
ลดลง
64.00
ป ร ะ โย ช น์ ต่ อ
มาก
กลาง
พวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

เป้าหมาย
100.00

ผลการดําเนินงาน
100.00

การบรรลุ
บรรลุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมาย โดยจัดโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
2) มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายให้ ก องนโยบายและแผน เป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพการผลั ก ดั น และ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยง
1.00
100.00
5.0000
0.0500
ที่ ไ ด้ รั บ การควบคุ ม และลดระดั บ
ความเสี่ ย งเที ย บกั บ ประเด็ น ความ
เสี่ยงทั้งหมดที่กําหนดขึ้นต่อปี
การบรรลุเป้าหมาย:

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง การจัดลําดับความเสี่ยง การเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาบริหารจัดการโดยจัดทําเป็น
แผนบริหารความเสี่ยง และเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2.3) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับ
หน่วยงานได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ
2.4) ติดตามผลการเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ทุกๆ ไตรมาส
2.5) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ต่ออธิการบดีเพื่อทราบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้สําหรับโครงการบริหารความเสี่ยง
2) มีการปรับประยุกต์ใช้ข้ันตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักการของคณะกรรมการร่วม
ข อ ง ส ถ า บั น วิ ช า ชี พ 5 แ ห่ ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way
Commission) จํานวน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการตาม
กลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการได้ละความเสี่ยง และขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความ
เสี่ยง
3) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 องค์ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ 3 กําหนดให้มหาวิทยาลัย “ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลง”
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง
1.8.1-01 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.8.1-02 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าประสงค์ 1.9 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนินการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวกของมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองกลาง
โทรศัพท์ : 0-2160-1219
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1011
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และ
สิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Online รอบที่ 2 ผลการสํารวจ พบว่า นักศึกษา/บุคลากร
มีความพึ งพอใจต่ออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากที่สุด ที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่า 4.63 สามารถจําแนกผลความพึงพอใจตามกลุ่มดังนี้
 กลุ่มบุคลากร
รายการ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1) ด้านสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่
1.1) มีสถานที่เป็นสัดส่วนและเอื้ออํานวยต่อการทํางาน
4.82
มากที่สุด
1.2) มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างเหมาะสม
4.78
มากที่สุด
1.3) มีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน
4.78
มากที่สุด
1.4) มีห้องน้ําที่สะอาด และเหมาะสมต่อการให้บริการ
4.77
มากที่สุด
1.5) มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์ที่เหมาะสม
4.79
มากที่สุด
1.6) มีการจัดสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
4.77
มากที่สุด
ลูกน้ํายุงลาย
2) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
2.1) มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสมทันสมัย และเพียงพอ
4.79
มากที่สุด
ต่อความต้องการสําหรับการทํางาน
1.2) มีระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ใน
4.79
มากที่สุด
บริเวณอาคารต่างๆอย่างเหมาะสม
1.3) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่เหมาะสม
4.78
มากที่สุด
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
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ค่าเฉลี่ย
4.76

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

4.79

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

4.48
4.44
4.41
4.37
4.43
4.49

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.46

มาก

4.47

มาก

4.47
4.43

มาก
มาก

4.47

มาก

4.45

มาก

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รายการ
1.4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดบริการ Wifi ที่ครอบคลุม
พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
ภาพรวม
 กลุ่มนักศึกษา
รายการ
1)ด้านสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่
1.1) มีสถานที่เป็นสัดส่วนและเอื้อต่อการเรียน
1.2) มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างเหมาะสม
1.3) มีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน
1.4) มีห้องน้ําที่สะอาด และเหมาะสมต่อการให้บริการ
1.5) มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์ที่เหมาะสม
1.6) มีการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ํายุงลาย
2)ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
1.1) มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสมทันสมัย และเพียงพอ
ต่อความต้องการสําหรับการเรียน
1.2) มีระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ใน
บริเวณอาคารต่างๆอย่างเหมาะสม
1.3) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่เหมาะสม
1.4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดบริการ Wifi ที่ครอบคลุม
พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
1.5) มีการบริหารจัดการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่
เหมาะสม
ภาพรวม

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.90
4.03
4.15
4.28
≥ 4.40

109
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.9.1 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา/
1.00
บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการ
ดําเนินงาน
4.63

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.0500

Suan Sunandha Rajabhat University

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.40
4.63
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้ออํานวยต่อการ
เรียนรู้และการบริหารงาน และกลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้พร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆโดยได้จัดโครงการพัฒนา
และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองลาง เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อนตัวชี้วดั
ดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
2.2 จัดทําแผนปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
2.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
2.4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
2.5 ติ ด ตามผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติก ารด้านการปรับ ปรุงภู มิ ทัศ น์ และสิ่ งแวดล้ อ ม
จํานวน 2 รอบ
2.6 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
2.7 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมต่อ
ผู้บริหารทราบ จํานวน 2 รอบ
2.8 นําผลการประเมินมาจัดทําแผนการปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงภูมิทศั น์และสิ่งแวดล้อม
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
1.9.1-01 ราย งาน ผ ล ค วาม พึ งพ อ ใจ ขอ งนั ก ศึ ก ษ า/บุ ค ล าก รที่ มี ต่ อ อ าค ารส ถ าน ที่ แล ะ
สิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
1.9.1-02 แผนการปรับปรุงตามผลสํารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคาร
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์
ประจํา
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้
 ผู้อํานวยการสํานักทรัพย์สินและรายได้
โทรศัพท์ :0-2160-1552
โทรศัพท์ : 0-2160-1477
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
หน่วย
นับ
2559
2560
2561
1. งบรายได้ จากโครงการจั ดหารายได้ ด้ าน บาท 510,820,788.40 476,207,015.75 736,949,323.85
การบริการวิชาการและวิจัยทั้งหมด
367,559,493.00 346,270,638.00 549,646,642.00
1.1 ด้านการบริการวิชาการ
143,261,295.40 129,936,377.75 187,302,681.85
1.2 ด้านวิจัย
738
787
810
2. จํ า นวนอาจารย์ ท้ั ง หมด (นั บ เฉพาะที่ คน
ปฏิบัติงานจริง)
692,169.09
605,091.51
909,813.98
3. งบรายได้ จากโครงการจั ดหารายได้ ด้ าน บาท/คน
การบริ การวิ ชาการและวิจั ยต่ ออาจารย์
ประจํา
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน
1) คณะครุศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) วิทยาลัยนานาชาติ

งบรายได้จากโครงการ
จัดหารายได้
5,076,172.00
3,135,930.00
8,939,075.00
85,175,501.00
66,181,819.00
2,580,000.00
15,639,400.00
2,481,915.00

อาจารย์ประจําที่
ปฏิบัติงานจริง
58
100
128
98
68
46
38
37

เฉลี่ยต่อคน
87,520.21
31,359.30
69,836.52
869,137.77
973,262.04
56,086.96
411,563.16
67,078.78
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โดยสามารถสรุปผลการดําเนินการจําแนกรายหน่วยงานดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 1.10 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม
ภารกิจ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรม
15) สํานักงานอธิการบดี
16) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
18) สถาบันวิจัยและพัฒนา
19) สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิคส์
20) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
21) สํานักทรัพย์สนิ และรายได้
22) ศูนย์การศึกษา จ. สมุทรสงคราม
23) ศูนย์การศึกษา จ. อุดรธานี
24) ศูนย์การศึกษา จ. ระนอง
รวม

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

งบรายได้จากโครงการ
จัดหารายได้
51,646,594.10
6,322,805.00
6,361,190.00
250,500.00
18,525,758.75
1,446,023.00
1,634,358.00
1,125,683.00
89,270.00
569,000.00
1,384,400.00

อาจารย์ประจําที่
ปฏิบัติงานจริง
54
48
58
11
55
11
-

30,923,730.00
426,600,990.00
166,300.00
577,910.00
115,000.00
736,949,323.85

810

เฉลี่ยต่อคน
956,418.41
131,725.10
109,675.69
22,772.73
336,831.98
131,456.64
909,813.98

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.10.1 งบรายได้ จ ากโครงการจั ด หา
1.00
909,813.98
5.0000
0.0500
รายได้ ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการและ
วิจัยต่ออาจารย์ประจํา
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
25,000

ผลการดําเนินงาน
909,813.98

การบรรลุ
บรรลุ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ
อย่างเป็นระบบ โดยโครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สํานักทรัพย์สินและรายได้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยได้ดําเนินการดังนี้
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
2.3) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดหารายได้ต่อผู้บริหารทราบทุกเดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) มีนโยบายสนับสนุนการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและการวิจยั
2) กําหนดการหารายได้ให้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์รายบุคคล
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
1.10-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการ
วิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจํา”
1.10-02 แผนการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.10-03 รายงานสรุปผลรายได้จากการดําเนินการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและวิจัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2160-1014
โทรศัพท์ : 0-2160-1341
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. ผลรวมถ่ วงน้ํ า หนั ก งานวิ จั ย หรื อ งาน น้ําหนัก
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
1.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด คน
(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)
2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ ร้อยละ
เผยแพร่ ในระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ต่ อ
อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัย
3.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
374.80 485.40(1041) 535.80(1,082)
254.00
94.20

284.80(679)
159.40(268)

329.80(732)
152.20 (248)

26.60

41.20(94)

53.80 (102)

750

799

819

485
182
83
49.97

519
188
92
60.75

526
184
109
65.42

52.37
51.76
32.05

54.87
84.79
44.78

62.70
82.72
49.36
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สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานดังนี้
ผลรวมถ่วงน้ําหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่

329.80

จํานวน
อาจารย์
(นับรวม
ลา
ศึกษา
ต่อ)
526

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

รวม

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

รวม

111

476

54

31

60

732

22.20

190.40

32.40

24.80

60.00

62.70

38
34
9

29
104
119

3
6
14

2
6
7

12
6
10

84
156
159

7.60
6.80
1.80

11.60
41.60
47.60

1.80
3.60
8.40

1.60
4.80
5.60

12.00
6.00
10.00

34.60
62.80
73.40

59
131
98

58.64
47.94
74.90

10

26

17

2

-

55

2.00

10.40

10.20

1.60

0.00

24.20

46

52.61

1
5
4

53
58
3

2
7

1
1
-

14
7
-

69
73
14

0.20
1.00
0.80

21.20
23.20
1.20

0.00
1.20
4.20

0.80
0.80
0.00

14.00
7.00
0.00

36.20
33.20
6.20

37
54
11

97.84
61.48
56.36

10
-

53
31

5
-

8
4

9
2

85
37

2.00
0.00

21.20
12.40

3.00
0.00

6.40
3.20

9.00
2.00

41.60
17.60

55
35

75.64
50.29

34

110

2

9

93

248

6.80

44.00

1.20

7.20

93.00

152.20

184

82.72

-

2

1

-

-

3

0.00

0.80

0.60

0.00

0.00

1.40

3

46.67

23
10

77
27

1
-

4
4

41
50

146
91

4.60
2.00

30.80
10.80

0.60
0.00

3.20
3.20

41.00
50.00

80.20
66.00

102
68

78.63
97.06

1
5

4
68

1

1
15

2
13

8
102

0.20
1.00

1.60
27.20

0.00
0.60

0.80
12.00

2.00
13.00

4.60
53.80

11
109

41.82
49.36

3

31

1

14

4

53

0.60

12.40

0.60

11.20

4.00

28.80

51

56.47

2

37

-

1

9

49

0.40

14.80

0.00

0.80

9.00

25.00

58

43.10

150

654

57

55

166

1082

166.00

535.80

819

65.42

หน่วยงาน

1. กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
1) คณะครุศาสตร์
2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3) คณะวิทยาการ
จัดการ
4) คณะศิลปกรรม
ศาสตร์
5) วิทยาลัยนานาชาติ
6) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
7) วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์ ฯ
8) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ
9) บัณฑิตวิทยาลัย
(กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ)
2. กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
10) บัณฑิตวิทยาลัย
(กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
11) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
12) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
13) วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
14) วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ
15) วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์
รวม

30.00 261.60 34.20 44.00

คิด
เป็น
ร้อย
ละ
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จํานวนงานวิจัยที่ตีพมิ พ์ เผยแพร่ จําแนก
ตามระดับคุณภาพ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ /นําเสนอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1,006 ผลงาน ผลงานวิจัย
ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จํานวน 36 ผลงาน ตํารา จํานวน 4 ผลงาน และงานที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดําเนินการ จํานวน 36 ผลงาน สามารถจําแนกผลการดําเนินงานตามประเภทดังนี้
ประเภทผลงาน
ระดับการตีพิมพ์/เผยแพร่ รวม
ชาติ
นานาชาติ
96
90
186
1)ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ(Journal)
1.1งานวิจัย
96
89
185
1.2งานสร้างสรรค์
1
1
166
654
820
2)ผลงานที่เผยแพร่ในที่ประชุม(Proceedings)
2.1งานวิจัย
148
654
802
2.2งานสร้างสรรค์
18
18
36
3)ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบตั ร
4
4)ผลงานทางวิชาการ
36
5)งานที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
1,006
รวมผลงาน ลําดับที่ 1-2
1,082
รวมผลงานทุกประเภท
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥ 30.00
20.00
22.50
25.00
27.50
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัย
3.50
65.42
5.0000
0.1750
ห รื อ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
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เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 30.00
65.42
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ ป ระจําและนัก วิ จัย ให้ ได้ รับ การตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ในระดั บ ชาติ ห รือ นานาชาติ โดยจัด โครงการ
ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบั นวิจัยและพั ฒ นาเป็น หน่ วยงานเจ้ าภาพในการผลัก ดันและ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับหน่วยงาน
2.2 จัดโครงการพัฒ นาบทความให้ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์นํางานวิจัยมาตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
2.3 จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ที่ยังไม่มีการเผยแพร่ผลงานส่ง
บทความเข้าร่วม
2.4 จัดประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับ
หน่วยงาน
2.5 ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และนักวิจัยในการเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
บทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
2) มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ และมีการจัดสรรแรงจูงใจ
3) มีจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความของอาจารย์และนักวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
2.1.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย”
2.1.1-02 บัญชีอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1.1-03 ผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

118
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2160-1014
โทรศัพท์ : 0-2160-1341
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จํ า นวนบทความวิ จั ย ที่ ได้ รั บ การอ้ า งอิ ง
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1.1 ระดับชาติ
1.2 ระดับนานาชาติ
2. จํานวนอาจารย์ ประจํ าและนั กวิ จั ยทั้ งหมด
(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ในระดั บชาติ หรือระดั บนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย

เรื่อง

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
40
35
-

เรื่อง
เรื่อง
คน

-

1
39
799

7
28
819

ร้อยละ

-

5.01

4.27

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Suan Sunandha Rajabhat University

ลําดับ
1

2

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation)
In vitro
antioxidomt,antibocterial,and
cytotoxicity octivities from
karanda (carissa carandas
L.)fruiy extracts
Developing an Adaptive
Web-based Intelligent
Tutoring System using
Mastery Learning Technique

ชื่อ-สกุลเจ้าของบทความ
ผศ. ดร.ยุทธนา สุดเจริญ

ผศ. ดร.กัลยณัฎฏ์
กุหลาบเพ็ชรทอง

ระดับการอ้างอิง
(Citation)
ชื่อผลงานที่นําไปอ้างอิง
ชาติ นานาชาติ

Genotypic variability in
morphological and
phytochemical traits among
Karanda accessions
-



A proposal to develop a
guided-inquiry mobile
learning with a mastery
learning meving students'
learning performance and
attitudes in physics

119

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation)

ชื่อ-สกุลเจ้าของบทความ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระดับการอ้างอิง
(Citation)
ชื่อผลงานที่นําไปอ้างอิง
ชาติ นานาชาติ

Pesticide Application and Khat
Chewing as Predictors of the
Neurological Health Outcomes
among Pesticide Applicators
in a Vector Control Unit,
Saudi Arabia

Biochemical and
hematological status of
pesticide sprayers in samut
songkhram, Thailand

ผศ. ดร.ยุทธนา สุดเจริญ

4

Enrichment Ontology Instance
By Using Data Mining
Techniques A Case of Thai
Tourist Interest in Culture
Tourism
ONTOLOGY BASED
KNOWLEDGE MANAGEMENT
FOR CULTURAL TOURISM

ผศ. ดร.กัลยณัฎฏ์
กุหลาบเพ็ชรทอง

-



ผศ.นิศานาถ
เตชะเพชรไพบูลย์

-



Development of barium
borosilicate glasses for
radiation shielding materials
using rice husk ash as a silica
source
Development of barium
borosilicate glasses for
radiation shielding materials
using rice husk ash as a silica
source
Development of barium
borosilicate glasses for
radiation shielding materials
using rice husk ash as a silica
source
Comparison of biochemical,
hematological parameters and
pesticide expose-related
symptoms among organic and
non-organic farmers,
Singburi, Thailand

ผศ. ดร.ณรงค์ สังวาระนที

-



ผศ. ดร.ณรงค์ สังวาระนที

-



Study of gamma radiation
shielding properties of ZnOTeO2 glasses

ผศ. ดร.ณรงค์ สังวาระนที

-



Calculation of photon shielding
properties for some newton
shielding materials

ผศ. ดร.ยุทธนา สุดเจริญ

-



Hematological abnormality,
oxidative stress, and
genotoxicity induction in
greenhouse pesticide
sprayers; Investigation the
role of NQO1 gene
polymorphism

5

6

7

8

9

Dwipa Ontology III:
Implementation of Ontology
Method
Enrichment on Tourism
Domain
Dwipa Ontology III:
Implementation of Ontology
Method Enrichment on
Tourism Domain
A study of photon interaction
parameters in barium
compounds

Suan Sunandha Rajabhat University

3

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

120
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ลําดับ

ชื่อ-สกุลเจ้าของบทความ

10

Biochemical andhematological
status of pesticide sprayers in
Samut Songkhram, Thailand

ผศ. ดร.ยุทธนา สุดเจริญ

11

Survival of Probiotic Bacteria
in Freeze-Dry Yogurt Starter
Culyure Storage at 4 and 30
degree celcius

ผศ.จารุวรรณ ฉัตรทอง

12

Enrichment Ontology Instance
by Using Data Mining
Techniques : A Case of Thai
Tourist Interest in Culture
Tourism
Developing an Adaptive
Web-based Intelligent
Tutoring System Using
Mastery Learning Technique

ผศ. ดร.กัลยณัฎฐ์
กุหลาบเพ็ชรทอง

13

Suan Sunandha Rajabhat University

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation)

ผศ. ดร.กัลยณัฎฐ์
กุหลาบเพ็ชรทอง

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระดับการอ้างอิง
(Citation)
ชื่อผลงานที่นําไปอ้างอิง
ชาติ นานาชาติ

Effect of sub-lethal doses of
thiamethoxam (a
neonicotinoid) on hematobiochemical parameters in
broiler chicks

Characterization of freezedried Lactobacillus acidophilus
in goat milk powder and
tablet: Optimization of the
composite cryoprotectants
and evaluation of storage
stability at different
temperature

Dwipa ontology
III:Implementation of ontology
method enrichment on
tourism domain
-



Analysis of Active Learning
Suitability of Subjects in
Information and Electronics
A proposal to develop a
guided-inquiry mobile
learning with a mastery
learning mechanism for
improving students' learning
performance and attitudes in
Physics
diffMOOC : Differentiated
Learning Paths Through the
Use of Differentiated
Instruction within MOOC

121

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation)

ชื่อ-สกุลเจ้าของบทความ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระดับการอ้างอิง
(Citation)
ชื่อผลงานที่นําไปอ้างอิง
ชาติ นานาชาติ

Volounteer Tourism
Development: Perceptions
from University Students in
Thailand

เรื่องเล่าลูกผสมและการสร้าง
คาแร็คเตอร์แบบการ์ตูนใน
รายการ The Mask Singer

Premisw and Environmental
Background for the transition
to the Creative Development
of Economics

14

The attiudes of Thai hosts
towards western volunteer
tourists

ผศ. ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์

15

การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ผีท่ี
ผลิตโดยจีทีเอช

ผศ.ประกายกาวิล ศรีจินดา

16

Postindustrialization prospects
in the Dynamics of
Socioeconomic
transformations: cluster
approach
Environmental Factors of
National Competitiveness in
Modern MNCs' Development

ผศ. ดร.Denis S.Ushakov

ผศ. ดร.Denis S.Ushakov

-



Labor Migration Management:
Factors of National Efficiency
and Regional Competitiveness
(The Case of Pattaya-City,
Thailand)
Postindustrialization Prospects
in the Dynamics of
Socioeconomic
Transformations: Cluster
Approach
International Migration as a
Factor of Growth under
Globalizing
THE APPLICATION OF
GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEM
IN DENGUE HAEMORRHAGIC
FEVER RISK ASSESSMENT IN
SAMUT SONGKHRAM
PROVINCE, THAILAND

ผศ. ดร.Denis S.Ushakov

-



ผศ. ดร.Denis S.Ushakov

-



Fossil Fuel Production Impact
on Regional Eco-Economic
Development

ผศ. ดร.Denis S.Ushakov

-



Measuring International
Migration in Azerbaijan

อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา

-



Effectiveness of Pleurotus
eryngii (King Oyster
Mushroom) Extract for
Killing Larvae and Attracting
Adult Mosquito Vectors in
Samut Songkhram Province of
Thailand

17

18

19

21

Premises and Environmental
Background for the Transition
to the Creative Development
of Economics
Satisfaction of Employees of
Moscow Region Organization
by Implementation of Youth
Personnel Policy

Suan Sunandha Rajabhat University

20

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

122
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ลําดับ

ชื่อ-สกุลเจ้าของบทความ

22

THE APPLICATION OF
GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEM
IN DENGUE HAEMORRHAGIC
FEVER RISK ASSESSMENT IN
SAMUT SONGKHRAM
PROVINCE, THAILAND

อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา

23

Species diversity and
distribution of mosquito
vectors in coastal habitats of
Samut Songkhram province,
Thailand
Insecticide resistance of
temephos on Aedes aegypti
as dengue vector in Samut
Songkhram, Thailand
INSECTICIDE SUSCEPTIBILITY
OF AEDES AEGYPTI LARVAE
TO BACILLUS THURINGIENSIS
ISRAELENSIS AND JUVENILE
HORMONE IN DENGUE
EPIDEMIC AREAS OF
SAMUTSONGKHRAM,
THAILAND
Local Business for Regional
Competitiveness : The Case of
Samut Songkhram, Thailand

อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา

24

25

Suan Sunandha Rajabhat University

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation)

26

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระดับการอ้างอิง
(Citation)
ชื่อผลงานที่นําไปอ้างอิง
ชาติ นานาชาติ

1.Insecticide resistance of
temephos on Aedes aegypti
as denguevector in Samut
Songkhram, Thailand
2.INSECTICIDE
SUSCEPTIBILITY OF AEDES
AEGYPTI LARVAE TO
BACILLUS THURINGIENSIS
ISRAELENSIS AND JUVENILE
HORMONE IN DENGUE
EPIDEMIC AREAS OF
SAMUTSONGKHRAM,
THAILAND

Development of a More
Effective Mosquito Trapping
Box for Vector Control

อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา

-



อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา

-



รศ. ดร.วิทยา เมฆขํา

-



Effect of the CDC light trap on
control of nocturnal
mosquitoes in coastal Samut
Songkhram Province, Thailand
Larvicidal and Adult Mosquito
Attractant Activity of
Auricularia auricula-judae
Mushroom Extract on Aedes
aegypti (L.) and Culex
sitiens Wiedemann

The Community-Enterprise
Trademark and Packaging
Design in Ban Dung District in
Udonthani, Thailand

123

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation)

ชื่อ-สกุลเจ้าของบทความ

27

The Community-Enterprise
Trademark and Packaging
Design in Ban Dung District in
Udonthani, Thailand

28

Thai Traditional Hanging
ผศ. ดร.รจนา จันทราสา
Garland Decoration to the
Pattern Design
Adapted on Suan Sunandha
Rajabhat University Souvenir
Cordierite composites using
ผศ. ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
new source of waste; sludge
cake from cosmetic industry in
Thailand

29

30

อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ

พล.ต.ท.(ผศ. พิเศษ) ดร.ณรงค์
กุลนิเทศ

ระดับการอ้างอิง
(Citation)
ชื่อผลงานที่นําไปอ้างอิง
ชาติ นานาชาติ

Impact of Plastic Labelling,
Coloring and Printing on
Material Value Conservation
in the Products of Secondary
Recycling

Plastic Packaging Material
Value Conservation and
Evident of the Consumers’
Acceptance

White Champaka: The Pattern
Design Dimension to the
Applying of
the Aromatherapy Seat
Cushion

Reuse of spent FCC catalyst,
waste serpentine and kiln
rollers waste for synthesis of
cordierite and cordieritemullite ceramics

นาฏยประดิษฐ์ ชุด มาหยารัศมี
สการะวาตีทรงเครื่อง

-



Efficacy of screening tests for
11-nor-delta-9tetrahydrocannabinolcarboxylic acid detection in
urine
Hydrothermal-precipitation
preparation of
CdS@(Er3+:Y3Al5O12/ZrO2)
coated composite and
sonocatalytic degradation of
caffeine

Suan Sunandha Rajabhat University

32

แนวทางการพัฒนาการแสดง
โนราร่วมสมัย กรณีศึกษา การ
แสดงโนรากระบีต่ ที ่า ของคณะ
โนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัด
สงขลา
Development of the
Investigation for Suppression
Narcotics in Community

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

124
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ลําดับ
31

33

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation)

ชื่อ-สกุลเจ้าของบทความ

“ไล่ล่า” การสร้างสรรค์การ
อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ
แสดงโนราร่วมสมัยตามแนวคิด
กลวิธีการแสดงของสตานิ
สลาฟสกี
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี อาจารย์ ดร.เมธา หริมเทพาธิป
ต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย

ระดับการอ้างอิง
(Citation)
ชื่อผลงานที่นําไปอ้างอิง
ชาติ นานาชาติ

การสร้างสรรค์เทศกาล
ละครเควียร์กรุงเทพ



-

การศึกษาเชิงประยุกต์หลัก
พุทธธรรมกับการแก้ปัญหา
บริโภคนิยมของวัยรุ่น จังหวัด
อุบลราชธานี
ส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน
ทางการเงินตามมุมมองของ
ผู้ประกอบการตลาดนัด
จังหวัดลําปาง
ปัจจัยของกิจกรรมโลจิสติกส์
ด้านการขนส่งและกระจาย
สินค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าธุรกิจบริการโลจิ
สติกส์ในประเทศไทย

34

พฤติกรรมกรเลือกซื้อสินค้าใน
ตลาดนัดกลางคืนของผู้บริโภค
เขตกรุงเทพมหานคร

ผศ. พิเศษ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล



-

35

การศึกษาระดับปัญหาที่ส่งผล อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์
ต่อโซ่อุปทานการขนส่งทางราง
กรณีศึกษาที่ทาํ การรับส่งสินค้า
ย่านพหลโยธิน



-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.50
2.00
2.50
≥ 3.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับ
1.13
4.27
5.0000
0.0565
การอ้ า งอิ ง (Citation) ในระดั บ ชาติ
หรื อ ระดั บ นานาชาติ ต่ อ อาจารย์
ประจําและนักวิจัย

125
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 3.00
4.27
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยจัดโครงการส่งเสริม
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับหน่วยงาน
2.2 จัดโครงการพัฒนาบทความให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริม
ให้อาจารย์นํางานวิจัยมาตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
2.3 จั ด การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เพื่ อ เป็ น เวที ให้ ค ณาจารย์ ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารเผยแพร่ ผ ลงานส่ ง
บทความเข้าร่วม
2.4 จัดประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงาน
2.5 ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีการเงินรางวัลเพื่อจูงใจให้กับผู้ที่มีผลงานได้รับการ Citation
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : -
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หลักฐานอ้างอิง:
2.1.2-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย”
2.1.2-02 เอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงการอ้ า งอิ ง (Citation) บทความวิ จั ย ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1.2-03 บั ญ ชี ร ายชื่ อ อาจารย์ ป ระจํ า ทั้ งหมด (นั บ รวมอาจารย์ ป ระจํ า ที่ ล าศึ ก ษาต่ อ ) ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
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ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.3 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 0-2160-1175
โทรศัพท์ : 0-2160-1404
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. ผลรวมถ่ วงน้ํ าหนั กของผลงานที่ ตี พิ ม พ์ คะแนนถ่วง
หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
น้ําหนัก
ระดับปริญญาโท
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
คน
โท
3. ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนัก ของผลงานที่
ร้อยละ
ตี พิ ม พ์ ห รื อ เผ ย แ พ ร่ ข อ ง ผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโท
4. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษา คะแนนเฉลีย่
และผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ห รื อ เผ ย แ พ ร่ ใน
ระดับชาติ หรื อ นานาชาติ (ผลการ
ดําเนินงาน ข้อ3/40*5)

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
47.80
46.40

-

194

187

-

24.64

24.81

-

3.08

3.10
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รอบ 6 เดือน
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โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานดังนี้
หน่วยงาน
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) คณะศิลปกรรมศาสตร์
4) บัณฑิตวิทยาลัย
5) วิทยาลัยนานาชาติ
6) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
7) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลาย
รวม

คุณภาพงาน
(จํานวนเรื่อง)
0.00(0)
1.80(4)
6.60(23)
30.81(109)
2.00(3)
1.40(3)
3.80(11)
46.40(154)

จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา
0
17
21
137
4
4
6
187

ร้อยละ

คะแนน

0.00
10.59
31.43
22.48
100.00
35.00
63.33
24.81

0.00
1.32
3.93
2.81
5.00
4.38
5.00
3.10

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.50
2.00
2.50
≥ 3.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.1.3 ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย ผ ล ง า น ข อ ง
1.13
3.10
5.0000
0.0565
นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโทที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
การบรรลุเป้าหมาย:
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เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 3.00
3.10
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
โดยจัดโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 รวบรวมและสรุปผลการคาดการณ์ นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา และรายงานให้ผู้บริหาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ทราบ
2.3 จัดโครงการเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
-อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (เม.ย.2561)
- อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (ม.ค.2561)
2.4 ปรับปรุงเกณฑ์การจบการศึกษา
- ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการทํ าวิท ยานิ พ นธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการทําการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2.5 ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.6 รวบรวมและสรุ ป ผลการนํ า เสนอ/ตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาและผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา ให้ผ้บู ริหารและมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีการจัดสรรทุนให้นักศึกษาที่มีผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
กระบวนการคัดกรองผลงานต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนและใช้เวลานาน โดยการเผยแพร่ต้อง
ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการยอมรับในคุณภาพและเป็นประโยชน์เพียงพอที่จะเผยแพร่
ได้
หลักฐานอ้างอิง:
2.1.3-01 ตารางสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตั ว ชี้ วั ด “คะแนนเฉลี่ ย ผลงานของนั ก ศึ ก ษาและผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ”
2.1.3-02 บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1.3-03 หลักฐานบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ของนัก ศึ ก ษาและผู้สํ าเร็จการศึ กษาระดั บ ปริญ ญาโทที่ ได้ รับการตี พิ มพ์ ในระดับชาติและระดับ นานาชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

-

30

43

-

72.00

95.81

-

4.50

5.00
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1. ผลรวมถ่ วงน้ํ าหนั กของผลงานที่ ตี พิ ม พ์ คะแนนถ่วง
หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
น้ําหนัก
ระดับปริญญาเอก
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
คน
โท
3. ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนัก ของผลงานที่
ร้อยละ
ตี พิ ม พ์ ห รื อ เผ ย แ พ ร่ ข อ ง ผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
4. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษา คะแนนเฉลีย่
และผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ ได้ รั บ ก ารตี พิ ม พ์ ห รื อ เผ ย แพ ร่ ใ น
ระดับชาติ หรื อ นานาชาติ (ผลการ
ดําเนินงาน ข้อ 3/80*5)

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
21.6
41.20

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.4 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 0-2160-1175
โทรศัพท์ : 0-2160-1404
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

130
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายหน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน
คุณภาพงาน
จํานวน
ร้อยละ
คะแนน
(จํานวนเรื่อง) ผู้สําเร็จการศึกษา
1) บัณฑิตวิทยาลัย
31.60(71)
28
112.86
5.00
2) นวัตกรรมฯ
9.60(18)
15
64.00
4.00
รวม
41.20 (89)
43
95.81
5.00
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.50
2.00
2.50
≥ 3.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.1.4 ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย ผ ล ง า น ข อ ง
1.1.3
5.00
5.0000
0.0565
นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญ ญาเอกที่ ได้ รับ การตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 3.00
5.00
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
นั ก ศึ ก ษาและผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ในระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติโดยจัดโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ดังกล่าว
2.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 รวบรวมและสรุปผลการคาดการณ์ นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
2.3 จัดโครงการเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
-อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (เม.ย.2561)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

- อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (ม.ค.2561)
2.4 ปรับปรุงเกณฑ์การจบการศึกษา
- ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการทํ าวิท ยานิ พ นธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการทําการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2.5 ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.6 รวบรวมและสรุ ป ผลการนํ า เสนอ/ตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาและผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา ให้ผ้บู ริหารและมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีการจัดสรรทุนให้นักศึกษาที่มีผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
กระบวนการคัดกรองผลงานต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนและใช้เวลานาน โดยการเผยแพร่ต้อง
ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการยอมรับในคุณภาพและเป็นประโยชน์เพียงพอที่จะเผยแพร่
ได้
หลักฐานอ้างอิง:
2.1.4-01 ตารางสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตั ว ชี้ วั ด “คะแนนเฉลี่ ย ผลงานของนั ก ศึ ก ษาและผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ”
2.1.4-02 บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1.4-04 หลักฐานบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2160-1014
โทรศัพท์ : 0-2160-1341
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จํ านวนผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ างสรรค์
ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์
2. จํ านวนผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ างสรรค์
ทั้งหมด
3. ร้ อ ยละผลงานวิ จั ยหรื อ งานสร้างสรรค์
ได้ รั บ ก า ร นํ า ไป ใช้ ป ร ะ โย ช น์ ต่ อ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้งั หมด

ผลงาน

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
282
291
360

ผลงาน

-

-

564

ร้อยละ

-

-

63.83

จํานวนงานวิจัย
ทั้งหมด
55
99
75
60
43
25
13
29
36
34
30

ร้อยละ

สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานดังนี้
หน่วยงาน
จํานวนงานวิจัยฯที่
นําไปใช้ประโยชน์
1) คณะครุศาสตร์
33
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46
4) คณะวิทยาการจัดการ
36
5) คณะเทคโนโลยีอุตหกรรม
25
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
20
7) บัณฑิตวิทยาลัย
10
8) วิทยาลัยนานาชาติ
22
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
24
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
20
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
17

60.00
60.61
61.33
60.00
58.14
80.00
76.92
75.86
66.67
58.82
56.67
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หน่วยงาน

จํานวนงานวิจัยฯที่
นําไปใช้ประโยชน์
8

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
จํานวนงานวิจัย ร้อยละ
ทั้งหมด
10
80.00

12) วิทยาลัยการภาพยนตร์
ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลายเชน
37
53
69.81
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
2
2
100.00
รวม
360
564
63.83
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
50.00
52.50
55.00
57.50
≥ 60.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.2.1 ร้ อ ยละผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
3.50
63.83
5.0000
0.1750
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ได้ รั บ ก า ร นํ า ไป ใช้
ประโยชน์ ต่ อ ผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ท้งั หมด
การบรรลุเป้าหมาย:
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เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 60.00
63.83
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไป
ใช้ป ระโยชน์ในการพั ฒ นาสังคม ชุมชน วิส าหกิ จชุมชน OTOP และ SMEs โดยจัดโครงการถ่ ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา
2) มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายให้ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เป็ น หน่ วยงานเจ้ าภาพในการผลั ก ดั น และ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยได้ดําเนินการดังนี้
2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับหน่วยงาน
2.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ให้แก่นักวิจัย
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2.3 จัดประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน

2.4 ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีงบประมาณสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
2.2.1-01 ตารางสรุป ผลการดํ าเนิ น งานตั วชี้วัด “ร้ อ ยละผลงานวิ จัย หรือ งานสร้ า งสรรค์ ได้ รับการ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้งั หมด ”
2.2.1-02 บัญชีรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้งั หมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2.1-03 เอกสารการรั บ รองการนํ า งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าประสงค์ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

ผลงาน

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
156

เฉยพ่วง) 2) ลวดลายผ้า (อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์) 3) ลวดลายผ้า จํานวน 8 ผลงาน ( อาจารย์
ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ) 4) ลวดลายผ้า จํานวน 6 ผลงาน (ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร) 5) ลวดลายบนจาน
รองแก้ว และลวดลายบนโคมไฟ (อาจารย์เอกพงศ์ อินเกื้อ)
4. วิ ท ยาลั ย สหเวชศาสตร์ จํ านวน 3 ผลงาน ได้ แก่ 1) ครี ม ตะบู น* (อาจารย์นรินทร์ กากะทุ ม
เจ้าของผลงาน) 2) เจลล้างหน้ามะขามป้อม* และ 3) โทนเนอร์มะขามป้อม* (รองศาสตราจารย์
พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัยเจ้าของผลงาน 2-3)
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มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร จํานวน 156 ผลงาน
จําแนกเป็น อนุสิทธิบัตร จํานวน 9 ผลงาน และสิทธิบัตร จํานวน 147 ผลงาน สามารถจําแนกผลงานตาม
หน่วยงาน ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 3 ผลงาน ได้แก่ 1) เยลลี่มะม่วง* (ผศ.ดร.ปิยะดา อาชา
ยุทธการ) 2) ชุดตรวจวัดฟอสเฟตฐานโพลิเมอร์* (ผศ.ดร. วนิดา วอนสวัสดิ์) และ 3) น้ําจิ้มข้าวมัน
ไก่กึ่งสําเร็จรูปชนิดผง* (ผศ.นฤมล ประภาสุวรรณกุล)
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 104 ผลงาน ได้แก่ 1) ลายผ้าที่ 1-10 (ผศ.ดร รจนา จันทรา
สา เจ้าของผลงาน) 2) หมึกพิมพ์น้ํามันมะพร้าว* (อาจารย์วัฒ น์ พลอยศรี/อาจารย์ไกรพ เจริญ
โสภา เจ้าของผลงาน) 3) ลวดลายบนแก้ว 4) ลวดลายบนผ้า 1-2 (ผศ. ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม 3-4)
5) สบู่ ,ขวดน้ํ า,ที่ วางแก้ วน้ํ า ฯลฯ รวมจํ านวน 89 ผลงาน (ผศ. ดร.พลั ง วงษ์ ธนสุ ภ รณ์ ) และ 6)
อุปกรณ์เก็บดินสอสีจากเศษแผ่นกันลื่น (ผศ.จง บุญประชา)
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จํานวน 27 ผลงาน ได้แก่ 1) ลายผ้า จํานวน 10 ผลงาน (อาจารย์เตชิต

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.3.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2160-1014
โทรศัพท์ : 0-2160-1341
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 16 ผลงาน ได้ แก่ 1) ลายผ้า จํานวน 16 ผลงาน
(ผศ.ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด)
6. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จํานวน 1 ผลงาน ได้แก่ มาลัยแก้วเจ้าจอม (ผศ.ปรเมษฐ์
แสงอ่อน)
7. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จํ า นวน 2 ผลงาน ได้ แ ก่ ไม้ จิ้ ม ฟั น ไฟฟ้ า * และ หมอนรองคออั จ ฉริ ย ะ*
(ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ: 1) * หมายถึงผลงานอนุสิทธิบัตร 2) ( ) หมายถึงเจ้าของผลงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3 ผลงาน
4 ผลงาน
5 ผลงาน
6 ผลงาน
≥7 ผลงาน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.3.1 จํ า นวนผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
1.13
156
5.0000
0.0565
สร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร
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การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥7 ผลงาน
156
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ให้
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร โดยจัดโครงการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
2) มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายให้ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เป็ น หน่ วยงานเจ้ าภาพในการผลั ก ดั น และ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยได้ดําเนินการดังนี้
2.1 ประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการดํ าเนิ น งานตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ต ามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับหน่วยงาน
2.2 จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยื่นจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

2.3 จัดโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
2.4 จั ด ประชุ ม ติ ด ตามและผลั ก ดั น แนวทางการดํ า เนิ น งานให้ บ รรลุ เป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ให้ กั บ
หน่วยงาน
2.5 รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ท่ีส่ งเข้ ามา เพื่ อให้ ค ณะกรรมการ
พิจารณาตรวจสอบ
2.6 ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน
2.7 นําผลงานวิจัยยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีระบบกลไลสนับสนุนในการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
2.3.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนิ นงานตัวชี้วัด “จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุ
สิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
2.3.1-02 เอกสารหลั กฐานแสดงที่ ยื่นจดอนุ สิ ท ธิบั ต รหรือ สิ ท ธิ บัตรทั้งในประเทศหรื อ ต่ างประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 2.4.1 จํานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2160-1014
โทรศัพท์ : 0-2160-1341
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จํ า นวนองค์ ค วามรู้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในแหล่ ง
เรียนรู้บริการวิชาการ

แหล่ง

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
23
23
21

โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เปิดบริการทางวิชาการให้กับ
ชุมชนหรือบุคคลทั่วไป
1. แหล่งเรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษา
(หมายเหตุ" ขอเปลี่ยนชื่อแหล่งเรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้
ชีวิตเมืองพอเพียง เป็น แหล่งเรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษา
ตามบันทึกข้อความ ที่ คศ./2099 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน
2557 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแหล่ง
เรียนรู้ คณะครุศาสตร์ )
2. แหล่งเรียนรู้ด้านสํานักงานสีเขียว (Green
Office) อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. ศูนย์การเรียนรู้ บริการวิชาการ และถ่ายทอด
นวัตกรรมสู่ชุมชนด้านอาเซียน ณ วัดโตนด ตําบลวัดชลอ
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
4. ศูนย์การเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศ
ศาสตร์สู่ชุมชน อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา
5. แหล่งเรียนรู้วิจัย บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ตําบลคลองโยง
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ชื่อฐานความรู้ที่ในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ (เดิม) ในปี 2560
การพัฒนาการคิดด้วยคณิตศาสตร์

ชื่อฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ (ใหม่) ในปี
2561
1. การใช้กิจกรรมสื่อการเรียนรู้ภาษา
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์

การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะในอาคาร

2. พลังงานมีค่า ขยะมีตังค์

การสร้างระบบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนทางอินเตอร์เน็ตบนเว็ป
ไซด์
เทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

3. การสร้างนิตยสารรูปแบบ emagazine การท่องเที่ยวของชุมชน
ตลาดน้ําท่านา (ท่านา e-magazine)

ปั๊มน้ําไฟฟ้ากระแสตรงพลังงาน
แสงอาทิตย์

4. องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างทักษะ
ทางการสื่อสารด้านภาษาในยุค
Thailand 4.0
5. การสร้างสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสาร
ฐานความรู้ของชุมชน
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รายชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เปิดบริการทางวิชาการให้กับ
ชุมชนหรือบุคคลทั่วไป

ชื่อฐานความรู้ที่ในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ (เดิม) ในปี 2560

ชื่อฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ (ใหม่) ในปี
2561
6. ทักษะการวาดออกแบบเครื่องกาย
แต่งกาย

6. ศูนย์การเรียนรู้วิจัย บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมศิลปะและงานสร้างสรรค์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การผลิตกระดาษสาจากเปลือกทุเรียน

7. ศูนย์การเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาและการศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา
8. แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
วิชาชีพและเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
9. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชน
เข้มแข็ง ชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสิต
10. แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนภาลัย อาจารย์บางคนที จ.
สมุทรสงคราม
11. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วัดราชาธิวาสวรวิหาร เขตดุสิต กทม.
12. แหล่งเรียนรู้ "ไทดํา" บ้านไผ่หูช้าง จังหวัด
นครปฐม

การพัฒนางานวิจัยและบทความวิชาการ

7. วิธีการพิจารณาคุณภาพวารสาร

การให้บริการบนสายการบิน

8. การใช้ภาษาเกี่ยวกับการให้บริการใน
ภัตตาคาร
9. เทคนิคการสร้างเยาวชนให้พร้อมสู่
ยุค Thailand 4.0
10.
การป้องกันเยาสพติดของ
เยาวชน

13. แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ บริษัท
ไทยคัลเลอร์อาร์ท จํากัด ต.คลองโยง อาจารย์พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม
14. แหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะทาง
สถาปัตยกรรม (Architecture Leaning Center :ALC)

การจัดการรูปแบบอาชีพค้าขาย
การป้องกันสภาวะตั้งครรภ์สําหรับ
นักเรียน
การให้บริการในคลินิกการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
2. การจัดองค์ประกอบภาพ
3. การเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายเดียว
การบริหารงานธุรกิจค้าปลีก

-

ธรรมเนียมการไว้ทุกข์ จารีตประเพณี
แบบแผนแห่งราชสํานัก

16. ศูนย์การเรียนรู้วิจัย บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น บ้านคําชะโนด อําเภอบ้าน
ดุง จังหวัดอุดรธานี
17. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ
ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและ
สิ่งแวดล้อม ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
18. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง วัดประชา
ระบือธรรม เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การสร้างเครื่องมือศึกษาชุมชนด้วย
แผนผังเครือข่ายคติชนวิทยา

11.การสร้างพัฒนาคิวอาร์โคดพืช
สมุนไพรในจังหวัดสมุทรสงคราม
12. การตัดต่อภาพยนตร์สั้น : การตัด
ต่อ Editing
13. การบริหารจัดการเคลื่อนย้าน
อุปกรณ์ภายในคลังสินค้า (รถฟอร์
คลิฟท์)
14. เทคนิคการปฏิบัติการถ่ายทอดการ
นําเสนอผลงานบนวัสดุกระดาษสี
15. การชําระพระประวัติของเจ้านาย 2
พระองค์ โดยการรวบรวมเอกสาร
ผลงานจากการการประกวดงาน
เขียนเชิงวิชาการ ภายใต้แนวคิด “ปิย
รัตนนารี...ดุษฎีพระประวัติ
16. การสร้างปฏิทินวัฒนธรรมท้องถิ่น
คําชะโนด

การเตรียมความพร้อมสําหรับการขอรับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

-

เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ

17. การทําหลักสูตรการนวดกดจุดฝ่า
เท้า
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15. ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร
สายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

140
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เปิดบริการทางวิชาการให้กับ
ชุมชนหรือบุคคลทั่วไป

ชื่อฐานความรู้ที่ในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ (เดิม) ในปี 2560

19. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
20. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อ
อนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน ตลาดน้ําบางน้อย มรภ.สวนสุนันทา
21. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สู่ชุมชน ตําบลจอมปลวก
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
22. แหล่งการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบโลจิสติกส์ในชีวิตประจําวันสําหรับ
ประชาชน

การทําน้ํามันเหลืองตํารับวังสวนสุนันทา

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ (ใหม่) ในปี
2561
18. สมุนไพรปราบศัตรูพืช

19. การผลิตสุคนธบําบัด (พิมเสนน้ํา)

กระบวนการคิดสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มของ 20. การผลิตเชื้อชีวภาพไล่แมลง
ผลิตภัณฑ์สําหรับประชาชน
เทคนิคการวาดภาพเพื่อการแข่งขันระดับ
ประถมศึกษา

21. เทคนิคการระบายสีชอล์คเพื่อการ
แข่งขัน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-1 องค์ความรู้ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
11 องค์ความรู้
12 องค์ความรู้
13 องค์ความรู้
14 องค์ความรู้
≥15 องค์ความรู้
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.4.1 จํานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นใน
3.50
21
5.0000
0.1750
แหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ
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การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥1 องค์ความรู้
21
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิท ยาลั ยกํ า หนดกลยุทธ์ในการขยายศู นย์การเรียนรู้ในชุมชนและท้ องถิ่ น โดยเน้ น ศาสตร์
พระราชา โดยจัดโครงการเพิ่มจํานวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ และโครงการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน
และท้องถิ่น
2) มหาวิทยาลัยกําหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยได้ดําเนินการดังนี้
2.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงาน
2.2 ติดตามผลการดําเนินการเพิ่มฐาน/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ทุกเดือน
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หน่วยงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง:
2.4.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “จํานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ”
2.4.1-02 รายงานผลฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2.3 ประชุ ม ติ ด ตามและผลั ก ดั น แนวทางการดํ าเนิ น งานให้ บ รรลุ เป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ให้ กั บ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.4.2 จํานวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดา
เธอฯ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 อธิการบดี
 ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0-2160-1219
โทรศัพท์ : 0-2160-1216
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
จํานวนผู้มาเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

1. พิพิธภัณฑ์ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์
1.1 อาคารจุฑารัตนาภรณ์ (ดุริยศิลป์)
1.2 อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ (ทัศนศิลป์)
1.3 อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ (นาฏศิลป์)
2. พิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช ปดิวรัดา
2.1 พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
2.2 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรม
รวม

2,309
2,319
12,440
785
17,853

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1,000 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
11,000 คน
12,000 คน
13,000 คน
14,000 คน
15,000 คน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.4.2 จํ า นวนผู้ มาเยี่ ย มชมแหล่ ง
3.50
17,853
5.0000
0.1750
เรี ย นรู้ 3 ศิ ล ป์ รั ต นโกสิ น ทร์ ห รื อ
พิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
15,000 คน
17,853
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับประชาคม
และบุคลากรทัว่ ไปได้รับรู้ โดยจัดโครงการบริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์
2) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดในเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ และจัดเก็บสถิติผ้เู ข้าเยี่ยมชมตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1)มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการอย่างต่อเนื่อง
2) มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ และการให้บริการ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
2.4.2-01 รายงานสรุ ป จํ า นวนผู้ ม าเยี่ ย มชมแหล่ ง เรี ย นรู้ 3 ศิ ล ป์ รั ต นโกสิ น ทร์ ห รื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
พระวิมาดาเธอฯ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

144
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้นําชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2160-1014
โทรศัพท์ : 0-2160-1341
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1) จํานวนงานบริก ารวิชาการที่ดําเนินการ
ภ าย ใต้ ค วาม ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ วย งาน
ภายนอก หรื อ ผู้ นํ าชุ ม ชน เที ย บกั บ งาน
บริการวิชาการทั้งหมด

งาน

2) จํานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด
3) ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดําเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
หรือผู้นําชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการ
ทั้งหมด

งาน
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
100
114

-

336
29.76

458
24.89

สามารถสรุปผลการดําเนินงาน จําแนกตามตัวชั้วัดดังนี้
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หน่วยงาน
1) คณะครุศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) วิทยาลัยนานาชาติ
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่

จํานวนงานบริการวิชาการที่
ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือฯ
3
10
10
7
9
2
10
3
6
6
11
2

จํานวนงานบริการ
วิชาการทั้งหมด
21
66
52
26
41
5
33
16
38
25
41
7

ร้อยละ
14.29
15.15
19.23
26.92
21.95
40.00
30.30
18.75
15.79
24.00
26.83
28.57
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หน่วยงาน
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
15) โรงเรียนสาธิต
16) สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวม

จํานวนงานบริการวิชาการที่
ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือฯ
24
1
5
5
114

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
จํานวนงานบริการ
วิชาการทั้งหมด
50
3
26
8
458

ร้อยละ
48.00
33.33
19.23
62.50
24.89

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
2.50
5.00
7.50
≥ 10.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการ
1.13
24.89
5.0000
0.0565
ที่ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานภายนอก หรื อ ผู้ นํ า ชุ ม ชน
เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด
การบรรลุเป้าหมาย:
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เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 10.00
24.89
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้ยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือกับท้องถิ่นหรือผู้นําชุมชน โดยโครงการบริการวิชาการเพื่อการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน และจัดกิจกรรมจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ ภายใต้กรอบกิจกรรม 7 กิจกรรม
ดังนี้ (1) การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน/ นักศึกษา (2) สิ่งแวดล้อม/ ธนาคารขยะ (3) ยาเสพติด (4)
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (5) การให้นักศึกษาได้ฝึกคิด/ วิเคราะห์ (6) การปลูกป่า และ(7)
เศรษฐกิจพอเพียง/โครงการพระราชดําริ
2) มหาวิทยาลัยกําหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยได้ดําเนินการดังนี้
2.1) จัดประชุมกําหนดกลุ่มชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2.2) สํารวจความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2.3) จัดทําแผนบริการวิชาการ
2.4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาชุมชน
2.5) กําหนดให้อาจารย์ทุกคณะ/วิทยาลัยเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองความต้องการ
ของชุมชนและดําเนินการตามโครงการบริการวิชาการพร้อมทั้งเสนอผลการดําเนินงานต่อสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.6) ประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงาน
2.7) รายงานติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 5
พื้นที่ และพื้นที่ต่างๆ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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หลักฐานอ้างอิง:
2.4.3-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดําเนินการภายใต้
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นําชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด”
2.4.3-02 เอกสาร/หลั ก ฐานที่ แ สดงความร่ว มมื อ กั บ หน่ วยงานภายนอก หรื อ ผู้ นํ าชุม ชน ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2.4.3-01 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้นําชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน

หน่วย
นับ
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท
1.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด คน
(นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง)
2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท/
คน
ต่ออาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย
3.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
88,057,485 168,753,001 202,130,958
42,293,267 111,425,399
127,157,447
40,300,364 47,460,772
56,154,408
5,463,855
9,866,830
18,819,103
738
787
810
478
182
78
119,319.09

512
188
87
214,425.67

522
182
106
249,544.39

88,479.64
221,430.57
70,049.42

217,627.73
252,450.91
113,411.84

243,596.64
308,540.70
177,538.71

เฉลี่ย/คน
243,596.64
340,105.98
108,607.93
430,445.35
64,090.35
50,810.81

Suan Sunandha Rajabhat University

สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานได้ดังนี้
เงินสนับสนุน
จํานวน
หน่วยงาน
งานวิจัยฯ
อาจารย์ประจํา
127,157,447
810
1.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 คณะครุศาสตร์
19,726,147
58
1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13,901,815
128
1.3 คณะวิทยาการจัดการ
42,183,644
98
1.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
2,948,156
46
1.5 วิทยาลัยนานาชาติ
1,880,000
37

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2160-1014
โทรศัพท์ : 0-2160-1341
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
เงินสนับสนุน จํานวนอาจารย์
เฉลี่ย/คน
งานวิจัยฯ
ประจํา
6,903,235
54 127,837.69
2,143,000
11 194,818.18

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน
1.6 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1.7 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและ
สื่อใหม่
1.8 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลายเชน
1.9 บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์)
2.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.3 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
2.4 บัณฑิตวิทยาลัย(กลุ่มวิทยาศาสตร์)
3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
3.2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
รวมทั้งหมด

29,252,420
8,219,030
56,154,408
27,576,903
26,811,355
1,520,000
246,150
18,819,103
9,972,895
8,846,208
202,130,958

55
35
182
100
68
11
3
106
48
58
810

531,862.18
234,829.43
308,540.70
275,769.03
394,284.63
138,181.82
82,050.00
177,538.71
207,768.65
152,520.83
249,544.39

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มนุษยศาสตร์และ
5,000
10,000
15,000
20,000
≥ 25,000
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
40,000
45,000
50,000
55,000
≥ 60,000
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
30,000
35,000
40,000
45,000
≥ 50,000
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
1.13
สร้ า งสรรค์ ต่ อ อาจารย์ ป ระจํ า และ
นักวิจัย
-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การบรรลุเป้าหมาย :
กลุ่มสาขาวิชา

ผลการ
ดําเนินงาน
5

243,596.64
308,540.70
177,538.71
เป้าหมาย

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
5.0000
0.0565

5.0000
5.0000
5.0000

ผลการ
ดําเนินงาน
243,596.64
308,540.70
177,538.71

0.0190
0.0190
0.0185
การบรรลุ
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1) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
≥ 25,000
บรรลุ
2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
≥ 60,000
บรรลุ
3) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
≥ 50,000
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ในส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด หาแหล่ งทุ น งานวิ จั ย โดยอาศั ย
เครือข่าย โดยจัดโครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย
2) มหาวิทยาลัยกําหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยได้ดําเนินการดังนี้
2.1) สํารวจความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2.2) จัดโครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของ
คณาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.3) จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย ให้มีผลงานวิจัย
2.4) สํารวจข้อมูลแหล่งทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ผ่านทางสํานักทรัพย์สินและ
รายได้ และติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน
2.5) ประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับ
หน่วยงาน
2.6) ประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับ
หน่วยงาน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) ได้รับความร่วมมือของอาจารย์และนักวิจัยในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2) ได้ รับ การจัด สรรงบประมาณที่ เพี ย งพอต่ อ การจั ดโครงการส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การเขี ย น
ข้อเสนอโครงการวิจัยรวมทั้งงบประมาณอุดหนุนการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
2.5.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัย”
2.4.1-02 บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ไม่นับรวมอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.4.1-03 สัญญาอุดหนุนทุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
41
31

41
564
7.27

ร้อยละ
7.27
3.03
2.67
3.33
6.98
4.00
15.38
6.90
5.56
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1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้ ผลงาน
ร่ วมมื อกั บภาคอุ ตสาหกรรม ภาครัฐ หรื อ
ภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ระดับชาติ
31
- ระดับนานาชาติ
2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้งั หมด
ผลงาน
537
3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ร้อยละ
5.77
ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้งั หมด
สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานดังนี้
หน่วยงาน
จํานวนงานวิจัยฯทีไ่ ด้ จํานวนงานวิจัย
ร่วมมือฯ
ทั้งหมด
1) คณะครุศาสตร์
4
55
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
99
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
75
4) คณะวิทยาการจัดการ
2
60
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
43
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
25
7) บัณฑิตวิทยาลัย
2
13
8) วิทยาลัยนานาชาติ
2
29
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2
36
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ
หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2160-1014
โทรศัพท์ : 0-2160-1341
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
จํานวนงานวิจัยฯทีไ่ ด้ จํานวนงานวิจัย ร้อยละ
ร่วมมือฯ
ทั้งหมด
4
34
11.76
3
30 10.00
1
10 10.00

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
11
53 20.75
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
2 50.00
รวม
41
564
7.27
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.50
2.00
2.50
≥ 3.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
1.13
7.27
5.0000
0.0565
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ไ ด้ ร่ ว ม มื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค
บ ริก าร ใน ร ะดั บ ช าติ ห รื อ ร ะดั บ
นานาชาติ ต่ อ ผลงานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์ท้งั หมด
การบรรลุเป้าหมาย:

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 3.00
7.27
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ในส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด หาแหล่ งทุ น งานวิ จั ย โดยอาศั ย
เครือข่าย โดยจัดโครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย
2) มหาวิทยาลัยกําหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยได้ดําเนินการดังนี้
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2.1) สํารวจความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2.2) จัดโครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของ
คณาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.3) จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย ให้มีผลงานวิจัย
2.4) สํารวจข้อมูลแหล่งทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ผ่านทางสํานักทรัพย์สินและ
รายได้ และติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน
2.5) ประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับ
หน่วยงาน
2.6) ประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับ
หน่วยงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) ได้รับความร่วมมือของอาจารย์และนักวิจัยในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2) ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณที่ เพี ย งพอต่ อ การจั ดโครงการส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การเขี ย น
ข้อเสนอโครงการวิจัยรวมทั้งงบประมาณอุดหนุนการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1) อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีภาระงานสอนค่อนข้างมาก จึงมีคณาจารย์เพียงบางส่วนที่ทําวิจัย
และบางส่วนยังมองว่างานวิจัยเป็นเรื่องยาก ถึงแม้จํานวนงานวิจัยและเงินสนับสนุนงานวิจัยจะมีมากขึ้น แต่
จํานวนงานวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกยังมีน้อย
2) มี ก ารแข่งขันในการส่ งข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุ นภายนอกเพิ่ ม มากขึ้น ซึ่งส่ งผลต่ อ
มหาวิทยาลัยในการได้รับงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยเป็นงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ และไม่ตอบสนองความต้องการของแหล่งทุน
หลักฐานอ้างอิง:
2.5.2-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ
กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม ภาครั ฐ หรื อ ภาคบริ ก ารในระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ต่ อ ผลงานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์ท้งั หมด”
2.5.2-02 บัญชีรายชื่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้งั หมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.5.2-03 รายงานวิจัยผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค
บริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทั้งหมด
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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เป้าประสงค์ 2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2160-1014
โทรศัพท์ : 0-2160-1341
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ระดับ
1

คําอธิบายผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารและการ
ตัดสินใจด้านการวิจัยในกระบวนการงานวิจัยต่างๆ
ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
1) ระบบวิ จั ย ออนไลน์ (RIS : Research
Information System)
2) ระบบงานประชุ ม วิ ช าการออนไลน์
3) ระบบวารสารออนไลน์ (OJS : Online
Journal system)
4) ร ะ บ บ ฝึ ก อ บ ร ม (TIS : Training
Information System)
5) ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI)
ทั้ ง นี้ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ มี ก าร
จัดทํ าระบบฐานข้อ มูล งานวิจัยของมหาวิ ทยาลั ย
เพื่ ออํ า นวยความสะดวกแก่ อ าจารย์ ใ นการ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล จากงานวิ จั ย รวมถึ ง การเก็ บ
รักษาข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ณ
ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการฐานข้อมูลจํานวนรวมทั้งสิ้น
38,866 คน

หลักฐาน
2.6.1-1-01 ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS :
Research Information System ) บน
เว็บไซต์ www.ris.ssru.ac.th
2.6.1-1-02 ระบบงานประชุมวิชาการ
ออนไลน์
http://www.rdi.ssru.ac.th/conference2017/
2.6.1-1-03 ระบบวารสารวิจัยออนไลน์
http://rdi.ssru.ac.th/journal/
2.6.1-1-04 ระบบฝึกอบรม (TIS : Training
Information System)
http://rdi.ssru.ac.th/rajabhatrijaya2017
2.6.1-1-05 คู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศ
2.6.1-1-06 ระบบฐานข้อมูลวิจัย
http://ird.ssru.ac.th/
2.6.1-1-07 จํานวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูล
วิจัยของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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ระดับ
2

หลักฐาน
2.6.1-2-01 สรุปผลโครงการพัฒนา
ผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
2.6.1-2-02 สรุปผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
2.6.1-2-03 ระบบคลังข้อมูลงานวิจัย
ออนไลน์ (eresearch) www.
eresearch.ssru.ac.th
2.6.1-2-04 เอกสารแสดงการเข้ารหัสเพื่อ
ความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบวิจัย
ออนไลน์ www.ris.ssru.ac.th
2.6.1-2-05 สรุปการจัดประชุมวิชาการ
สวนสุนันทาระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "การ
วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.6.1-2-06 เอกสารการประชุมวิชาการ
สืบเนื่อง (Proceeding) มีการจัดประชุม
วิชาการสวนสุนันทาระดับชาติ ครั้งที่ 6
เรื่อง "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาการจัดการ

Suan Sunandha Rajabhat University

คําอธิบายผลการดําเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ
ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้ า งสรรค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในด้ า นต่ า งๆ ดั ง นี้
1) ส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะพั ฒ น า มี ก ารจัด
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นั น ทา ในวั น ที่ 8 มี น าคม 2561 โดย คุ ณ ดนั ย
เลี้ ย งเจริ ญ และ คุ ณ อารยา อิ ท ธิ ป ระที ป เป็ น
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ให้
คําปรึกษาเกี่ยวกับด้านการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร
2.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ
เดอะเกรซ อั ม พวา รี ส อร์ ท โดย รศ.ดร.โยธิ น
แสวงดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนางานวิจัย ให้
คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ
4) มีระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย
ออนไลน์ คลั งงานวิจั ย (SSRUIR) ให้ อ าจารย์ ใน
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์บนเว็บไซต์ http://eresearch.ssru.ac.th
โดยมีงานวิจัยที่อยู่บนเว็บไซต์ท้ังหมดจํานวน 323
เรื่อง
5) มีระบบวิจัยออนไลน์ (RIS) เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการบริหารงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์
งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ในเรื่ อ งการยื่ น ขอ
ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย การรายงานความก้ า วหน้ า
การเบิกจ่ายทุนวิจัย การส่งงานวิจัย และการสรุป
รายงาน รวมถึ ง การกํ า กั บ ติ ด ตามสถานะการ
ดํ าเนิ น การวิจั ย โดยมี ก ารเข้ า รหั ส ประจําตั วของ
อาจารย์และนักวิจัย เพื่อความปลอดภัย

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับ

3

คําอธิบายผลการดําเนินงาน
ในการเข้าถึงข้อมูล
6) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา โดย
สถาบั นวิจัยและพั ฒ นา มี ก ารจัดประชุม วิชาการ
สวนสุนันทาระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "การวิจัยเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นั น ทา ระหว่ า งวั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2560 ณ
โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี
ผู้เข้าร่วมจํานวน 150 คน และมีจํานวนบทความที่
นําเสนอจํานวน 62 บทความ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด สรรงบประมาณ
เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการวิจัย โดยกําหนดไว้ในแผน
ปฎิ บั ติ ก ารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา และได้ จั ด ทํ า
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา เรื่ อ ง
การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัย (งบรายได้มหาวิท ยาลัยและงบแผ่ นดิ น)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพิจารณาทุนวิจัย
พร้อมกันนี้ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
และนําเข้าคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พั ฒ นา เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ทุ น วิ จั ย จากนั้ น ได้ มี
การประกาศผลการอนุ มั ติ ทุ น วิ จั ย ให้ แ ก่ นั ก วิ จั ย
ได้รับทราบ เพื่ อ ดําเนินการวิจัย โดยสถาบั นวิจัย
และพั ฒ นา ได้ มี ก ารจั ด สรรทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย
ประจํ า ปี ง บประมาณ 2561 เงิ น รายได้ จํ า นวน
ทั้ ง สิ้ น 8,192,900 บาท งานวิ จั ย ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน
399 เรื่อง และงบประมาณแผ่นดิ น (วช.) จํานวน
ทั้ งสิ้ น 83,697,750 บาท งานวิ จั ย ทั้ งสิ้ น จํ านวน
123 เรื่อง
นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ได้รับทุนสนับสนุน
การวิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
105,024,370 บาท งานวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 41 เรื่อง

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
หลักฐาน

2.6.1-3-01 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย
ที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (งบ
รายได้มหาวิทยาลัย) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน
พ.ศ. 2556
2.6.1-3-02 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย
จากงบประมาณแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่
22 มิถุนายน พ.ศ. 2556
2.6.1-3-03 ตารางสรุปจํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ระดับ
4

หลักฐาน
2.6.1-4-01 แผนปฏิ บั ติ ก ารฝ่ า ยวิ จั ย
และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.6.1-4-02 สรุ ป ผลโครงการประชุ ม
วิ ช าการระดั บ ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
สวนสุ นั น ทา "การวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา
พัฒนาที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 6
2.6.1-4-03 สรุ ป ผลโครงการจั ด ทํ า
วารสารวิจัยและพั ฒ นา วารสารวิจัยและ
พัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2561
2.6.1-4-04 แผนบริ ห ารงบประมาณ
ประจํ า ปี ง บประมาณ 2561 ของกองทุ น
พัฒนาบุคลากร (รอข้อมูลจากกองทุน)
2.6.1-4-05 รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนในการ
นํ า เสนอผลงานวิ จั ย และตี พิ ม พ์ ว ารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ

Suan Sunandha Rajabhat University

คําอธิบายผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนงบประมาณ
ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ กั บ อาจารย์
เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุ ม วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในงานประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
ดังนี้
1.1) ประชุมวิชาการสวนสุนันทาระดับชาติ
ครั้งที่ 7 เรื่อง "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 24
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมจํานวน 150 คน
และมี จํ า นวนบทความที่ นํ า เสนอจํ า นวน 62
บทความ
1.2) งานประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร International Business
Economic Tourism Sciences Technology
Humanities Social Sciences and Education
Research Conference, Berlin, Germany จั ด วั น ที่
23-25 ตุ ล าคม 2560 มี บ ทความทั้ ง หมด 39
บทความ
1.3) งานประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ
International
Academic
Multidisciplinary
Research Conference ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 10 -12
ก ร ก ฏ า ค ม 2560 ณ เมื อ ง ซู ริ ค ป ร ะ เท ศ
สมาพันธรัฐสวิส
2) จัดโครงการจัดทําวารสารวิจัยและพัฒ นา
ประจําปีงบประมาณ 2561 ใช้งบประมาณทั้ งสิ้ น
500,000 บาท ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพของ TCI
จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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คําอธิบายผลการดําเนินงาน
2.1) วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่ 9 2560
ฉบับฉบับพิเศษที่ 1 (ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4)
2.2) วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่ 9 2560
ฉบับฉบับพิเศษที่ 2
2.3) วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่ 9 2560
ฉบับที่ 1
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
สมรรถนะให้ กั บ อาจารย์ ในการทํ าผลงานวิจั ย มี
การสร้ า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจตลอดจนยกย่ อ ง
อาจารย์ที่มี ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดีเด่ น
ในการทําผลงานวิจัย ดังนี้
1) จัด โครงการส่ งเสริม และพั ฒ นาสมรรถนะ
ให้ กั บ อาจารย์ ใ นการทํ า ผลงานวิ จั ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 425 โครงการ มี
รายละเอียด ดังนี้
(1) โครงการประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการ
ขอรับทุน วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง/ สร้างความเข้าใจ
ในหลักการ แนวทาง และขอบเขตการดําเนินงาน
ด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในปี ง บประมาณ 2562 /งบประมาณแผ่ น ดิ น
ปี ง บประมาณ 2563 หน่ ว ยงานภารกิ จ บริ ห าร
จั ด การผลงานวิ จั ย ประจํ า ปี 2562 แก่ ผู้ บ ริ ห าร
และคณาจารย์ของคณะ/ หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จัดขึ้นในวันพุธที่ 25 เมษายน
2561 โดยมีผ้เู ข้าร่วมจํานวน 300 คน
(2) โครงการสร้า งและติ ด ตามเครื อ ข่ า ย
การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัยของคณาจารย์
นั ก วิ จั ย และเพื่ อ ติ ด ตามผลการบู ร ณาการองค์
ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 และระหว่าง

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
หลักฐาน

2.6.1-5-01 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรเงินรางวัลในการเขียนบทความทาง
วิชาการหรือบทความวิจัยเงินรางวัล
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ
การสอนและวิชาชีพ และเงินรางวัลอื่นๆ
2558
2.6.1-5-02 ภาพถ่ายการมอบรางวัล
2.6.1-5-03 ประกาศนียบัตร/โล่รางวัล
2.6.1-5-04 โครงการสร้างแรงจูงใจการ
ขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
2.6.1-5-05 รูปแสดงกิจกรรมยกย่อง
ชมเชย
2.6.1-5-06 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินการจัดพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
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หลักฐาน

2.6.1-6-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเกีย่ วกับการจด
สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
2.6.1-6-02 โครงการพัฒนา
ผลงานวิจัยสุ่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
2.6.1-6-03 ตารางสรุปผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
2.6.1-6–04 เอกสารการยื่นจด
สิทธิบัตร
2.6.1-6-05 ตารางสรุปผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับจดสิทธิบัตร

Suan Sunandha Rajabhat University

คําอธิบายผลการดําเนินงาน
วั น ที่ 13,20 พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ .ศ .2560 โด ย มี
ผู้เข้าร่วมจํานวน 150 คน
(3) โครงการสร้ า งแรงจู ง ใจและมอบ
รางวัลให้แก่บุคคลกรในด้านการวิจัย วัตถุประสงค์
เพื่ อ เพื่ อ เป็ น ขวั ญ กํ า ลั ง ใจและยกย่ อ งอาจารย์
นั ก วิ จั ย ดาวเด่ น จั ด ขึ้ น ในวั น พุ ธ ที่ 25 เมษายน
2561 โดยมีผ้เู ข้าร่วมจํานวน 300 คน
1.3) โครงการพั ฒ นาศัก ยภาพนักวิ จัยรุ่นใหม่
จัดขี้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ.2561 โดย
มีจํานวนคนเข้าร่วม 35 คน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า โด ย
สถาบั นวิจัยและพั ฒ นา มีก ารกําหนดแนวทางใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ โดยมี ร ะบบและกลไก ดั ง นี้
1) แต่งตั้งคณะทํางานการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ สู่ การจดสิ ทธิบั ตรและอนุ สิทธิ บั ตร โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
(คํ าสั่ งที่ 2/2561) เมื่ อวั นที่ 5 มกราคม 2561 เพื่ อ
สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม และพั ฒ นางานวิ จั ยหรื อ งาน
สร้างสรรค์ส่กู ารจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
2) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
จดสิทธิบัตร หลักเกณฑ์ การจดสิทธิบัตรและอนุ
สิ ท ธิ บั ต ร โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มี ก ารจั ด
โครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นจดสิทธิบัตร ดังนี้
2.1) ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมให้ความรู้
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพั นธ์ 2561 – 7 มี นาคม 2561 ผ่ าน
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ท า งช่ อ งท า งข่ า ว ข อ ง
มหาวิทยาลัยและทางสื่อออนไลน์

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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คําอธิบายผลการดําเนินงาน
2.2) จั ด อ บ ร ม ให้ ค ว า ม รู้ โค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ผลงานวิ จั ย สู่ ก ารจดสิ ท ธิ บั ต ร อนุ สิ ท ธิ บั ต ร ให้
อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2561 โดยคุ ณ ดนั ย เลี้ ย งเจริ ญ และ คุ ณ อารยา
อิทธิประทีป เป็นวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากกรมทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญ า ให้ ค ว า ม รู้ ใน หั ว ข้ อ ก า ร เขี ย น งา น
สิ่งประดิษฐ์และออกแบบ สู่การจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร พร้อมทั้งได้มีการจัดทําแบบฟอร์มคํา
ขอรับสิทธิบัตร มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ จํานวน
28 คน
3) ติดตามและสรุ ป ก ารดําเนิ นงาน โดย
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี ก ารดํ า เนิ น งาน ดั ง นี้
3.1) ติ ดตาม รวบรวมเอกสารคําขอยื่นจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของอาจารย์ที่ส่งแบบคําขอ
และนํ า ส่ ง ต่ อ กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญ า เพื่ อ
พิ จารณ าประกาศโฆ ษณ า และการรั บ รอง
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
3.2) ประสานงานกับอาจารย์ที่ยื่นคําขอจด
สิ ท ธิ บั ต ร แ ล ะอ นุ สิ ท ธิ บั ต ร ใน ก ร ณี ที่ ก ร ม
ทรัพย์สินททางปัญ ญา แจ้งผลพิ จารณา โดยแจ้ง
ให้อาจารย์ดําเนินการตามขั้นตอนที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญากําหนด
3.3) ผลการดําเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558-2561 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ยื่ น คํ า ขอจด
สิ ท ธิ บั ต รและอนุ สิ ท ธิ บั ต ร มี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้
3.3.1) จํานวนผลงานที่ได้รับการยื่นคํา
ขอจดสิทธิบัตร จํานวน 178 ผลงาน
3.3.2) จํ า นวนผลงานได้ รั บ การจด
ทะเบี ย นและออกสิ ท ธิ บั ต ร จํ า นวน 80 ผลงาน
(ปีปฏิทิน 2559 จํานวน 34 ผลงาน)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
หลักฐาน
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คําอธิบายผลการดําเนินงาน
(ปี ป ฏิ ทิ น 2560 จํ า นวน 45 ผลงาน)
(ปีปฏิทิน 2561 จํานวน 1 ผลงาน)
3.3.3) สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ มี ก าร
รวบรวมและตรวจสอบเอกสารคํ า ขอยื่ น จด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากอาจารย์และนักวิจัยที่ส่ง
แ บ บ คํ า ข อ เข้ า ม า แ ล ะ ได้ นํ า ส่ ง ต่ อ ก ร ม
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญ า เพื่ อ พิ จ ารณ าประกาศ
โฆษณาและการรั บ รองสิ ท ธิ บั ต ร/อนุ สิ ท ธิ บั ต ร
3.3.4) สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ รั บ ผลการ
ดําเนินจากกรมทรัพย์สินทางปัญ ญาของอาจารย์
และนักวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ
แจ้งต่ออาจารย์และนักวิจัยให้ไปชําระค่าประกาศ
โฆษณ า ภายใน 60 วั น ทั้ ง นี้ ส ถาบั น วิ จั ย และ
พัฒนามีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ยื่ น จดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร ใน
ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 17 เรื่อง

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
หลักฐาน
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ประเด็นการพิจารณา :
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
(1) ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ง านสร้ า งสรรค์ หรื อ หน่ ว ยวิ จั ย หรื อ ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ
ศู น ย์ ใ ห้ คํา ปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น การวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์
(2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(3) สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์
เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
(4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย มี ก ารสร้ า งขวั ญ และกํา ลั ง ใจตลอดจนยกย่ อ ง

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

อาจารย์ และนั ก วิ จั ย ที่ มี ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ดี เ ด่ น
6. มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ นํา ไปใช้
ประโยชน์ แ ละดํา เนิ น การตามระบบที่ กํา หนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5-6 ข้อ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.6.1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการ
1.00
มีการดําเนินการ
5.0000
0.0500
พัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงาน
5-6 ข้อ
วิ จั ย ห รื อ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
บรรลุ
5-6 ข้อ
5-6 ข้อ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยจัดโครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย
2) มหาวิทยาลัยกําหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยได้ดําเนินการดังนี้
2.1) กําหนดแนวทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2) จัดตั้งกองบรรณาธิการดําเนินงานจัดทําวารสาร
2.3) จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย ให้มีผลงานวิจัย
2.4) ประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
2.5) ผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : -
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เป้าประสงค์ 2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 2.7.1 จํานวนวารสารที่ได้รบั การยอมรับในระดับชาติ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2160-1014
โทรศัพท์ : 0-2160-1341
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
จํานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

หน่วยนับ
วารสาร

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
4
6
9

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ฐาน TCI
วันที่ได้รับการ
ยอมรับ
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2

1 ม.ค. 2558

25 พ.ค.2561

1 ม.ค. 2558

25 พ.ค.2561
-

หน่วยงานเจ้าของวารสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย

1 ม.ค. 2559
1 ม.ค. 2559

-




คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 พ.ค. 2560

-



คณะวิทยาการจัดการ

6 มิ.ย. 2560

-



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 พ.ค.2561

-

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Suan Sunandha Rajabhat University

ชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับในฐาน
TCI
1) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
2) วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย
3) วารสารบัณฑิตศึกษา
4) วารสารการวิจยั การพัฒนาบริหาร
การพัฒนา
5) วารสารศิลป์ปริทัศน์
6) วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
7) วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8) Suan Sunandha Science and
Technology Journal
9) วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน

Suan Sunandha Rajabhat University
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
 ระดับมหาวิทยาลัย
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
2 วารสาร
3 วารสาร
4 วารสาร
5 วารสาร
6 วารสาร
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.7.1 จํ า นวนวารสารที่ ไ ด้ รั บ การ
3.50
9
5.0000
0.1750
ยอมรับในระดับชาติ
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
6 วารสาร
9
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โดยจัด
โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ
2) มหาวิทยาลัยกําหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยได้ดําเนินการดังนี้
2.1) เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ
2.2) รวบรวมบทความนําส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเพื่อจัดทําเล่มวารสาร
2.3) จัดโครงการยกระดับวารสารวิชาการให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อ
ขับเคลื่อนวารสารที่อยู่ในฐานระดับชาติ เข้าสู่ฐานที่สูงขึ้น หรือในฐานระดับนานาชาติ
2.4) ประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับ
หน่วยงาน
2.5) ประชุมผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการเพื่อผลักดันวารสารภายในสู่ฐาน TCI
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : -
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง:
2.7.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “จํานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ”
2.7.1-02 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.7.1-03 วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย
2.7.1-04 วารสารบัณฑิตศึกษา
2.7.1-05 วารสารการวิจัยการพัฒนาบริหารการพัฒนา
2.7.1-06 วารสารศิลป์ปริทัศน์
2.7.1-07 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.7.1-08 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.7.1-09 Suan Sunandha Science and Technology Journal
2.7.1-10 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

Suan Sunandha Rajabhat University
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เป้าประสงค์ 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2160-1014
โทรศัพท์ : 0-2160-1341
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ระดับ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
1 มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารกํ า หนดเขตพื้ น ที่ ใ นการ
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ประชุมร่วมกับ คณะ/วิท ยาลัยในการกําหนดเขต
พื้นที่ในการให้บริการ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม
2560 ณ ห้ อ งประชุ ม ช่ อ แก้ ว โดยพิ จ ารณาจาก
พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยมีการเปิดศูนย์การศึกษา และ
ชุ ม ชนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ก ารลงพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
วิชาการในปีที่ผ่านมาโดยมติที่ประชุมเห็นชอบเขต
พื้ น ที่ ในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการของมหาวิท ยาลั ย
จํานวน 5 พื้นที่ ประกอบไปด้วย
1) พื้ น ที่ เขตดุ สิ ต -พระนคร : ชุ ม ชนวั ด
ประชาระบื อ ธรรม ชุ ม ชนวัด สวัส ดิ วารี สี ม าราม
กรุงเทพมหานคร
2) พื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม : ชุ ม ชน
ตลาดน้ําบางน้อย ชุมชนบ้านสารภี
3) พื้ น ที่ จั ง หวั ด ระนอง : ชุ ม ชนหงาว
4) พื้ น ที่ จั งหวัด นครปฐม : ชุ ม ชนตํ าบล
คลองโยง
5) พื้นที่จังหวัดอุดรธานี : ชุมชนคําชะโนด
ทั้ งนี้ ม ห าวิ ท ยาลัยมี ก ารให้ บ ริ ก าร
นอกเหนื อ เขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ ชุ ม ชนแจ้ ง
ความประสงค์ โดยมีรายละเอียดชุมชนที่มีความ
ร่วมมือทั้ง 5 ชุมชนอยู่ใน http://alcssru.com

หลักฐาน
2.8.1-1-01 รายงานสรุปประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงานบริการวิชาการ ประจําปี
งบประมาณ 2561
2.8.1-1-02 เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิจัย
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา http://alcssru.com
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ระดับ
2

หลักฐาน
2.8.1-2-01 รายงานสรุปผลการสํ ารวจ
ความต้องการของชุมชนประจําปีงบประมาณ
2561 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
2.8.1-2-02 หนังสือเชิญตัวแทนชุมชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
ประชุมจัดทําแผนบริการวิชาการ
2.8.1-2-03 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ารบ ริ ก าร
วิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2561
2.8.1-2-04 รายงานการประชุ ม สภา
ม ห าวิ ท ยาลั ย ค รั้ ง ที่ 9/2560 วั น พุ ธที่ 27
กั น ยายน 25560 ระเบี ย บวาระที่ 5.2 การ
พิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนยุท ธศาสตร์
ร ะ ย ะ 5 ปี (พ .ศ . 2561 – 2565) แ ล ะ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจาปี ง บประมาณพ.ศ.
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.8.1-2-05 คํ าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุ นั น ทา ที่ 3630/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและ
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.8.1-2-06 คู่ มื อ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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คําอธิบายผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัย มีกระบวนการจัดทําแผนบริการ
วิชาการ ดังนี้
1) สํารวจความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ อาทิ เช่ น (1) พื้ น ที่ ข องชุ ม ชน
ตํ า บลกระดั ง งา, ตํ า บลจอมปลวก จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม (2) พื้นที่ของชุมชน ตําบลคลอง
โยง จังหวัดนครปฐม (3) พื้นชุมชนวัดประชาระบือ
ธ ร ร ม วั ด ส วั ส ดิ ว า รี สี ม า ร า ม เข ต ดุ สิ ต
กรุ ง เทพมหานคร เป็ น ต้ น (4) พื้ น ที่ ชุ ม ชนสาม
พ ร้ า ว จั ง ห วั ด อุ ด ร ธ า นี (5) พื้ น ที่ ชุ ม ช น
หงาว อํ า เภ อหงาว จั ง ห วั ด ระนอง เป็น ต้ น
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกําหนดหัวข้อ
ในการบริการวิชาการตามนโยบายรัฐ บาล แบ่ ง
ออกเป็น 7 หัวข้อหลัก ได้แก่
2.1) การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน/
นักศึกษา
2.2) สิ่งแวดล้อม/ ธนาคารขยะ
2.3) ยาเสพติด
2.4) การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2.5) การให้นักศึกษาได้ฝึกคิด/ วิเคราะห์
2.6) การปลูกป่า
2.7) โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ /
เศรษฐกิจพอเพียง
และกํ า หนดให้ ห น่ ว ยงานเสนอโครงการ
บริการวิชาการ ภายใต้หัวข้อหลักที่กําหนด โดย
คํานึงถึงความต้องการของแต่ละชุมชน
3) จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในการจั ด ทํ า
แผนการบริ ก ารวิ ช าการ ประจํ า ปี ง บประมาณ
2561 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คม
โดยเชิญ ผู้นําชุมชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ชุมชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
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คําอธิบายผลการดําเนินงาน
เข้ามามีส่วนร่วมในการเสวนา วิพากษ์ โครงการ
บริ ก ารวิ ช าการที่ ป รากฏในแผนบริ ก ารวิ ช าการ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 โดยมีโครงการบริการ
วิ ช าก าร ใน แผ น บ ริ ก ารวิ ช าก าร ป ระจํ า ปี
งบประมาณ 2561 งบประมาณในการบริ ก าร
วิชาการจํานวนทั้งสิ้น 19,437,100 บาท
4 ) เส น อ แ ผ น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ต่ อ
คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย เพื่ อ พิ จ ารณา
อนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันพุธที่ 27
กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 5.2 การพิจารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
มหาวิ ท ยาลั ย มุ่ ง ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่
สั ง คมเพื่ อ พั ฒ นาและสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
ชุ ม ชนในการพึ่ งพ าตนเองได้ รวมทั้ งสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
ในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้ชุมชนเกิดการ
เรีย นรู้และสามารถพึ่ งพาตนเองได้ โดยชุ ม ชนที่
ได้ รั บ การพั ฒ นาและมี ค วามเข้ ม แข็ ง จํ า นวน
3 ชุมชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ชุมชนตลาดน้ําบางน้อย ตําบลกระดังงา
อํ าเภอบางคนที จั งหวัด สมุ ท รสงคราม เข้ าร่ วม
โครงการบริ ก ารวิ ช าการ ในเรื่ อ งการแปรรู ป
ผลผลิ ตในท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และ
บริการวิชาการ เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน ตลาด
น้ํ าบ างน้ อย ม รภ .ส วน สุ นั น ท าเริ่ ม ตั้ งแต่ ปี
พ.ศ.2556 หลังจากการศึกษาวิจัยพื้นที่ตลาดน้ํา
บางน้ อ ยของคณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
หลักฐาน

2.8.1-3-01 รายงานผลแสดงพัฒนาการ
ของศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการ
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนตลาดน้ํ าบางน้ อ ย
ตํ า บลกระดั ง งา อํ า เภอบางคนที จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
2.8.1-3-02 รายงานผลแสดงพัฒนาการ
ของศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชนตําบล
จ อ ม ป ล ว ก อํ า เภ อ บ า ง ค น ที จั งห วั ด
สมุทรสงคราม
2.8.1-3-03 รายงานผลแสดงพัฒนาการ
ของศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการและ
ถ่ ายทอดนวัตกรรมสู่ก ารพั ฒ นาชุมชนเมือง
วั ด ป ร ะ ช า ร ะ บื อ ธ ร ร ม เ ข ต ดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร
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ได้ เปิ ด พื้ น ที่ ต ลาดน้ํ าบางน้ อ ยให้ เป็ น “ศู น ย์ ก าร
เรี ย นรู้ วิจั ย และบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ วิ ถี
ชี วิ ต ชุ ม ชนตลาดน้ํ า บางน้ อ ย ตํ า บลกระดั ง งา
อํ า เภอบางคนที จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม”ซึ่ งเป็ น
แห ล่ งเรี ย น รู้ ที่ เกิ ด จาก ก ารมี ส่ วน ร่ ว ม ขอ ง
ป ระชาชนในชุ ม ชนตลาดน้ํ าบ างน้ อย แล ะ
มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2558 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้
สร้ า งสรรค์ ค วามอร่อ ย พร้อ มเผยแพร่ สู ต รการ
“ไอ ศ ก รี ม ม ะ ม่ ว ง ห า ว ม ะ น า ว โห่ ” ให้ กั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ยวและผู้ ที่ ส นใจได้ เรีย นรู้ ซึ่ งมี วิธีก าร
ผลิ ต ไอศกรี ม ทํ า ให้ ชุ ม ชนชุ ม ชนสามารถนํ า ไป
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและ
ชุมชน
ในปี พ.ศ. 2559 ได้เพิ่มฐานความรู้ “ฐานการ
นวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ” ซึ่งการนวดของศูนย์
นี้จะเริ่ม จากการนวดฝ่าเท้าเป็ นอัน ดับ แรก และ
ตามด้ ว ยการนวดขา นวดแขน นวดมื อ นวดคอ
และนวดใบหน้า และจบด้วยการนวดในท่านั่ง เพื่อ
นวดเส้นบริเวณคอและหัวไหล่ ช่วยบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อช่วยทําให้
กระดูกสันหลังมีความยืดหยุ่นดีข้ึนทําให้ระบบ
ไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นบรรเทาอาการปวดศีรษะ
เรื้อรังคลายอาการตึงเครียดของประสาทบริเวณ
ใบหน้า และแก้อาการไหล่ยึดได้อีกด้วยและในปี
พ.ศ. 2560เพิ่ ม องค์ ค วามรู้ ก ารทํ า น้ํ า มั น เหลื อ ง
ตํารับวังสวนสุนันทาซึ่งมีสรรพคุณแก้อาการปวด
เมื่อย เคล็ดขัดยอก และยังใช้สูดดมเพื่อบรรเทา
อาการหวั ด คั ด จมู ก แก้ เ วี ย นศรี ษ ะ หน้ า มื ด
ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยอาจารย์วรรณี พรมด้าว
วิ ท ยาลั ย สหเวชศาสตร์ สาขาแพทย์ แ ผนไทย
ประยุกต์ ปี พ.ศ 2561 “การผลิตสุคนธบําบัด

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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3 (พิ ม เสนน้ํ า )” บรรเทาอาการวิ ง เวี ย น หน้ า มื ด
ตาลาย เป็นหวัดคัดจมูก แต่ไม่ควรดมมากเพราะ
อาจทําให้เยื่อบุจมูกอักเสบหรือประสาทการรับรู้
กลิ่ น เสี ย ได้ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ โ ดยอาจารย์
วรรณี พรมด้ า ว วิ ท ยาลั ย สหเวชศาสตร์ สาขา
แพทย์แผนไทยประยุกต์
2) ชุ ม ชนบ้ า นสารภี ตํ า บลจอมปลวก
อํ าเภอบางคนที จั งหวัด สมุ ท รสงคราม เข้ าร่ วม
โครงการบริ ก ารวิ ช าการ ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2552 จึ ง
นับ เป็น จุด เริ่ม ต้ นของการเปิ ด พื้ น ที่ เป็ น ศูนย์การ
เรียนรู้ที่ให้ความรู้ที่นํานวัตกรรมจากองค์ความรู้
มาผสมผสานให้เกิดประโยชน์กับการดําเนินชีวิต
ตามหลั ก ปรั ช ญ าเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง โดย
เริ่ม แรกนั้น มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏสวนสุนั น ทา ได้
เข้ามาบริการวิชาการและทําการวิจัยในสิ่งที่ชุมชน
ต้องการ
4
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารดํ า เนิ น งานบริ ก าร
วิชาการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถ
พั ฒ นาตนเองได้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งและยั่ งยื น และมี
ลั ก ษณะการดํ า เนิ น งานแบบบู ร ณาการร่ ว มกั บ
ชุมชน ในการวางรากฐานและสร้างความเข้มแข็ง
แก่ ชุ ม ชน โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มชุ ม ชนในการ
ดําเนินโครงการบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริม สร้ า งทั ก ษะ ความรู้
แนวทางการประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้เสริมใน
ชุมชน ดังนี้
“ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพื่อ
อนุ รั ก ษ์ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนตลาดน้ํ า บางน้ อ ย ตํ า บล
กระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม”
ดํ า เนิ น การตั้ ง แต่ ปี 2556 และในปี พ.ศ.2557ปัจจุบัน เริ่มรวมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพชุมชน

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
หลักฐาน

2.8.1-4-01 ร า ย งา น ผ ล ก า ร ดํ า เนิ น
โครงการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ใ นแหล่ ง
เรี ย นรู้ วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
2.8.1-4-02 ภาพกิ จ กรรมกลุ่ ม อาชี พ
ชุมชนตลาดน้ําบางน้อย
2.8.1-4-03 ภาพสมุ ด เยี่ ยมชมงานบ้ าน
สารภี
2.8.1-4-04 ภาพกิ จ กรรมกลุ่ ม อาชี พ
ชุมชนวัดประชาระบือธรรม
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หลักฐาน

2.8.1-5-01 หนังสือบันทึกความร่วมมือ
ทางวิ ช าการระหว่ า งชุ ม ชนวั ด ประชาระบื อ
ธ ร ร ม จั ง ห วั ด ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
2.8.1-5-02 หนังสือบันทึกความร่วมมือ
ทางวิ ช าการระหว่ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯชุมชนตลาดน้ําบาง
น้อยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
2.8.1-5-03 หนังสือบันทึกความร่วมมือ
ทางวิ ช าการระหว่ า งองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จั ง หวั ด สมุ ท รสงครามกั บ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
จังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
สวนสุนันทา
2.8.1-5-04 หนังสือบันทึกความร่วมมือ
ทางวิ ช าการระหว่ า งผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ระนองและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.8.1-5-05 หนังสือบันทึกความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสํานักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมและ
วิท ย าลั ย โล จิ ส ติ ก ส์ แ ล ะซั พ พ ล าย เช น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ตลาดน้ํ า บางน้ อ ย และจั ด ตั้ ง เป็ น กลุ่ ม ศู น ย์ ก าร
เรียนรู้ฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ 1) การทํา
ไอศกรี ม มะม่ ว งหาวมะนาวโห่ 2) การทํ า น้ํ า มั น
เหลื อ งตํ า รั บ วั ง สวนสุ นั น ทา 3)การผลิ ต สุ ค นธ
บําบัด (พิมเสนน้ํา) จนถึงปัจจุบันกลุ่มอาชีพชุมชน
ตลาดน้ํ า บางน้ อ ยทํ า ให้ มี ร ายได้ เสริ ม นอกจาก
รายได้หลัก จากงานประจําซึ่งสามารถช่วยแก้ ไข
ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารกํ า หนดชุ ม ชนและ
องค์การเป้าหมายในการให้บริการทางวิชาการแก่
สั งคม ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของมหาวิ ท ยาลั ย
จํานวน 5 พื้นที่ ประกอบไปด้วย
1) เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.1) ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง เขต
ดุสิ ต ได้ แก่ ชุม ชนวัด ประชาระบื อ ธรรม จังหวัด
กรุ ง เทพมหานครและสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2) จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่
2.1) ความร่วมมื อระหว่างผู้ จัดการศู นย์ การ
เรี ย นรู้ฯ ชุ ม ชนตลาดน้ํ าบางน้ อ ยกั บ สถาบั น วิ จั ย
และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
2.2) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การ
บริ ห ารส่วนจั ง หวั ด สมุทรสงครามกั บ ศูนย์
การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
3) จังหวัดระนอง
3.1) ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดระนองและมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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4) จังหวัดนครปฐม
4.1) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสํานักงาน
ขนส่ ง จั ง หวั ด นครปฐมและวิ ท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5. จังหวัดอุดรธานี
5.1) ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง วิ ช าก าร ร ะ ห ว่ า ง
สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด อุ ด รธานี และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
มหาวิทยาลัยกําหนดให้อาจารย์ทุกคณะ/
วิทยาลัยเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสนอง
ความต้ อ งการของชุ ม ชนและดํ า เนิ น การตาม
โครงการบริ ก ารวิ ช าการพร้ อ มทั้ งเสนอผลการ
ดํ า เนิ น งานต่ อ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง และในปี ง บประมาณ 2561 มี อ าจารย์
จ าก ทุ ก ค ณ ะ/วิท ย าลั ย มี ส่ วน ร่วม ใน ก าร
ดํ าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ วิ จั ย
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดังนี้
1) พื้ นที่ เขต ดุ สิ ต ก รุ ง เท พ ม ห านค ร
คณาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จํานวน
12 คน แบ่ ง เป็ น คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
จํานวน 4 คน และวิทยาลัยสถาปัตยกรรม จํานวน
8 คน
2) พื้ น ที่ ตํ า บลคลองโยง อํ า เภอพุ ท ธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม คณาจารย์มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 25 คน แบ่งเป็น คณะ
เท ค โน โล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม จํ า น ว น 5 ค น ,
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จํานวน 4 คน,

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หลักฐาน
2.8.1-5-06 หนังสือบันทึกความร่วมมือทาง
วิ ช าการระหว่ า งความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
ระหว่ า งสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอก
ระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด
อุ ด รธานี แล ะส ถ าบั น วิ จั ย แล ะพั ฒ น า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2.8.1-6-01 คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุ นั น ทา ที่ 3630/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สั งค ม ป ระจํ าปี งบ ป ระม าณ พ .ศ . 2561
2.8.1-6-02 รายงานสรุปผลการดําเนิ น
โครงการพั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้วิจั ยบริ ก าร
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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วิ ท ยาลั ย การภาพยนต์ ฯ จํ า นวน 4 คน และ
วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 12 คน
3) พื้ น ที่ ชุ ม ชนคํ าชะโนด อํ า เภอบ้ า นดุ ง
จั ง หวั ด อุ ด รธานี คณาจารย์ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น จํ า น ว น 10 ค น แ บ่ ง เป็ น
วิท ยาลั ย สหเวชศาสตร์ จํ านวน 3 คน, คณะครุ
ศาสตร์ จํ า นวน 4 คน และบั ณ ฑิตวิ ท ยาลั ย
จํานวน 3 คน
4) พื้ น ที่ ชุ ม ชนตลาดน้ํ า บางน้ อ ย ตํ า บล
กระดั งงา อําเภออัม พวา จังหวัด สมุ ทรสงคราม
คณาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จํานวน
21 คน แบ่ ง เป็ น วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ
จํ า นวน 12 คน และคณ ะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี จํานวน 9 คน
5) พื้นที่ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที
จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม คณาจารย์ มี ส่ ว นร่ ว มใน
การพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 17 คน แบ่งเป็น คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ จํ า นวน 4 คน,
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จํานวน 4 คน,
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จํานวน 9 คน
สรุ ป จํ า นวนอาจารย์ ที่ มี ส่ ว นในการพั ฒ นา
ท้องถิ่นโดยการบริการวิชาการ รวมทั้งสิ้น 85 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.38 ของจํ า นวนคณ าจารย์
ทั้งหมดของมหาวิท ยาลั ยในปี งบประมาณ พ.ศ.
2561
ประเด็นการพิจารณา :
ข้อ
การดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละข้อ
1 กํ าหนดชุม ชนหรือองค์ ก ารเป้ าหมายของการให้ บ ริก ารทางวิชาการแก่ สั งคมโดยมี ค วามร่ ว มมื อ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2 จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 1
3 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
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ข้อ
การดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละข้อ
4 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5 สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย
6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ังหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มา
จากทุกคณะ
เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 1 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ดําเนินการ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
2 ข้อ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.8.1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการ
1.00
มีการดําเนินการ
5.0000
0.0500
พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่
6 ข้อ
สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
ที่กําหนด
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
บรรลุ
6 ข้อ
6 ข้อ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม โดยจัดโครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ
2) มหาวิทยาลัยกําหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยได้ดําเนินการดังนี้
2.1) จัดประชุมกําหนดกลุ่มชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2.2) สํารวจความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2.3) จัดทําแผนบริการวิชาการ
2.4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาชุมชน
2.5) กําหนดให้อาจารย์ทุกคณะ/วิทยาลัยเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองความต้องการ
ของชุมชนและดําเนินการตามโครงการบริการวิชาการพร้อมทั้งเสนอผลการดําเนินงานต่อสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.6) ประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงาน
2.7) รายงานติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) มีระบบและกลไกการให้บริการบริการวิชาการที่ชัดเจน
2) มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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เป้าประสงค์ 2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการ
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2160-1014
โทรศัพท์ : 0-2160-1341
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
684
683
714
738
787
810

1. อาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย
คน
2. จํานวนอาจารย์ ประจํ าและนั กวิ จั ยทั้ งหมด
คน
(นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย ที่มี ร้อยละ
92.68
ผลงานวิจัย
สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานดังนี้
หน่วยงาน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

1) คณะครุศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) วิทยาลัยนานาชาติ
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
รวม

จํานวนอาจารย์ประจํา
ที่มีผลงานวิจัย
56
100
106
91
59
42
28
32
45
40
49
8
49
9
714

86.79

จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด
58
100
128
98
68
46
38
37
54
48
58
11
55
11
810

88.15

ร้อยละ
96.55
100.00
82.81
92.86
86.76
91.30
73.68
86.49
83.33
83.33
84.48
72.73
89.09
81.82
88.15
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําและ
1.00
88.15
5.0000
0.0500
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:
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เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 80.00
88.15
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรให้ มีความคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย
2) มหาวิทยาลัยกําหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยได้ดําเนินการดังนี้
2.1) สํารวจความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2.2) จัดโครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของ
คณาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.3) จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย ให้มีผลงานวิจัย
2.4) สํารวจข้อมูลแหล่งทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ผ่านทางสํานักทรัพย์สินและ
รายได้ และติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน
2.5) ประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับ
หน่วยงาน
2.6) ประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับ
หน่วยงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ
2) มีนโยบายกําหนดให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลของอาจารย์ประจํา
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง:
2.9.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด”
2.9.1-02 บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

179
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 2.10.1 จํานวนครั้งของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2160-1014
โทรศัพท์ : 0-2160-1341
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดเก็บข้อมูลจํานวนครั้งของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒ นา http://ird.ssru.ac.th/home ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 -กันยายน 2561 พบว่า ผู้เข้า
เยี่ยมชมเว็บไซต์ จํานวน 38,866 ครั้ง

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
25,000 ครั้ง
38,866
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรให้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย
2) มหาวิทยาลัยกําหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1,000 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
21,000 ครั้ง
22,000 ครั้ง
23,000 ครั้ง
24,000 ครั้ง
25,000 ครั้ง
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.10.1 จํานวนครั้งของการเข้าเยี่ย ม
1.00
38,866
5.0000
0.0500
ชมเว็ บ ไซต์ ข องสถาบั นวิ จั ย แล ะ
พัฒนา
การบรรลุเป้าหมาย:
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เป้าประสงค์ 2.10 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และ
เอื้อต่อการส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ
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รอบ 6 เดือน
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
2.10.1-01 รายงานสรุปจํานวนครั้งของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160- 1352

 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1525

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จํานวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ เครือข่าย
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1.2 เครือข่ายชุมชน
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
5
5 (93)
5 (133)
1 (10)
1 (18)
1 (13)
1 (29)
1 (12)

1 (12)
1 (18)
1 (14)
1 (36)
1 (13)

1(14)
1(34)
1(17)
1(41)
1(27)

5

5

5 (133)

1 (10)
1 (18)
1 (13)
1 (29)
1 (12)

1 (12)
1 (18)
1 (14)
1 (36)
1 (13)

1(14)
1(34)
1(17)
1(41)
1(28)
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2. จํานวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ เครือข่าย
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด
2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
2.2 เครือข่ายชุมชน
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
2.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2559
2559
100.00
100.00
100.00

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3. ร้ อ ยละของเครื อ ข่ า ยที่ มี ผ ลผลิ ต ที่ เป็ น ร้อยละ
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
100.00
100.00
100.00
3.2 เครือข่ายชุมชน
100.00
100.00
100.0
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
100.00
100.00
100.0
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
100.00
100.00
100.0
3.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
100.00
100.00
96.43
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิต
1.13
100.00
5.0000
0.0565
ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
โดยมีเครือข่ายจําแนกตามกลุ่มดังนี้
1. กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า ประกอบด้วยเครือข่ายย่อย จํานวน 14 เครือข่าย
1.1 ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์
1.2 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3 ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.4 ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
1.5 ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.6 ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์
1.7 ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
1.8 ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ
1.9 ศิษย์เก่าวิทยลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1.10 ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
1.11 ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
1.12 ศิษย์เก่าวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
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1.13 ศิษย์เก่าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1.14 สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา
2. กลุ่มเครือข่ายชุมชน ประกอบด้วยเครือข่ายย่อย จํานวน 34 เครือข่าย
2.1 ชุมชนวัดราชาธิวาสวิหาร
2.2 ชุมชนตําบลจอมปลวก จังหวัดสมุทรสงคราม
2.3 ชุมชนวัดโตนด ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
2.4 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม กรุงเทพมหานคร
2.5 ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ บ้านมะเกลือ ตําบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม
2.6 ชุมชนมูลนิธิธรรมบารมี จังหวัดฉะเชิงเฉรา
2.7 ศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
2.8 ชุมชนบ้านสระนา จังหวัดชลบุรี
2.9 วัดป่าศรีถาวรคลองโยง
2.10 ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2.11 ชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2.12 ชมรมผู้สูงอายุบางนกแขวก
2.13 เทศบาลตําบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม
2.14 ชุมชนตําบลศรีกะอาง อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
2.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.16 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
2.17 ชุมชนตลาดน้ําบางน้อย ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2.18 ชุมชนบ้านสารภี ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2.19 ชุมชนบ้านคําชะโนด ตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2.20 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2.21 ชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2.22 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2.23 มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย
2.24 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพิจิตร เขต 2
2.25 โรงเรียนวัดบ้านโป่งวัวแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพิจิตร เขต 2
2.26 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2.27 เทศบาลตําบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม
2.28 องค์การบริหารส่วนตําบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม
2.29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2.30 จังหวัดหนองบัวลําภู
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2.31 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 จังหวัดอุดรธานี
2.32 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดรธานี
2.33 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
2.34 จังหวัดระนอง
3. กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ ประกอบด้วยเครือข่ายย่อย จํานวน 17 เครือข่าย
3.1 ครุสภา
3.2 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.)
3.3 สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3.4 โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
3.5 สมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทย
3.6 กรมส่งเสริมอุตสหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3.7 สถาบัน SMA Make up Academy
3.8 สมาคมวิชาชีพฟุตบอลแห่งประเทศไทย
3.9 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
3.10 มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
3.11 สภาวิชาการพยาบาล
3.12 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
3.13 สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย
3.14 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3.15 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
3.16 สมาคมโลจิสติกส์และการผลิต
3.17 สภาสถาปนิก
4. กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ ประกอบด้วยเครือข่ายย่อย จํานวน 41 เครือข่าย
4.1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
4.2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
4.3 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4.4 บริษัทโมทีฟ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
4.5 Inter Continental Bangkok
4.6 บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน)
4.7 บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
4.8 บริษัท พลัส พร็อบเพอร์ตี้ จํากัด
4.9 บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จํากัด
4.10 บริษัท วีทีไทย กรุ๊ป จํากัด
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4.11 บริษัท ไลท์ซอร์ส จํากัด
4.12 สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
4.13 การบินไทย
4.14 บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด
4.15 บริษัท MK เรสโตรองต์ จํากัด
4.16 กองทัพบก
4.17 กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค
4.18 โรงพยาบาลศิริราช
4.19 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
4.20 โรงพยาบาลสมุทรสาคร
4.21 สถาบันกันตนา
4.22 บริษัท สตาร์ฟริงไทม์ จํากัด
4.23 บริษัท เดอะสการ์ฟิล์ม จํากัด
4.24 บริษัท เฮลโลฟิล์มเมคเกอร์
4.25 สถาบันกันตนามูวี่ทาวน์
4.26 บริษัท Starving Time จํากัด
4.27 บริษัท จีอาร์ โว คอล สตูดิโอ จํากัด สํานักงานใหญ่
4.28 บริษัท เซอร์เรียลลิล สตูดิโอ
4.29 บริษัท Super U ber Film
4.30 บริษัท สามร้อยยอด การาจไลฟ์ จํากัด
4.31 บริษัทรีไมน์ จํากัด
4.32 บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จํากัด
4.33 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
4.34 บริษัท รวยกันจร้า จํากัด
4.35 บริษัท 5 สเปซออฟแฮนด์ จํากัด
4.36 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จํากัด
4.37 บริษัท ขนส่ง จํากัด
4.38 บริษัท ลอกซ์เลย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จํากัด
4.39 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
4.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4.41 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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5. กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประกอบด้วยเครือข่ายย่อย จํานวน 28 เครือข่าย
5.1 National Pingtung University
5.2 Chia Nan University of Pharmacy and Science, Republic of China, Taiwan
5.3 Graduate School of Natural Science and Technology Faculty of Science Okayama
University
5.4 Institut Technology bandung Indonesia
5.5 Yunnan Normal University
5.6 University of East Asia, Japan
5.7 Hokkaida Information University
5.8 Dong Ah Institute of media and Art
5.9 Technologucal University of the Philipines
5.10 มหาวิทยาลัยบุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
5.11 Chiba University, Japan
5.12 The East Meets West: an Educational Exchange and Collaboration at Kent State
University, Ohio, United Stated of America
5.13 University Sains Malaysia, Malaysia
5.14 Metropolitan University of Prague สาธารณรัฐเชก
5.15 The University College of Business in Prague (VSO) สาธารณรัฐเชก
5.16 Guilin University Of Aerospace Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
5.17 Griffith University ประเทศออสเตรเลีย
5.18 University of Computer Studies, Yangon (Bahan Campus)
5.19 Republic Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์
5.20 Chihlee University of technology
5.21 National University of Laos
5.22 วิทยาลัยชุมชนเหวิ่นลํา ประเทศเวียดนาม
5.23 Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
5.24 Binus University, Indonesia
5.25 University of Computer Studies, Yangon
5.26 Republic Polytechnic, Singapore
5.27 Myanmar Maritime University, Republic of The Union of Myanmar
5.28 University putra Malaysia
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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การบรรลุเป้าหมาย:
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เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
100.00
100.00
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีให้กับเครือข่ายและท้องถิ่น โดยจัดโครงการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) ชี้ แ จงแนวทางการดํ า เนิ น งานและการจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานแสวงหาเครื อ ข่ า ย
ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจําปีงบประมาณ 2561
2.2) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 2561
ระดับมหาวิทยาลัย
2.3) จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารแสวงหาเครื อ ข่ า ยระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจํ า ปี
งบประมาณ 2561ระดับมหาวิทยาลัย เสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติดําเนินงานตามแผนแสวงหาเครือข่าย
ฯ
2.4) กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน/กิจกรรมการมีส่วนร่วม/ผลผลิตประโยชน์/การ
ดําเนินงานตามข้อตกลงของเครือข่าย จํานวน 3 ครั้ง
2.5)รวบรวมและสรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามแสวงหาเครือข่ายฯ /กิจกรรมการมี
ส่ วนร่ ว ม /ผ ล ผ ลิ ต ป ระโย ชน์ /ก ารดํ า เนิ นงานตามข้ อ ตกลงของเค รื อ ข่ า ย ระดับ ม ห าวิ ท ยาลั ย
จํานวน 3 ครั้ง
2.6) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามสรุปผลการดําเนินงานตามแสวงหาเครือข่ายฯ/
และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของทุกเครือข่าย ระดับมหาวิทยาลัย และรายงานให้ผ้บู ริหารทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการสร้างเครือข่าย
2) มีงบประมาณสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
3.1.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย”
3.1.1-02 เอกสารแสดงการเป็ น เครื อ ข่ า ยระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย และเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
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3.1.1-03 รายงานสรุปผลการดําเนินงานเครือข่ายเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รอบ 6 เดือน
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ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.2 จํานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160- 1352
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1525
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จํานวนเครือข่ายที่ มีส่วนร่วมในการพั ฒนา เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1.2 เครือข่ายชุมชน
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เกณฑ์การให้คะแนน :

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
5
5(93)
5 (133)
1 (10)
1 (18)
1 (13)
1 (29)
1 (12)

1 (12)
1 (18)
1 (14)
1 (36)
1 (13)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

1(14)
1(34)
1(17)
1(41)
1(27)
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 ระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานจัดการศึกษา
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 เครือข่าย
2 เครือข่าย
3 เครือข่าย
4 เครือข่าย
5 เครือข่าย
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
3.1.2 จํานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมใน
3.50
5
5.0000
0.1750
การพัฒนามหาวิทยาลัย
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
5 เครือข่าย
5 เครือข่าย
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายและท้องถิ่น
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและการจัดทําแผนการดําเนินงานแสวงหาเครือข่าย ระยะ
5 ปี (2560-2564) และประจําปีงบประมาณ 2561
2.2) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 2561
ระดับมหาวิทยาลัย
2.3) จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารแสวงหาเครื อ ข่ า ยระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจํ า ปี
งบประมาณ 2561ระดับมหาวิทยาลัย เสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติดําเนินงานตามแผนแสวงหาเครือข่ายฯ
2.4) กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน/กิจกรรมการมีส่วนร่วม/ผลผลิตประโยชน์/การ
ดําเนินงานตามข้อตกลงของเครือข่าย จํานวน 3 ครั้ง
2.5)รวบรวมและสรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามแสวงหาเครือข่ายฯ /กิจกรรมการมี
ส่วนร่วม/ผลผลิตประโยชน์/การดําเนินงานตามข้อตกลงของเครือข่าย ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ครั้ง
2.6) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามสรุปผลการดําเนินงานตามแสวงหาเครือข่ายฯ/
และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของทุกเครือข่าย ระดับมหาวิทยาลัย และรายงานให้ผ้บู ริหารทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการสร้างเครือข่าย
2) มีงบประมาณสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง:
3.1.2-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย”
3.1.2-02 เอกสารแสดงการเป็ น เครื อ ข่ า ยระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย และเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
3.1.2-03 รายงานสรุปผลการดําเนินงานเครือข่ายเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 3.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่หลากหลาย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศทีม่ ีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160- 1352
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1525
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มี เครือข่าย
การดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1.2 เครือข่ายชุมชน
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
2. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
เครือข่าย
2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
2.2 เครือข่ายชุมชน
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
3. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ ร้อยละ
ที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
3.2 เครือข่ายชุมชน
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
4 (106)
-

-

1(14)
1(34)
1(17)
1(41)
4 (106)
1(14)
1(34)
1(17)
1(41)
100.00

-

-

100.00
100.00
100.00
100.00
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
30.00
32.50
35.00
37.50
≥ 40
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
3.2.1 ร้ อ ยละของเครื อ ข่ า ยความ
3.50
100.00
5.0000
0.1750
ร่วมมือในประเทศที่มีการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 40
100.00
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1)มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ และกลยุทธ์สนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น โดยจัดโครงการจัดกิจกรรมตาม
ข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย และโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและการจัดทําแผนการดําเนินงานแสวงหาเครือข่ายระยะ 5 ปี
(2560-2564) และประจําปีงบประมาณ 2561
2.2) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 2561 ระดับ
มหาวิทยาลัย
2.3) จัดทําแผนปฏิบัติก ารแสวงหาเครือข่ายระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจําปีงบประมาณ
2561ระดับมหาวิทยาลัย เสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติดําเนินงานตามแผนแสวงหาเครือข่ายฯ
2.4) กํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผน/กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว ม/ผลผลิ ต ประโยชน์ /การ
ดําเนินงานตามข้อตกลงของเครือข่าย จํานวน 3 ครั้ง
2.5)รวบรวมและสรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามแสวงหาเครือข่ายฯ /กิจกรรมการมีส่วน
ร่วม/ผลผลิตประโยชน์/การดําเนินงานตามข้อตกลงของเครือข่าย ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ครั้ง
2.6) จัด ทํ ารายงานผลการดําเนิ นงานตามสรุป ผลการดําเนิ นงานตามแสวงหาเครือข่ายฯ/ และ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของทุกเครือข่าย ระดับมหาวิทยาลัย และรายงานให้ผ้บู ริหารทราบ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการสร้างเครือข่าย
2) มีงบประมาณสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
3.2.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง”
3.2.1-02 เอกสารแสดงการเป็ น เครื อ ข่ า ยระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย และเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2.1-03 รายงานสรุปผลการดําเนินงานที่ต่อเนื่องของเครือข่ายต่างๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.3.1 ร้อยละความสําเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 สํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองกลาง
โทรศัพท์ : 0-2160-1251
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1251
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จํ านวนข้ อตกลงความร่วมมื อต่ างประเทศ ข้อตกลง
(MOU) ที่ ดํ าเนิ นกิ จกรรมสํ าเร็ จ ตามที่ (MOU)
กําหนด
2. จํ า นวนข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) ที่ ข้อตกลง
กําหนดกิจกรรมการดําเนินงานทั้งหมด ของ (MOU)
เครือข่ายต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ
3. ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ของข้ อ ตกลงความ ร้อยละ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
27

-

-

31

-

-

87.10

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 3.3 ความสําเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายต่างประเทศ

โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานดังนี้
ลําดับ

2

Nationnal Pingtung University
ไต้หวัน
CHIA NAN UNIVERSITY OF
PHARMACY AND SCIENCE,
REPUBLIC OF CHINA ไต้หวัน

รายละเอียดของการดําเนินงานตามรายละเอียดข้อตกลงการ
เป็นเครือข่ายร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน จํานวน 3 คน ได้แก่
1. นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน
2. นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 คน
ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ CHIA NAN UNIVERSITY OF PHARMACY AND SCIENCE,
REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN) ประมาณเดือนเมษายน - มิถุนายน
2561 จํานวน 3 ราย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม จํานวน 2 ราย และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จํานวน 1
ราย

ว/ด/ป ที่
ดําเนินการ
3-17 ธ.ค.2560
22 ก.พ. 2561

Suan Sunandha Rajabhat University

1

ชื่อเครือข่ายย่อย

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

196
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ลําดับ
3

4

5

6

Suan Sunandha Rajabhat University

7

8
9

ชื่อเครือข่ายย่อย

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายละเอียดของการดําเนินงานตามรายละเอียดข้อตกลงการ
ว/ด/ป ที่
เป็นเครือข่ายร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดําเนินการ
GRADUATE SCHOOL OF
ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
22 ก.พ. 2561
NATURAL SCIENCE AND
ณ GRADUATE SCHOOL OF NATURAL SCIENCE AND
TECHNOLOGY, FACULTY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF SCIENCE OKAYAMA UNIVERSITY
SCIENCE OKAYAMA
ประมาณเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 จํานวน 1 ราย ได้แก่
UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี
INSTITUT TEKNOLOGI
ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 22 กุมภาพันธ์
2561
BANDUNG สาธารณรัฐ
ณ INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, INDONESIA ประมาณ เดื อ น
อินโดนีเซีย
เมษายน - มิถุนายน 2561 จํานวน 2 ราย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 1 ราย และสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 1 ราย
University of East Asia
1) มหาวิทยาลัย East Asia, Japan รับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปีงบประมาณ
ประเทศญีป่ ุ่น
คณะมนุ ษ ยศาตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ ที่ มี ค วามรู้ ภ าษาญี่ ปุ่ น ตั้ ง แต่ 2561
ระดับN2ขึ้นไป และเรียนจบชั้นปีที่ 2 แล้วเข้าศึกษาในคณะต่างๆที่
นักศึกษาสนใจในระดับปริญญาตรี โดยกลุ่มที่ 1 จะเดินทางในเดือน
เมษายน 2561 และกลุ่มที่ 2 จะเดินทางในเดือนกรกฎาคม 2561
2) นั ก ศึ ก ษาสามารถโอนหน่ ว ยกิ ต จากม.ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาไปได้
ประมาณ 64 หน่ ว ยกิ ต ศึ ก ษาต่ อ อี ก ประมาณ 2 ปี จ บหลั ก สู ต ร
ได้รับปริญญาที่ญ่ปี ุ่นตามสาขาที่เลือกเรียน(หลักสูตรปกติ 4ปี)
3) 3) นั ก ศึ ก ษารั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการเรี ย นเอง 4) ทํ า งาน
ระหว่างเรียนได้
บริษัท เฮกาเซ่น อินเตอร์เนชั่น
1) การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ออนไลน์
9 พ.ย 2559
แนล เอดดุเคชั่น อินเวสท์เม้นท์ ลักษณะการ
- 9 พ.ย. 2563
จํากัด สาธารณรัฐประชาชนจีน
2) บริษัทฯจัดทําแผนงาน จัดระบบการทดสอบและสนับสนุน
ด้านเทคนิค
3) เตรีย มสนามสอบ ฐานข้อมู ล คํ าถามการทดสอบและรับ
คะแนนการสอบ
มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน
1) มี ก ารแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาของสาขาวิ ช าภาษาจี น โดย ปีงบประมาณ
(รุ่นที่ 12) สาธารณรัฐ
นักศึกษาเรียน 1 ปี ที่มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน
2561 - 2563
ประชาชนจีน
2) สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการใช้
ทรัพยากรตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ
Hokkaido Information
คณาจารย์ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัย
7-9 มี.ค.2561
University ประเทศญี่ปุ่น
Dong Ah Institute of Media
1) วั น ที่ 20 มี .ค. 61 ปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มโครงการ 24 มิ.ย.- 2 ก.ค.
and Art สาธารณรัฐเกาหลี
อบรมด้านผลิตสื่อวิดีทัศน์
2561
2) วัน ที่ 16-18 พ.ค. 61 โครงการอบรมเชิงปฏิ บั ติการการ
พัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อภาพนิ่งและสื่อวีดิทัศน์
3) วันที่ 24 มิ.ย.- 2 ก.ค. 61 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม
ณ Dong Ah Institute of media and Art
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ลําดับ
10

11

12
13

ชื่อเครือข่ายย่อย

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ว/ด/ป ที่
ดําเนินการ
15 มิ.ย. 2561

15 – 29 ม.ค.
2561

24 พ.ค. 2561
20 พ.ย. –
20 ธ.ค. 2560

Suan Sunandha Rajabhat University

รายละเอียดของการดําเนินงานตามรายละเอียดข้อตกลงการ
เป็นเครือข่ายร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Technologucal University of
1) เชิญบุคลากรของ TUP มาร่วมเป็นผู้วิพากษ์ การนําเสนอ
The Philipines สาธารณรัฐ
งานวิจัย ระดับนานาชาติ ในโครงการ ICMSIT 2018 คณะวิทยาการ
ฟิลิปปินส์
จัดการ
2) บุคลากรของทางTUP เข้าร่วมนําเสนองานวิจัย ในโครงการ
MCISIT 2018 คณะวิทยาการจัดการ
University of Puta Malaysia
1) อยู่ระหว่างการเสนอขอต่ออายุ MOU ต่อสภาวิชาการ
ประเทศมาเลเซีย
2) ดํ า เนิ น โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ต าม
ค วาม ร่ ว ม มื อกั บ ท างวิ ช าก ารใน ต่ างป ระเท ศ แล ะส่ งเส ริ ม
ความสั ม พั น ธ์ ท างวิช าการแห่ งอาเซี ย น ในวั น ที่ 15 – 29 มกราคม
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และโครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ตามความร่วมมือกับ
ทางวิชาการในต่างประเทศ และส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวิชาการ
แห่งอาเซียน ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561
Chiba University ประเทศญีป่ ุ่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
Kent State University ประเทศ
1) การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงได้ร่วม
สหรัฐอเมริกา
แลกเปลี่ ย นศิ ล ปะการแสดงและนาฏยศิ ล ป์ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย Kent
State University
2) การแลกเปลี่ยนบุคลากรการเรียนการสอน โดยอาจารย์
ดร. สรร ถวัลย์วงศ์ศรี อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ และ อาจารย์
ภคมน เหมะจันทร์ ได้ไปสอนรายวิชา นาฏศิลป์ร่วมสมัย นาฏศิลป์
ไทยและการรําวงมตราฐาน ขณะที่ Professor Jeffrey Rockland และ
คณาจารย์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เคนท์ ได้ อ นุ ญ าตให้ ค ณาจารย์ แ ละ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมศึกษา วิชา
บัลเลต์ โมเดิรน์ดาน การเต้นแจ๊ส วิชาละครเพลง และการออกแบบ
เพื่อการแสดง
3) การประชุมหารือเพื่อที่จะเชิญ Professor Jeffrey Rockland
ม า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ เป็ น Chairman ส่ ว น ก า ร สั ม ม น า
ศิลปะการแสดง เวทีสัมมนานานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เนื่องในวาระฉลองงานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัย
4) การแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน และสื่ อการเรีย นการ
สอนอาทิ วิธีการ เทคนิคการออกแบบท่าเต้น กิจกรรมและดนตรีที่ใช้
เพื่อการเรียนการสอนการออกแบบท่าเต้น ระหว่างอาจารย์นาฏศิลป์
ร่วมสมัย
5) Kent State University ให้ที่พักและการต้อนรับในการนําชม
สถานที่และทั ศ นศึกษา หอศิล ปวัฒ นธรรม พิ พิธภัณ ฑ์ แฟชั่น ศู น ย์
May 4 Visitors Center ที่ เ ป็ น พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ท างการเรี ย กร้ อ งทาง
ประวัติศาสตร์ของนักศึกษาระหว่างสงครามสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

198
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ลําดับ

ชื่อเครือข่ายย่อย

14

Universiti Sains Malaysia
ประเทศมาเลเซีย

15

University of Hradec Králové
สาธารณรัฐเชก

16

Metropolitan University of
Prague สาธารณรัฐเชก

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายละเอียดของการดําเนินงานตามรายละเอียดข้อตกลงการ
เป็นเครือข่ายร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6) อาจารย์ ดร.สรร ถวั ล ย์ ว งศ์ ศ รี ได้ นํ า ผลงานวิ จั ย เชิ ง
สร้างสรรค์เป็นการออกแบบท่าเต้นร่วมสมัย ชุด Hermaphrodite ไป
แสดงที่งาน Dance’17 Mosaic ซึ่งการพัฒนาผลงานชิ้นนี้ได้รับกระแส
ตอบรับ ดีม ากและได้รั บ คํ าชมจนมีผู้ อ อกแบบท่ าเต้ น ได้ ซื้อ ลิ ข สิ ท ธิ์
ผลงานไปแสดงต่อที่คณะเต้นในอเมริกา
7) นั กศึ กษ าศิ ล ป ะก ารแส ด งของไท ย แล ะนั ก ศึ ก ษ า
มหาวิท ยาลัยเคนท์ท่ี ศึกษานาฏศิล ป์ การละคร ออกแบบเพื่ อการ
แสดง อี ก ทั้ ง นั ก ศึ ก ษ าต่ า งชาติ ท่ี มี ร่ ว มชมรมดนตรี ไ ทยของ
มหาวิทยาลัยเคนท์ ได้ทํางานการแสดงร่วมกัน ทําให้ได้แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ผ่ า นการปฏิ บั ติ ก ารแสดง และในโครงการที่ จ ะจั ด เดื อ น
มกราคม ปีต่อไป พ.ศ. 2562 นอกจากจะมีนักศึกษาสาขา Dance เข้า
มาร่วมแลกเปลี่ ย นที่ มรภ.สวนสุ นั น ทา แล้วยั งจะมี นัก ศึ ก ษาทาง
สาขา ดนตรีจากมหาวิท ยาลั ย Kent State มาแลกเปลี่ยนด้วย เป็ น
การขยายผล MOU ได้ต่อไปในอนาคต
8) การร่วมปรึกษาแสวงหาแนวทางในทํารายวิชาที่สามารถใช้
เป็นรายวิชาเพื่ อการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และมีการแสวงหา
แนวทางในการร่วมหรือประชาสัมพันธ์ การศึกษาภาคฤดูร้อนของแต่
ละสถาบัน
9) เนื่องจากมีวงดนตรีไทย แห่ง Kent State University จึงทํา
ให้เกิดความร่วมมือเพิ่มจากภาควิชา Dance And Theatre เพียงอย่า
เดี ย ว และมี ก ารแสดงของ มรภ.สวนสุ นั น ทา ในงานแสดง World
Music Festival 2017 ที่ โร งล ะ ค ร ข อ งส า ข า ด น ต รี Kent State
University
1) Assoc. Prof. Dr. Tan Cheng Ling จ า ก Univerisiti Sains
Malasia เดินทางมาเป็น Special Guest และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อวิพากษ์
ประจําห้องนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2) นักศึกษาจาก Univerisiti Sains Malasia เข้าร่วมนําเสนอ
งานวิจัย จํานวน 1 คน
3) นั ก ศึ ก ษาไทยเดิ น ทางไปอบรมและพั ฒ นาศั ก ยภาพ ณ
ประเทศมาเลเซีย จํานวน 4 คน
1) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรด้านภาษา และ
วัฒนธรรม
2) กิจกรรมประสานความร่วมมื อในการจัด งาน 80 ปี แห่ง
การสถานปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3) Hradec ส่งนักศึกษามา จํานวน 1 คน
1) ดําเนินการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไปที่ MUP จํานวน 2
คน เดินทางระหว่าง ต.ค-มิ.ย 61
2) ดําเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปที่ MUP จํานวน 3 คน
เดินทางระหว่างเดือน มี.ค.-มิ.ย.61

ว/ด/ป ที่
ดําเนินการ

19-21 มี.ค.
2561
และ

6-9 ส.ค.2561
ส.ค.-ธ.ค. 60

มี.ค.60-ก.ย.61

199
ลําดับ

17
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รายละเอียดของการดําเนินงานตามรายละเอียดข้อตกลงการ
เป็นเครือข่ายร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3) กิจกรรมประสานความร่วมมือในการจัดงาน 80 ปี แห่ง
การสถานปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
The University College of
ดําเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปที่ VSO จํานวน 2 คน อยู่ระหว่าง
Business in Prague (VSO)
การขอ Visa กําหนดการเดินทาง เดือน มิ.ย 61-ก.พ.622. กิจกรรม
สาธารณรัฐเชก
ประสานความร่วมมือในการจัดงาน 80 ปี แห่งการสถานปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Guilin University Of Aerospace
1) ดําเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย 5 คน ไป GUAT
Technology สาธารณรัฐ
เดินทาง 12 มี.ค-2 มิ.ย.61
ประชาชนจีน
2) นักศึกษา GUAT เดินทางมาที่ SSRUIC 2 รุ่น รวม 73 คน
ระยะเวลาตั้งแต่ เม.ย.- 6 ธ.ค.61
3) กิจกรรมประสานความร่วมมือในการจัดงาน 80 ปี แห่งการ
สถานปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Kazan Federal University
3) อาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติได้รับเชิญไปหารือเรื่องความ
สหพันธรัฐรัสเซีย
ร่วมมือและบรรยายที่ Kazan ในเดือนเม.ย 61 ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4) กิจกรรมประสานความร่วมมือในการจัดงาน 80 ปี แห่งการ
สถานปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Griffith University ประเทศ
1) ผู้ แ ทนจาก Griffith Universityเข้ า ร่ ว มประชุ ม หารื อ ความ
ออสเตรเลีย
ร่วมมือ ที่วิทยาลัยนานาชาติ เดือน 27 มี.ค. 61
2) กิจกรรมประสานความร่วมมื อในการจัด งาน 80 ปี แห่ง
การสถานปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3) ดําเนินการจดบันทึกความร่วมมือ(MOU) ระหว่างวิทยาลัย
นานาชาติ กั บ Griffith University ในวั น ที่ 17 พ.ค. 61 ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย
National University of Laos
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จํานวน 18 คน เดินทางไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนลาว
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
Chihlee University of
อาจารย์ นํานักศึกษา 8 คน เดินทางไปฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัย
Technology ไต้หวัน
Chihlee เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนเหวิน่ ลํา (Vinh
Long Community College)
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

ว/ด/ป ที่
ดําเนินการ

ต.ค.60-ก.ย.61

ต.ค.60-ก.ย.61

เม.ย. 2561

ต.ค.60-ก.ย.61
17 พ.ค. 61

15-17 ก.พ.2561

1 ม.ค.- 31 พ.ค.
2561

1) อบรมการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 1 โครงการ
20-24 พ.ย.
ส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน เรื่อง การนวดแผนไทยเพื่อ 2560
สุขภาพผู้สูงอายุ ฉบับราชสํานัก1
2) โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย เรื่อง การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม
3) โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา วิชาการ และ
19-25 มี.ค.2561
ศิลปวัฒนธรรม (VLCC-SSRU Academic & Student Exchange and
Cultural Experience Program 2018: Theme: Vietnamese-Thai
Herbs and Nutrition for health)

Suan Sunandha Rajabhat University

22
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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Binus University สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

25

University of Computer
Studies, Yangon (Bahan
Campus)
Republic Polytechnic
สาธารณรัฐสิงคโปร์

26

27

Myanmar Maritime
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

มหาวิทยาลัย Binus University ส่ง Ms.Dermawan Syamsuddin
มาเป็น อาจารย์ประจําหลักสูตร การสร้างสรรคและสื่อดิจิทัล
(ปรับปรุง) ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยได้ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าร่วม EVA15:15th
Experimental Video Art exhibitio

ปีการศึกษา
1/2561

ร่วมเป็นผู้ทรงพิจารณาบทความในการประชุมระดับนานาชาติ
Creative industry international conference 2018
5-6 December 2018 Kuala Lumpur
อาจารย์จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จํานวน 1 ราย
เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ รื่อง การจักการสินค้าคงคลังและ
คลังสินค้ากับ Myanmar maritime university

5-6 ธ.ค.2561

ก.พ.-พ.ย. 2561

3-5 ก.ค. 2561

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
40.00
42.50
45.00
47.50
≥ 50.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
3 .3 .1 ร้ อ ย ล ะค ว าม สํ า เร็จ ข อ ง
3.50
87.10
5.0000
0.1750
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ย
ต่างประเทศ
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 50.00
87.10
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลั ยกํา หนดกลยุท ธ์ ในการส่ งเสริม และขยายความร่วมมือกั บ พั นธมิ ตรทางวิชาการใน
ต่างประเทศ โดยจัดโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ โครงการส่งเสริมพันธมิตรทาง
วิชาการแห่งอาเซียน (ASEAN Academic Alliance: AAA) และกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาใน
ภูมิภาค
2) มหาวิทยาลัยกําหนดให้กองกลาง เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ดังกล่าว โดยดําเนินการดังนี้
2.1) ชี้แจงการจัดทําแผนความร่วมมือกับต่างประเทศ
2.2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนความร่วมมือกับต่างประเทศ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2.3) รวบรวมตรวจสอบแผนฯ ระดับหน่วยงาน และจัดทําแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย
2.4) สื่อสารแนวทางการทําความร่วมมือกับต่างประเทศ ระดับมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน
2.5) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนฯ และแนวทางการทําความร่วมมือ
2.6) ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ของหน่วยงาน
2.7) เสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ต่อกองนโยบายและแผนเพื่อทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการสร้างเครือข่าย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
3.3.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละความสําเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างประเทศ
3.3.1-02 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.3.1-03 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนขับเคลื่อนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าประสงค์ 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160- 1352
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1525
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
1
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัด 3.4.1-1-01 แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการ
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละ สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยระยะ 5 ปี (2560-2564) และ และแผนขั บ เคลื่ อ นความร่ ว มมื อ กั บ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
สวนสุนันทา โดยเป็นการรวบรวมกิจกรรม/โครงการ 2561
จากหน่ วยงานต่ างๆ และ ศู นย์ก ารศึ ก ษาอาเชี ยนได้
ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการทั้ง 2 แผน หน่วยงานเจ้าภาพ
ได้ เ สนอต่ อ อธิ ก ารบดี พิ จ ารณ าเห็ น ชอบเมื่ อ 30
กันยายน 2560
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ข้อ
2-5

คําอธิบายผลการดําเนินงาน
กองพัฒนานักศึกษาและศูนย์การศึกษาและ
ฝึกอบรมอาเชียนได้ดําเนินการติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนจากหน่วยงานต่างๆเป็นประจําทุ กไตรมาส
โดยในรอบ 12 เดือน พบว่า มีการดําเนินได้กิจกรรม/
โครงการสําเร็จตามแผนกําหนด เฉลี่ยร้อยละ 94.60
และสําเร็จตามเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 91.31 สามารถ
สรุปจําแนกตามแผนได้ดังนี้
รายการ
ในประเทศ

ต่างประเทศ

86

33

86

37

100.00
89.19
94.60
85

31

86

37

98.84

83.79
91.31

เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
การดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ
1
มีแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย และแผนขับเคลื่อนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
2
มีการดําเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 60 และดําเนินการได้บรรลุเฉลี่ย
น้อยกว่าร้อยละ 50
3
มีการดําเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 61-65 และดําเนินการได้บรรลุเฉลี่ยร้อยละ 50-65

Suan Sunandha Rajabhat University

1.การดําเนินการตามแผน
1.1 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการได้
บรรลุ
1.2 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด
1.3.คิดเป็นร้อยละ
1.4 ร้อยละเฉลี่ย
2.การบรรลุเป้าหมาย
2.1 จํานวนตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุ
2.2 จํานวนตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
2.3.คิดเป็นร้อยละ
2.4 ร้อยละเฉลี่ย

แผน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
เอกสารหลักฐาน
3.4.1-1-01 รายงานผลการติ ดตามการ
ดํ าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการ
สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
และแผนขั บ เคลื่ อ นความร่ ว มมื อ กั บ
ต่ างประเทศประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระดับ
การดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ
4
มีการดําเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 66-70 และดําเนินการได้บรรลุเฉลี่ยร้อยละ 66-80
5
มีการดําเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 75 และดําเนินการได้บรรลุเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
3 .4 .1 ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เร็ จ ข อ ง
1.00
5
5.0000
0.0500
กระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับเครือข่าย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ระดับ 5
ระดับ 5
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิ ท ยาลั ย ได้ กํ าหนดกลยุ ท ธ์ พั ฒ นาระบบและกลไกการแสวงหา และบริ ห ารเครื อ ข่ า ยและ
ท้องถิ่น โดยจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่าย
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและการจัดทําแผนการดําเนินงานแสวงหาเครือข่ายระยะ 5 ปี
(2560-2564) และประจําปีงบประมาณ 2561
2.2) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 2561 ระดับ
มหาวิทยาลัย
2.3) จัดทําแผนปฏิบัติการแสวงหาเครือข่ายระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจําปีงบประมาณ
2561ระดับมหาวิทยาลัย เสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติดําเนินงานตามแผนแสวงหาเครือข่ายฯ
2.4) กํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผน/กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว ม/ผลผลิ ต ประโยชน์ /การ
ดําเนินงานตามข้อตกลงของเครือข่าย จํานวน 3 ครั้ง
2.5)รวบรวมและสรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามแสวงหาเครือข่ายฯ /กิจกรรมการมีส่วน
ร่วม/ผลผลิตประโยชน์/การดําเนินงานตามข้อตกลงของเครือข่าย ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ครั้ง
2.6) จัด ทํ ารายงานผลการดําเนิ นงานตามสรุป ผลการดําเนิ นงานตามแสวงหาเครือข่ายฯ/ และ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของทุกเครือข่าย ระดับมหาวิทยาลัย และรายงานให้ผ้บู ริหารทราบ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
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1) มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการสร้างเครือข่าย
2) มีงบประมาณสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : -

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

206
เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลเครือข่ายสําหรับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 อธิการบดี
 ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0-2160-1219
โทรศัพท์ : 0-2160-1350
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
1
มหาวิ ท ยาลั ย โดยสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ 3.5.1-1-01 แผนการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดแผนการพัฒนา/ปรับปรุง ฐานข้อมูลเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ
ฐานข้อมูลเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นา/
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงของมหาวิทยาลัย ปรับปรุง
โดยได้กําหนดกิจกรรมดังนี้
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
2. แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการดํ า เนิ น งานการ
พัฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
3. พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย
4. รวบรวมข้อมูลเครือข่ายตามแบบฟอร์มที่
กําหนดจากหน่วยงานต่างๆ
5. นําข้อมูลเครือข่าย เข้าระบบ
6. จั ด ประชุ ม ทบทวนในการใช้ ง านระบบ
ฐานข้อมูลเครือข่าย และจัดทําแผนการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเครือข่ายในปีถัดไป
2-5
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.5.1-2,3,4,5-01 รายงานสรุป ผลการ
ได้ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด พบว่า มีการดําเนินได้ ดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง
กิ จกรรม/โครงการสําเร็จตามแผนกําหนดครบทั้ ง 6 ฐานข้อมูลเครือข่าย
กิ จก รรม คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ 100 .00 แล ะมี ก าร 3.5.1-2,3,4,5-02
ดําเนิ นการได้ บ รรลุ ค รบทุ ก กิ จกรรม คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ http://203.209.82.136/basessru
100.00
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
การดําเนินการ
1
มี ค ณะทํ า งานการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ย และมี แ ผนการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง
ฐานข้อมูลเครือข่าย ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2
มี ก า ร ดํ า เนิ น ง า น ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ต า ม แ ผ น ได้ ร้ อ ย ล ะ 50 แ ล ะ บ ร ร ลุ เป้ า ห ม า ย
กิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 50
3
มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51-75 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ
50-65
4
มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-99 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ
66-80
5
มีการดําเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
3.5.1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการ
1.00
5
5.0000
0.0500
พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
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การบรรลุเป้าหมาย:

Suan Sunandha Rajabhat University

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ระดับ 5
ระดับ 5
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูลในการบริหารจัดการที่เอื้อต่อ
การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและท้องถิ่น โดยจัดโครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายในการ
บริหารจัดการ
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สํานักวิทยบริการและเทคดนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว ดังนี้
2.1) เสนอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ย ระดั บ
มหาวิทยาลัย
2.2) จัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานฯ
2.3) วิเคราะห์ข้อมูล/รับฟังความต้องการ ในการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย
2.4) ดําเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายตามแผนที่กําหนด

Suan Sunandha Rajabhat University
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2.5) ประชุมทบทวนในการใช้งานระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีระบบเทคโนโลยีสานเทศที่ทันสมัย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : -

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

209

เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 0-2160-1340
โทรศัพท์ : 0-2160-1037
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จํ านวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ ดํ าเนิ น งานได้
บรรลุเป้าหมาย
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานตาม
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด
3. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

กิจรรม

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
14
14
13

กิจรรม

14

14

17

ร้อยละ

100.00

100.00

76.47

โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานดังนี้
เป้าหมาย
312 Links
1,300 Links
156 Links
ร้อยละ 80

หน่วยนับ
Links
Links
Links
ครั้ง
คน
ร้อยละ

ผล
252
258
154
250,861
28,093
100.00

การบรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ

Suan Sunandha Rajabhat University

โครงการ/กิจกรรม
1) การฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ในประเทศ)
2) การฝาก Link กับหน่วยงานของ อปท.
3) การฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ในต่างประเทศ)
4) จํานวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงาน
4.1 จํานวนครั้งของนักศึกษาที่เข้าเว็บไซต์
4.2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
4.3 คิดเป็นร้อยละ

Suan Sunandha Rajabhat University
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โครงการ/กิจกรรม
5) การทําเว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์ ที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์
ประจําสาขาวิชาและเว็บไซต์หน่วยงาน (นับเฉพาะอาจารย์
ปฏิบัติงานจริง)
5.1 จํานวนอาจารย์ประจําที่มีเว็บไซต์
5.2 จํานวนอาจารย์
5.3 คิดเป็นร้อยละ
6) จํานวน มคอาจารย์/แผนการสอน ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
ประจําตัวอาจารย์ (นับเฉพาะอาจารย์ปฏิบัติงานจริง)
6.1 จํานวน มคอาจารย์/แผนการสอน ที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์
6.2 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ทีป่ ฏิบัติงานจริง
6.3 คิดเป็นร้อยละ
7) จํานวนเอกสารการเรียนการสอนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
ประจําตัวอาจารย์ (นับเฉพาะอาจารย์ปฏิบัติงานจริง)
7.1 จํานวนเอกสารการเรียนการสอนที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์
7.2 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ทีป่ ฏิบัติงานจริง
7.3 คิดเป็นร้อยละ
8) จํานวนบทความวิจัยที่ได้รบั การเผยแพร่ใน Proceedings/
Journal ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นํามาเผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์ (นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ)
8.1 จํานวนบทความวิจัยที่ได้รบั การเผยแพร่ใน
Proceedings/ Journal ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทีน่ ํามา
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์
8.2 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด นับรวมลาศึกษาต่อ
8.3 คิดเป็นร้อยละ
9) จํานวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ หรือข่าวสารบน
เว็บไซต์ประจําหน่วยงาน โดยแนบไฟล์เนื้อหาที่เป็นไฟล์ .pdf
10) การนํารายงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ประจํา
หน่วยงาน (เฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย)
10.1 จํานวนรายงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์
ประจําหน่วยงาน
10.2 จํานวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด
10.3 คิดเป็นร้อยละ
11) การนํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์
ประจําหน่วยงาน (เฉพาะสถาบันวิจยั และพัฒนา)
11.1 จํานวนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เผยแพร่บน
เว็บไซต์

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หน่วยนับ

ผล

คน
คน
ร้อยละ

810
810
100.00

ร้อยละ 100

บรรลุ

วิชา

7,118

คน
ร้อยละ

810
100.00

ร้อยละ 100

บรรลุ
ฉบับ

12,343

คน
ร้อยละ

810
100.00

ร้อยละ 80

3,120 ข่าว

การบรรลุ
บรรลุ

บรรลุ

บท
ความ

1,138

คน
ร้อยละ
ข่าว

819
100.00
6,256

ร้อยละ 100

บรรลุ
บรรลุ

เรื่อง

230

เรื่อง
ร้อยละ

230
100.00
บรรลุ

ร้อยละ 100
เรื่อง

536

211
โครงการ/กิจกรรม
11.2 จํานวนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด
11.3 คิดเป็นร้อยละ
12) การนํารายงานวิจัยในชั้นเรียนเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจํา
หน่วยงาน (เฉพาะโรงเรียนสาธิต)
12.1 จํานวนรายงานวิจัยในชั้นเรียนเผยแพร่บนเว็บไซต์
12.2 จํานวนรายงานวิจัยในชัน้ เรียนทั้งหมด
12.3 คิดเป็นร้อยละ
13) การทําวารสารวิชาการออนไลน์ประจําหน่วยงาน
14) การเป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ และเผยแพร่ Proceedings บนเว็บไซต์ประจํา
หน่วยงาน
15) การจัดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี
Proceedings Online บนเว็บไซต์ประจําหน่วยงาน (เฉพาะ
บัณฑิตวิทยาลัย)
16) จํานวนบทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Google scholar หรือ
ฐานข้อมูลที่สูงกว่า (นับรวมจํานวนอาจารย์ลาศึกษาต่อ)
16.1 จํานวนบทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใ่ นฐานข้อมูล Google scholar
หรือฐานข้อมูลที่สูงกว่า
16.2 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด นับรวมลาศึกษา
ต่อ
16.3 คิดเป็นร้อยละ
17) จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ SJR,
SCOPUS, ISI

เป้าหมาย

หน่วยนับ
เรื่อง
ร้อยละ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผล
536
100.00

การบรรลุ

บรรลุ
ร้อยละ 100

15 ฉบับ
15 ครั้ง/ปี

เรื่อง
เรื่อง
ร้อยละ
ฉบับ
ครั้ง

85
85
100.00
21
22

บรรลุ
บรรลุ

1 ครั้ง/ปี

ครั้ง

2

บรรลุ

ร้อยละ 80

ไม่บรรลุ

บท
ความ

568

คน

819

ร้อยละ

69.35

Suan Sunandha Rajabhat University

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ฯ
ร้อยละ 10
- สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์
ร้อยละ 5
- สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ ร้อยละ
5
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โครงการ/กิจกรรม
17.1 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
นานาชาติ SJR, SCOPUS, ISI
17.2 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด นับรวมลาศึกษา
ต่อ
17.3 คิดเป็นร้อยละ

เป้าหมาย

หน่วยนับ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผล
79

การบรรลุ
บรรลุ

819
9.65

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
4.1.1 ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ของการ
3.50
76.47
1.0000
0.0350
ดํ า เนิ น การตามแผนการจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
100.00
76.47
ไม่บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการสนั บ สนุ น การสร้ า งผลงานตามแนวทางการจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยจัดโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)
2) มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายให้ ก องนโยบายและแผน เป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพในการผลั ก ดั น และ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยดําเนินการดังนี้
2.1) จัดทําแผนการดําเนินงานขับเคลื่อนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีงบประมาณ 2561
2.2) เสนอแผนการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
2.3) ชี้แจงแผนการดําเนินงานฯ พร้อมแนวทางการดําเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4) ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานและรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และสภามหาวิทยาลัย (ทุก 2 เดือน)
2.5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานฯ ประจําปี 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) ผู้บริหารให้ความสําคัญและมีการกํากับติดตามอย่างใกล้ชิด
2) ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้การดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
มีการแข่งขันสูง
หลักฐานอ้างอิง:
4.1.1-01 แผนการดําเนินงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.1.1-02 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.1.1-03 รายงานความก้าวหน้าการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.1.1-04 รายงานสรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2160-1014
โทรศัพท์ : 0-2160-1341
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จํ า นวนงานวิ จั ย บทความวิ ช าการ งาน
สร้ างสรรค์ สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ข องอาจารย์ แ ละ
นั กวิจั ยที่ ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ ห รือ
นานาชาติ
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
2. จํานวนอาจารย์ ประจํ าและนั กวิ จั ยทั้ งหมด
(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้ างสรรค์ สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ข องอาจารย์ แ ละ
นั กวิจั ยที่ ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ ห รือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานดังนี้

ผลงาน

ชื่อผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล

ชื่อรางวัลทีไ่ ด้รบั

1) สื่อการเรียนการสอน
รางวัลเหรียญ
เพื่อพัฒนาคุณภาพของ ทองแดง
ผู้เรียนด้านคําศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้ Fun
English with Dolly Kate
of Thailand ในแบบ
บูรณาการเรื่อง
วัฒนธรรมการแต่งกาย
สมัยอยุธยา

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
20
-

คน

-

-

5
15
819

ร้อยละ

-

-

2.44

หน่วยงานทีใ่ ห้รางวัล
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2561 “วิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” Thailand
Research Expo 2018
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ว-ด-ป
ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล
ได้รับรางวัล
9-13 ส.ค. อ.ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ
2561
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ชื่อผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล

ชื่อรางวัลทีไ่ ด้รบั
รางวัลเหรียญ
ทองแดง

5) Nat De Co : Super
Edible Fiber

1. รางวัลเหรียญเงิน
(Sliver Medal) จาก
IIDC 2017
2.รางวัลพิเศษ
(special Award)
จาก Poland

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2561 “วิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” Thailand
Research Expo 2018
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ว-ด-ป
ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล
ได้รับรางวัล
9-13
อ. ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ
สิงหาคม
2561

รางวัลเหรียญ
ทองแดง

รางวัลเหรียญ
ทองแดง

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2561 “วิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” Thailand
Research Expo 2018
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
Hong Kong International
Invention and Design
Competition 2017 (IIDC
2017) ณ Hong Kong
Convention and Exhibition
Centre เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

9-13
สิงหาคม
2561

อ. ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

5-9 ธันวาคม ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์
2560

Suan Sunandha Rajabhat University

2) สื่อการเรียนรูเ้ พื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
และพัฒนา
ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษ
สําหรับผูเ้ รียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผ่านเกมกระดาน
Teenagerous
3) สื่อการเรียนรู้คาํ ศัพท์
ภาษาอังกฤษ TEN-O
เพื่อการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ใน
รูปแบบเกมบัตรคําศัพท์
ผสมผสานกับ
เทคโนโลยี Augmented
Reality (AR)
4) บัตรคําอิเล็กทรอนิกส์
แก้ปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้

หน่วยงานทีใ่ ห้รางวัล

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล
6) Handicraft Coconut
Husk Paper

ชื่อรางวัลทีไ่ ด้รบั
1. รางวัลเหรียญเงิน
(Silver Medal) จาก
IIDC 2017
2. รางวัลพิเศษ
(Special Award)
จากประเทศ
มาเลเซีย

หน่วยงานทีใ่ ห้รางวัล

Hong Kong International
Invention and Design
Competition 2017 (IIDC
2017) ณ Hong Kong
Convention and Exhibition
Centre เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
7) Si Thai : Non-Toxic
1. รางวัลเหรียญทอง Hong Kong International
Watercolor Paints from (Gold Medal) จาก
Invention and Design
Natural Herb Extracts IIDC 2017
Competition 2017 (IIDC
2. รางวัลพิเศษ
2017) ณ Hong Kong
(Special Award)
Convention and Exhibition
จาก IIDC 2017
Centre เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
8) Nat de Co II :
1. รางวัลเหรียญทอง XXI Moscow International
Innovative Fiber &
(Gold Medal) จาก
Salon of Inventions and
Pre-Probiotics for
ARCHIMEDES 2018 Innovation Technologies
helping dog live long
2. รางวัลเหรียญ
«ARCHIMEDES-2018» ณ
and happy lives
ทอง (Gold Medal)
กรุงมอสโคว์ ประเทศ
(ผลิตภัณฑ์ขนมทานเล่น จาก International
สหพันธรัฐรัสเซีย
สําหรับสุนัข เสริมไฟ
Salon of invention
เบอร์ โปรไบโอติก
and New
และพรีไบโอติกเพือ่
Technologies (New
รักษาสมดุลของระบบ
Time) Sebastopol,
ภูมิคุ้มกันและระบบ
Russia Federation
ทางเดินอาหาร)
3. รางวัลยอดเยี่ยม
(Excellency Award)
จากประเทศ
โรมาเนีย
9) SI THAI- Non-Toxic
1. รางวัลเหรียญทอง XXI Moscow International
Watercolor from Thai
(Gold Medal) จาก
Salon of Inventions and
Herb (สีนํา้ ปลอด
ARCHIMEDES 2018 Innovation Technologies
สารพิษจากสมุนไพร
2. รางวัลยอดเยีย่ ม «ARCHIMEDES-2018» ณ
ไทย)
(Excellency Award) กรุงมอสโคว์ ประเทศ
จากประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซีย
โรมาเนีย

ว-ด-ป
ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล
ได้รับรางวัล
5-9 ธันวาคม อ. ดร.จิตรลดา ชูมี
2560
อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า
อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบร
รณ
อ. ดร.สาริสา ปิ่นคํา
อ. ดร.จาริวัฒน์ พิษณุวงศ์
อ.ณัฐกมล พึ่งสําราญ
5-9 ธันวาคม อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า
2560
อ. ดร.เสาวณีย์ คําพันธ์
อ.ณัฐกมล พึ่งสําราญ
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์

5-8
เมษายน
2561

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์
อ.ณัฐกมล พึ่งสําราญ
อ. ดร.พลอยทราย โอฮาม่า
อ.ไกรพ เจริญโสภา
อ.ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ

5-8
เมษายน
2561

อ. ดร.พลอยทราย โอฮาม่า
อ.ณัฐกมล พึ่งสําราญ
อ.ดร.เสาวณีย์ คําพันธ์
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์
อ.ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ
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ชื่อผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล

10) PhosPhate Check kits
(ชุดตรวจวัดฟอสเฟต)

ชื่อรางวัลทีไ่ ด้รบั

Korea International Women's
Invention Exposition (KIWIE
2018) ณ Hall 2A, Exhibition
Center 1, KINTEX สาธารณรัฐ
เกาหลี

ว-ด-ป
ได้รับรางวัล

ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล

28
ผศ.ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์
มิถุนายน-1 อ.รัตนชัย ไทยประชุม
กรกฎาคม อ. ดร.จิตรลดา ชูมี
2561

Suan Sunandha Rajabhat University

3. รางวัลพิเศษ
(Spacial Award)
จากหน่วยงาน
lndonesian Invention
and Innovation
promotion
Association:
INNOPA, ประเทศ
อินโดนีเซีย
1.รางวัล Gold Prize
,The Korean
Intellectual Property
Office (KIPO)
organized by the
Korea Women
Inventors
Association (KWIA)
the Korea Invention
Promotion
Association (KIPA)
2.รางวัล Excellence
Award 2018 from
Global Exhibition,
Saudi Arabia 3.
รางวัล Special
Award from
Indonesian Invention
and Innovation
Promotion
Associations

หน่วยงานทีใ่ ห้รางวัล

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ชื่อผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล

ชื่อรางวัลทีไ่ ด้รบั

หน่วยงานทีใ่ ห้รางวัล

11) Mango Jelly Shake
(การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เยลลี่มะม่วงพร้อมดื่ม
สําเร็จรูป)

1.รางวัล Excellence
Award from Global
Exhibition, Saudi
Arabia
2.รางวัล Silver Prize
,The Korean
Intellectual Property
Office (KIPO)
organized by the
Korea Women
Inventors
Association (KWIA)
the Korea Invention
Promotion
Association (KIPA)
1.รางวัล Excellence
Award from Global
Exhibition, Saudi
Arabia
2.รางวัล Silver
Prize,The Korean
Intellectual Property
Office (KIPO)
organized by the
Korea Women
Inventors
Association (KWIA)
the Korea Invention
Promotion
Association (KIPA)
1. รางวัลเหรียญทอง
(Gold Medal) จาก
IIDC 2017
2. รางวัลพิเศษ
(special Award)
จาก ประเทศ
มาเลเซีย

Korea International Women's
Invention Exposition (KIWIE
2018) ณ Hall 2A, Exhibition
Center 1, KINTEX สาธารณรัฐ
เกาหลี

Suan Sunandha Rajabhat University

12) From royal painting to
exotic pattern (จาก
ภาพวาดราชสํานักสู่
ลวดลายอันวิจิตร)

13) Aromatherapy Cushion
for Relaxing

ว-ด-ป
ได้รับรางวัล
28
มิถุนายน-1
กรกฎาคม
2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล
ผศ.ดร.ปิยะดา อาชา
ยุทธการ
อ.ณัฐพล ประเทิงจิตต์

Korea International Women's
Invention Exposition (KIWIE
2018) ณ Hall 2A, Exhibition
Center 1, KINTEX สาธารณรัฐ
เกาหลี

28 มิถุนายน
-1
กรกฎาคม
2561

อ.ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา
อ.อนันตชัย เอกะ

Hong Kong International
Invention and Design
Competition 2017 (IIDC
2017) ณ Hong Kong
Convention and Exhibition
Centre เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

5-9 ธันวาคม ผศ. ดร.รจนา จันทราสา
2560
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ชื่อผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล

14) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพลุกับดักหมึกสี

15) Coconut-Oil Printing
Ink (หมึกพิมพ์น้ํามัน
มะพร้าว)

16) Dharma Practice and
Human Development

ชื่อรางวัลทีไ่ ด้รบั
3. รางวัลพิเศษ
(Special award)
จาก FIRI Iran
รางวัลหน่วยวิจัย
ดีเด่นอันดับ 3 ของ
กองทัพบก ด้าน
ยุทโธปกรณ์
1.รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 SEMIGRAND PRIZE
2.รางวัล Germany
Special Prize Award
2018
3.รางวัล Excellence
Award 2018
1.Excellent Paper
2.Best Research
Paper

The IIER Excellent
Paper Award

18) Taboon cream (Anti
oxidant, anti bacterial
and moisture
enhancing cream from
cedar magroves)

1. รางวัลเหรียญเงิน
(Sillver Medal) จาก
ARCHIMEDES 2018
2. รางวัลพิเศษ
(Special Prize) จาก
The ministry of
education and
scinces of russia
volga state
university of
technology

ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล

กองทัพบกไทย

30 มีนาคม
2561

อ. ดร.ชนมภัทร โตระสะ
อ. ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี

Korea International Women's
Invention Exposition (KIWIE
2018) ณ Hall 2A, Exhibition
Center 1, KINTEX สาธารณรัฐ
เกาหลี

28
มิถุนายน-1
กรกฎาคม
2561

อ.ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง
อ.วัฒน์ พลอยศรี
อ.ไกรพ เจริญโสภา

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 8th Academic
International Conference on
Business,Marketing and
Management ณ เมืองบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 142nd The IIER
International Conference ณ
เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

16-18
กรกฎาคม
2561

อ. ดร.สุดาวรรณ สมใจ

21-22
ธันวาคม
2560

อ.ศิริญญา ศิริญานันท์

XXI Moscow International
Salon of Inventions and
Innovation Technologies
«ARCHIMEDES-2018» ณ
กรุงมอสโคว์ ประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซีย

5-8
เมษายน
2561

อ.นรินทร์ กากะทุม

Suan Sunandha Rajabhat University

17) Rivalry and
Cooperation: Military
Rule on The ThaiBurmese Border

ว-ด-ป
ได้รับรางวัล

หน่วยงานทีใ่ ห้รางวัล

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล

19) Cleansing gel and
toner products
(นวัตกรรมใหม่เจลทํา
ความสะอาด จาก
มะขามป้อม)

20) The Effect of
Cooperative Learning
Health Education Skills
for Correct Teeth
Brushing by Grade 4
Students at Anuban
Samutsongkhram
School

ชื่อรางวัลทีไ่ ด้รบั
3.รางวัลพิเศษ
(Special Prize) จาก
ประเทศโรมาเนีย
1.รางวัล Special
award for the
excellent invention
from Taiwan
Invention and
Innovation Industry
Association
2.รางวัล Gold
Prize,The Korean
Intellectual Property
Office (KIPO)
organized by the
Korea Women
Inventors
Association (KWIA)
the Korea Invention
Promotion
Association (KIPA)
3.รางวัล Germany
Special Prize Award
2018
รางวัลผลงานวิจัย
ยอดเยี่ยม (The IIER
Excellent Paper
Award) Best
Presentation/Best
Content

หน่วยงานทีใ่ ห้รางวัล

Korea International Women's
Invention Exposition (KIWIE
2018) ณ Hall 2A, Exhibition
Center 1, KINTEX สาธารณรัฐ
เกาหลี

ว-ด-ป
ได้รับรางวัล

28 มิถุนายน
-1
กรกฎาคม
2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล

รศ. พญ.ดวงพร นะคา
พันธุ์ชัย

การประชุมวิชาการระดับ
8-9 ธันวาคม อ.วัลลภา วาสนาสมปอง
นานาชาติ 139th THE IIER
2560
INTERNATIONAL
CONFERENCE ณ เมือง Osaka
ประเทศญีป่ ุ่น

221
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.05 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
0.30
0.35
0.40
0.45
≥ 0.50
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
4.1.2 ร้ อ ยละของงานวิ จั ย บทความ
1.13
2.44
5.0000
0.0565
วิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
ของอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ที่ ได้รั บ
รางวั ล ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:

Suan Sunandha Rajabhat University

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 0.50
2.44
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
โดยจัดโครงการประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
2) มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายให้ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาเป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพการในผลั ก ดั น และ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับหน่วยงาน
2.2) จั ด โครงการอบรมและสนั บ สนุ น อาจารย์ ในการทํ าผลงานไปประกวดในเวที ร ะดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
2.3) จัดโครงการประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติโดยคัดเลือกผลงานวิจัยที่มี
ความโดดเด่นในแต่ละศาสตร์สาขาวิชาให้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัย
2.4) จัดประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงาน
2.5) ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) มีงบประมาณสนับสนุน
2) มีเงินรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สําหรับผู้ที่ได้รางวัล
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : -

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง:
4.1.2-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์
สิ่งประดิ ษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ รางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย”
4.1.2-02 บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.1.2-03 โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

223

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จํ านวนวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ งานวิ ชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาที่ได้ รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
2. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
3. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาที่ได้ รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน

คน
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
6

-

-

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 0-2160-1175
โทรศัพท์ : 0-2160-1404
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

6
855
0.70

โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานดังนี้

1) The Novel Process of
Mindfulness-Based
Consciours Awareness
Model to Control
Employee's Weight in
Organization

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
the best paper
award

หน่วยงานที่ให้รางวัล
International Science
Research and
Experimental
Development

ว-ด-ป ได้รับ
ชื่อ-สกุล
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
19-20 ก.พ. 2561 Ms.Nantaporn Damrongpong

Suan Sunandha Rajabhat University

ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานที่ให้รางวัล

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ว-ด-ป ได้รับ
รางวัล
8-9 เม.ย.2561

ชื่อ-สกุล
ผู้ได้รับรางวัล
Ms.Suwannee Kirahat

the International
Conference on Arts,
Education and Social
Science (ICAES)

8-9 มิ.ย.2561

Miss Kamonthip
Ongartyuthanakorn

THE MER EXCELLENT
PAPER

the International
Conference on Arts,
Education and Social
Science (ICAES)

8-9 มิ.ย.2561

Miss Borwonnun
Daokrajang

Gold Prize

The Korean Intellectual
Property Office (KIPO)
organized by the
Korea Women
Inventors Association
(KWIA) the Korea
Invention Promotion
Association (KIPA)
WORLDSTAR
INTERNATIONAL,Inc.
ร่วมกับ New york Film
Academy
, The New york
Conservatory for
Dramatic Art, The
Debbie Allen
Dance Academy ,

1 ก.ค.2561

นายธนโรจน์ ทิมอุดม
นายปราชญา เทียมผาสุข

14 ก.ค.2561

น.ส.ศุภกานต์ จรรยานุกูล

ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

2) Factors Affecting Thai
People’s
Satisfaction upon
Thailand Being a
Member of ASEAN
Economics Community
3) Formative Assessment
Using Mobile
Technology for
Intellectual and
Emotional Engagement
of Students in Learning
‘Measurement
Systems’
4) Synthesis of Teaching
and Learning Research
for Constructing
Framework to Develop
Students’ Reasoning
Skills in Learning
Mathematics
5) cleansing gel and toner
products

Distinguished Paper
Award

Global Research
Institute for Business
Academics

EXCELLENT PAPER

6) Exceptional designer
award

word championships
of performing arts

225
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้รางวัล

ว-ด-ป ได้รับ
รางวัล

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อ-สกุล
ผู้ได้รับรางวัล

Indasoul Entertainment
, Prime Music , CSM
Word and Music ,
Performing Arts Live
and K.K Porduction

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.05 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
0.30
0.35
0.40
0.45
≥ 0.50
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
4.1.3 ร้ อ ยละของวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ
1.13
0.70
5.0000
0.0565
งานวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ
การบรรลุเป้าหมาย:
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เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 0.50
0.70
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการไปบรรยาย
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยจัดโครงการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพการในผลักดันและขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับหน่วยงาน
2.2) จัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพือ่ ตีพิมพ์เผยแพร่
2.3) จัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติและ/หรือสรรหาเวทีในการ
ส่งผลการวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการ
2.4) จัดประชุมติดตามและผลักดันแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงาน
2.5) ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีงบประมาณสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
4.1.3-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์
สิ่งประดิ ษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ รางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย”
4.1.3-02 สรุปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.1.3-03 โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
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เป้าประสงค์ที่ 4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

Suan Sunandha Rajabhat University

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้อํานวยการกองกลาง
โทรศัพท์ : 0-2160-1219
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 02-160-1011
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
มหาวิ ท ยาลั ย โดยกองกลางได้ ดํ า เนิ น การสํ า รวจการรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ แ ละการให้ บ ริ ก ารของ
มหาวิทยาลัย รอบที่ 2 สามารถสรุปผลการสํารวจตามรายการ ดังนี้
รายการ
ร้อยละการรับรู้
1. ด้านความศรัทธา
1.1) ท่านรู้สึกภูมิใจและประทับใจที่จะเข้ามาศึกษาต่อหรือส่งบุตรหลานเข้ามา
93.00
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1.2) หากท่านได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมตามโครงการบริการวิชาการของ
92.20
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่านจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ
1.3) ท่านมีความสนใจที่จะมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
92.40
สุนันทา
1.4) ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้มีความรู้
92.80
ความสามารถ มีคุณธรรมในการทํางานและเป็นที่ยอมรับของสังคม
1.5) ท่านรู้สึกภูมิใจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของ
93.20
รัฐ ได้กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ลูกหลานได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. ด้านการยอมรับ
2.1) การเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรง
92.00
กับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและมีผลต่อการพัฒนาประเทศ
2.2) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทํา
91.60
ให้ผ้รู ับบริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์สูงสุดและรู้สึกประทับใจ
2.3) การติดต่อประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับหน่วยงาน
92.00
ภาครัฐและเอกชนหรือท้องถิน่ ทําให้การจัดกิจกรรมด้านต่างๆ การให้บริการประสบ
ความสําเร็จ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
รายการ
ร้อยละการรับรู้
2.4) เมื่อท่านได้เห็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
92.60
ทําให้ท่านเกิดความรู้สึกถึงความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเกิดความภาคภูมิใจ
2.5) การผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทําให้นําไปใช้ประโยชน์
91.60
ในการพัฒนาประเทศได้
3. ด้านความเชื่อมั่น
3.1) การเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรง
91.80
กับความต้องการของตลาดแรงงานและมีผลต่อการพัฒนาประเทศ
3.2) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้
91.80
ผู้รับบริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์สูงสุด
3.3) การติดต่อประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับหน่วยงาน
91.80
ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนทําให้กิ จกรรมด้ านต่างๆ การให้บริการด้านวิชาการ
ประสบความสําเร็จ
3.4) เมื่อท่านได้เห็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
93.00
ทําให้ท่านเกิดความรู้สึกถึงความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ
91.40
3.5) การผลิ ต งานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาทํ า ให้ นํ า มาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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ภาพรวม

92.20

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์
3.50
92.20
5.0000
0.1750
และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
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รอบ 6 เดือน
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การบรรลุเป้าหมาย:

Suan Sunandha Rajabhat University

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 80.00
92.20
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองกลาง เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการผลักดันและขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1)เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ฯ ระดับมหาวิทยาลัย
2.2) ชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ฯ ระดับหน่วยงาน
2.3) รวบรวมตรวจสอบแผนฯ ระดั บ หน่ ว ยงาน และจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ฯ
ระดับมหาวิทยาลัย
2.4) สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์ฯ ระดับมหาวิทยาลัย ลงสู่การปฏิบัติ
2.5) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ฯ ระดับมหาวิทยาลัย
2.6) ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์ฯ จํานวน 2 รอบ
2.7) สํารวจรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ปีละ 2 รอบ
2.8) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ และ ผลการสํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ฯ ต่อผู้กํากับ
ดูแลตัวชี้วัดพิจารณาและแจ้งให้หน่วยงานทราบ
2.9) นําผลการสํารวจฯ มาปรับปรุงเพื่อให้ผ้รู ับบริการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสําคัญในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง:
4.2.1-01 รายงานผลการสํารวจการรับรู้ภ าพลักษณ์ และการให้บ ริก ารของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4.2.1-02 แผนการปรับปรุงตามผลการสํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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เป้าประสงค์ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 0-2160-1404
โทรศัพท์ : 02-160-1095
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

1. จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
1.1 จํานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียน
1.2 จํานวนนักศึกษาแลกเปลีย่ น
1.2.1 จํานวน นักศึกษา มรภ.สส ที่ไปแลกเปลี่ยน

คน

ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
78
99
78
80
120
41

ต่างประเทศ

1.2.2 จํานวนนักศึกษาจากต่างประเทศ ที่มา
แลกเปลี่ยนที่ มรภ.สส
โดยสามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานดังนี้

Suan Sunandha Rajabhat University

หน่วยงาน
1) คณะครุศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) วิทยาลัยนานาชาติ
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

-

79

จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

จํานวน
นักศึกษา
ชาวต่างชาติ

นักศึกษาสวน
สุนันทา

นักศึกษาจาก
ต่างประเทศ

รวม

11
53
1
1
5
2
1
-

3
14
13
8
3

9
24
38
2

3
14
9
24
51
8
5

รวมทั้งหมด
3
11
53
15
10
24
5
53
9
5

231

หน่วยงาน
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและ
สื่อใหม่
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรม
รวม

จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

จํานวน
นักศึกษา
ชาวต่างชาติ

นักศึกษาสวน
สุนันทา

นักศึกษาจาก
ต่างประเทศ

รวม

6

-

-

-

6

80

41

6
79

6
120

6
200

รวมทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 คน ต่อ 1 คนโดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
20 คน
22 คน
24 คน
26 คน
28 คน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.13
200
5.0000
0.0565
4.3.1 จํานวนนั ก ศึ ก ษาชาวต่างชาติ /
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

การบรรลุเป้าหมาย:

Suan Sunandha Rajabhat University

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
2 คน
200
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนจํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ โดย
จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ
2) มหาวิท ยาลั ย มอบหมายให้ ก องบริ ก ารการศึ ก ษา เป็ นหน่ วยงานเจ้าภาพในการรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าว และรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีนโยบายในการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง:
4.3.1-01 ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจําปีการศึกษา 2560
4.3.1-02 บัญชีรายชื่อนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจําปีการศึกษา 2560
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 4.4.1 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 0-2160-1404
โทรศัพท์ : 02-160-1095
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา
2559
2560
2561
1. จํานวนอาจารย์ประจําชาวต่างชาติ
คน
20
19
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน จําแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
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หน่วยงาน
1) คณะครุศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) วิทยาลัยนานาชาติ
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
รวม

จํานวนอาจารย์ประจํา
2
1
2
1
2
1
1
5
1
1
1
1
0
0
19
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
5 คน
7 คน
9 คน
11 คน
13 คน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
4.4.1 จํ า นวนอาจารย์ ป ระจํ า และ
1.00
19
5.0000
0.0500
นักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ
การบรรลุเป้าหมาย:
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เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
1 คน
19
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการจัดจ้างอาจารย์ประจําและนักวิจัยชาวต่างชาติ
2) มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการจัดจ้างอาจารย์ประจําที่เป็นชาวต่างชาติ
3) มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายให้ ก องบริ ก ารการศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพในการติ ด ตามและ
รวบรวมผลการดําเนินงาน พร้อมรายงานต่อผู้บริหารทราบเป็นประจําทุกเดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีนโยบายในการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
4.4.1-01 สรุปจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นชาวต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.4.1-02 บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าประสงค์ 4.5 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 4.5.1 จํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2160-1004
โทรศัพท์ : 02-160-1340
โทรศัพท์ : 0-2160-1404
โทรศัพท์ : 02-160-1095
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้เพิ่มตัวชี้วัดจํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน
เพื่ อตอบสนองเป้าประสงค์ ระบบสนั บสนุนการศึ ก ษา/การจัดการเรียนการสอนได้ มาตรฐานที่ รับรองโดย
หน่วยงานภายนอก โดยมีห้องปฏิบัติการรับรองจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 4 ห้อง ดังนี้
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง
1.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา
อาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย
2.ห้องปฏิบัติการพยาบาล
3.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้าน
โลจิสติกส์
4.ห้องปฏิบัติการการบิน

Suan Sunandha Rajabhat University

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หน่วยงานที่รับรอง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์ฯ

สภาการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลฯ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ
นครปฐม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาชน)

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ห้อง ต่อ 1 ห้อง โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ห้อง
2 ห้อง
3 ห้อง
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
4.5.1 จํานวนห้องปฏิบัติการ
1.00
4
5.0000
0.0500
ที่ได้รับรองมาตรฐาน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
3 ห้อง
4
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบ ให้
ได้มาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับ โดยจัดโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐาน
2) มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายให้ ก องบริ ก ารการศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพ ในการผลั ก ดั น และ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีงบประมาณสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับรองห้องปฏิบัติการที่ตรงไปศาสตร์สาขาวิชามีค่อนข้างจํากัด จึงส่งผลให้
มีห้องปฏิบัติของมหาวิทยาลัยจํานวนมากไม่มีหน่วยงานภายนอกรับรอง
หลักฐานอ้างอิง:
4.5.1-01 สรุปจํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.5.1-02 ใบรับรอง (Certificate)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

Suan Sunandha Rajabhat University

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าประสงค์ 4.6 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยใน
การสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 4.6.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
 อธิการบดี
 ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0-2160-1219
โทรศัพท์ : 0-2160-1350
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อ
1

คําอธิบายผลการดําเนินงาน
มหาวิ ท ยาลัยโดยสํานัก วิ ท ยบ ริ ก ารแล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
เว็บไซต์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้จัดทํา
แผนการปรับ ปรุ งเว็ บ ไซต์ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.
2561 พร้อมทั้งได้เสนอให้อนุมัติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2560
แผนการแผนการปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กําหนดโครงการดังนี้
1. แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์
หน่วยงาน
2. จัด ทํ าแผนการดํ าเนิ น งานปรัป บรุงเว็บ ไซต์
ของมหาวิทยาลัย
3. ดําเนินการตามแผนการปรับปรุง
4. รวบรวมข้ อ มู ล การปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ใ ห้
มหาวิทยาลัยทุกไตรมาส
5. สรุปผลการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานตาม
แผนที่กําหนดตามไตรมาส พร้อมรายงานผลต่อผู้บริหาร

เอกสารหลักฐาน
4.6.1-1-01 คํ าสั่ งค ณ ะทํ างาน ก าร
ปรับ ปรุงเว็บ ไซต์ ประจํ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561
4.6.1-1-02 แผนการปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ข้อ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
2- มหาวิ ท ยาลั ย โดยสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
5 สารสนเทศ ได้ ดํ า เนิ น งานของกิ จ กรรมตามแผนได้
จํานวน 5 กิจกรรม โดยสามารถดําเนินการจัดกิจกรรม
ได้ ต ามแผนที่ กํ า หนดทุ ก กิ จ กรรม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
100.00 และบรรลุ เป้ าหมายของกิ จกรรมทุ ก กิ จกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100.00

Suan Sunandha Rajabhat University

เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
การดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ
1
มี ค ณะทํ า งานการปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ และมี แ ผนการปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ โดยต้ อ งมี กิ จ กรรม
เกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2
มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 50 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมน้อย
กว่าร้อยละ 50
3
มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51-75 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมร้อย
ละ 50-65
4
มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-99 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม
ร้อยละ 66-80
5
มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
4.6.1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการ
3.50
5
5.0000
0.1750
ปรับปรุงเว็บไซต์

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
เอกสารหลักฐาน
4.6.1-2,3,4,5-01 รายงานการติ ด ตาม
การดํ า เนิ น งานของกิ จ กรรมตามแผน
ปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ระดับ 5 มีการดําเนินงานของ
5
บรรลุ
กิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ
100 และบรรลุเป้าหมายของ
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social
Media ในการประชาสัมพันธ์ โดยจัดโครงการปรับปรุงเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media)
2) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพใน
การผลักดันและขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้
2.1) เสนอแต่งตั้งปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
2.2) ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานฯ
2.3) จัดแผนการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
2.4) ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยตามที่กําหนด
2.5) ติดตามผลการปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ทุกไตรมาส
2.6) รวบรวมผลติดตามการปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน และรายงาน
ให้ผ้บู ริหารทราบ
2.7) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน และ
รายงานให้ผ้บู ริหารทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1) ผู้บริหารให้ความสําคัญในการประชาสันพันธ์เชิงรุก
2) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : -
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.6.2 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทาง
วิชาการ

25.00

ผู้กํากับดูแล/
หน่วยงานเจ้าภาพ
ผู้กํากับดูแล:
-อธิการบดี
หน่วยงานเจ้าภาพ:
- กองบริหารงานบุคคล
- กองบริการการศึกษา

Suan Sunandha Rajabhat University

ผล
แนวทางการปรับปรุง
ดําเนินงาน
22.34 1) จัดให้พบผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกเดือน
2) จัดเข้าค่าย ทุก 1 ภาคเรียน
3) แต่งตั้งวิทยากรที่ปรึกษา
4) สร้ า งแรงจู ง ใจโดยจ่ า ยเงิ น รางวั ล ให้ กั บ ผู้
เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 20,000
บาท และหากอาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ ตํ า แหน่ ง ทาง
วิชาการ จะได้รับเงินรางวัล ดังนี้
- ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับ
เงินรางวัล 50,000 บาท
- ตํ าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ ได้ รั บ
เงินรางวัล 100,000 บาท
- ตํ า แหน่ ง ศาสตราจารย์ ไ ด้ รั บ เงิ น
รางวัล 200,000 บาท

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

จากการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (รอบ 12 เดือ น) พบว่า มี ตัวชี้วัดที่ ไม่ บรรลุเป้ าหมาย จํานวน 2 ตั วชี้วัด ได้แก่ 1) 1.6.2 ร้อยละของ
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และ 2) 4.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้จัดทําแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานไม่เป้าหมาย
พร้อมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
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เป้าหมาย

4.1.1 ร้อยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ
ตามแผนการ
จัดอันดับ
มหาวิทยาลัย

100

ผล
แนวทางการปรับปรุง
ดําเนินงาน
76.47 1) จัดทําแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (Fast Track)
(เพื่อขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โดยบูรณาการ จํานวน 3 rank
ประกอบด้วย 1) Webometrics 2) QS
World University Rankings: QS Stars และ
3) QS World University Rankings: Asia)
ในการดําเนินงาน
2) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทาง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และคณะ
ดําเนินงานขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
3) กําหนดให้ผู้กํากับดูแลในแต่ละยุทธศาสตร์
ของการขับเคลื่อน ดังนี้
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กํากับดูแล
ด้านวิชาการและการเรียนการสอน
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
กํากับดูแลด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ
- ผอ.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยบริการ
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กํากับดูแลด้านกิจการนักศึกษาและ
การจัดนิทรรศการ
- รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและ
รายได้ กํากับดูแลด้านการจัดหา
รายได้และพัฒนาผู้ประกอบการ
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กํากับดูแล
ด้านบริหารอาคารสถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวก
- รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ กํากับดูแลด้าน
แผนงาน กํากับติดตามและประเมินผล

ผู้กํากับดูแล/
หน่วยงานเจ้าภาพ
ผู้กํากับดูแล:
-รองอธิการบดีทุกท่าน
-ผอ.สํานักวิทยบริการฯ
หน่วยงานเจ้าภาพ:
-กองกลาง
-กองบริการการศึกษา
-กองพัฒนานักศึกษา
-กองนโยบายและแผน
-สํานักวิทยบริการฯ
-สํานักทรัพย์สินและ
รายได้
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เป้าหมาย

แนวทางการปรับปรุง
4) ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนและ
รายงานผลต่อ ก.บ.ม. ทราบทุกเดือน
5) จัดประชุมนอกสถานที่เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า และรับทราบปัญหา
อุปสรรคของการดําเนินงานในแต่ละด้าน
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

ผู้กํากับดูแล/
หน่วยงานเจ้าภาพ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผล
ดําเนินงาน
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หน่วยงาน

จํานวน
คะแนน
ตัวชี้วัด
เฉลี่ย
น้ําหนัก
ทั้งหมด
ถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ประเมิน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับหน่วยงาน โดย คณบดี
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษา และผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต ได้ทํา
คํารับรองการปฏิ บั ติราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ อธิก ารบดี และรองอธิก ารบดี จํานวน
27 หน่วยงาน จําแนกเป็นหน่วยงานจัดการศึกษา จํานวน 14 หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา จํานวน
7 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะ จํานวน 6 หน่วยงาน ภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ จํานวน 4 ยุทธศาสตร์ จํานวน 53 ตัวชี้วัด
กองนโยบายและแผนร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพประสานข้อมูลตัวชี้วัด ได้ดําเนินการติดตามผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ เป็ น ประจํ า ทุ ก เดื อ นและมี ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัย สามารถสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการจําแนกตามหน่วยงาน ได้ดังนี้
จํานวน
จํานวน
ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่
การ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย

1. หน่วยงานงานจัดการศึกษา
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่
1.13 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

48
50
50
48
48
49
51
50
51
48
48
48

92.11
94.37
94.37
92.11
92.11
93.26
93.26
94.37
95.50
92.11
92.11
92.11

4.4811
4.7319
4.0841
4.6225
4.6579
4.5783
4.7753
4.3275
4.4316
3.9249
4.3002
4.0793

ดีเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

43
47
38
43
43
45
47
44
45
34
39
38

5
3
12
5
5
4
4
6
6
14
9
10

89.58
94.00
76.00
89.58
89.58
91.84
92.16
88.00
88.24
70.83
81.25
79.17

50

94.37

4.1890

ดีเยี่ยม

39

11

78.00
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
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หน่วยงาน

1.14 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
2.1 สํานักงานอธิการบดี
2.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.3 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2.4 สถาบันวิจยั และพัฒนา
2.5 สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
2.6 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2.7 หน่วยตรวจสอบภายใน
3. หน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะ
3.1 สํานักทรัพย์สนิ และรายได้
3.2 โรงเรียนสาธิต
3.3 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
3.4 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
3.5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
3.6 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

จํานวน
คะแนน
ตัวชี้วัด
เฉลี่ย
น้ําหนัก
ทั้งหมด
ถ่วง
น้ําหนัก
45
83.98 3.7258

ผลการ
ประเมิน
ดีเยี่ยม

จํานวน
จํานวน
ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่
การ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
28
17
62.22

49
19

95.27
36.94

4.8426
5.0000

ดีเลิศ
ดีเลิศ

47
19

2
0

95.92
100.00

18
35

4.6105

17
18

35.94
67.35
32.44
33.44

5.0000
4.4451
4.5813

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเยี่ยม
ดีเลิศ

17
35
15
17

1
0
2
1

94.44
100.00
88.24
94.44

10

17.63

4.7164

ดีเลิศ

9

1

90.00

6
24
6
6
6
6

100.00
100.00
11.31
11.31
11.31
11.31

5.0000
4.8600
4.4536
4.5579
5.0000
4.4536

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเยี่ยม

6
23
4
5
6
4

0
1
2
1
0
2

100.00
95.83
66.67
83.33
100.00
66.67
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คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล
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ภาคผนวก ข
ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขํา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักทรัพย์สินและรายได้
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กองกลาง
กองบริการการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
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คณะผู้จัดทํา

เรียบเรียง/รูปเล่ม
- ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
- บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน
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