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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการถายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ จากแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
ลงสูระดับหนวยงาน โดยจัดทำเปนขอตกลงการปฏิบัติราชการกับหนวยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลยั/สำนัก/
สถาบัน/ศูนยการศึกษา/ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแลผูสูงอายุ/โรงเรียนสาธิต ซึ่งใชแนวทางการจัดทำคำรับรอง
ปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาใชเปนเคร่ืองมือในการกำกับ ตดิตามผลการ
ดำเนินงานของหนวยงานตางๆ โดยมีการลงนามขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางอธิการบดีกับคณบดี/ผูอำนวยการ
ศูนย/ผูอำนวยการโรงเรียน รองอธิการบดีกับผูอำนวยการสำนัก/สถาบัน ซึ่งเปนการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ใน
การประเมินผลงานการปฏิบัติงานของหนวยงาน พรอมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการเปนประจำทุกเดือน และ
รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงไดจัดทำ คูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สวนที่ 2 การติดตามและประเมินผล และสวนที่ 3 แนวทางและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูกำกับดูแลตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนวยงาน ไดใช
เปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเปนแนวทางการถายทอดตัวชี้วัด
และเปาหมายสูระดับบุคคลในแตละหนวยงานตอไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหวังวาคู มือฉบับนี้จะเปนประโยชนและเปนแนวทางใหทุกหนวยงานได
ดำเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยทุกประการ 
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 หนา 
คำนำ (1) 
สารบัญ (3) 
สวนที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 

 หลักการและที่มา 1 
 วัตถุประสงค 1 
 กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 2 
 โครงสรางของคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 2 
 รายละเอียดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ 3 
 ปฏิทินการจัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 
 หนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 6 
 กลไกและวิธีการจัดทำคำรับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 7 

สวนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 9 
 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 9 
 วิธีการติดตามและประเมินผล 9 
 การคำนวณผลการประเมิน 10 
 นิยามศัพทที่ใชในการประเมิน 13 

สวนที่ 3 แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 29 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 33 
 เปาประสงค 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวทิยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง 

เปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม รวมทั้งไดงานตรงความตองการของประเทศ 33 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 รอยละของผูจางงานที่พอใจอยางยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต 33 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 35 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 อัตราการคงอยูของผูเรียน 37 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 จำนวนผูเรียนสาขาวิชาที่เปนความตองการของประเทศ 38 

 เปาประสงค 1.2 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนนุใหนกัศึกษามีคุณลักษณะบณัฑิต 
ที่พึงประสงค มีทักษะที่จำเปนในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจทิัล มคีวามสามารถเฉพาะทาง  
และเปนทีย่อมรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ 40 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดบัชาติและ/ 

หรือนานาชาต ิ 40 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 รอยละนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะทางดานเทคโนโลยีและ 

ภาษาตางประเทศที่สอดคลองกับสาขาเฉพาะทางที่จำเปนในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล 41 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 รอยละนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรคที่ไดรับการพัฒนา 

ใหมีทักษะหรือความสามารถเพิ่มข้ึน (1) 43 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 จำนวนงานวิจัย บทความวชิาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

ของนักศึกษาของหนวยงานไปนำเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาต ิ 45 
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 หนา 
 

 ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 จำนวนการข้ึนทะเบียนการคาของผูประกอบการรายใหม (Start-Up) (2) 47 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.6 จำนวนอาจารยที่สรางนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวชิาการ งานสรางสรรค  

หรือสิ่งประดิษฐ 49 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.7 จำนวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวชิาการ งานสรางสรรค  

หรือสิ่งประดิษฐ  51 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.8 รอยละนักศึกษาที่สอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแตระดับ B1 ข้ึนไป 53 

 เปาประสงค 1.3 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดวยระบบดิจิทลั 55 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จำนวนหลักสูตรออนไลน 55 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 รอยละของอาจารยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผสมผสาน 

ตออาจารยทั้งหมด 56 
 เปาประสงค 1.4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และหลักสูตรที่ไดมาตรฐานเปนทีย่อมรับ 

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต 
(Reskill, Upskill) 58 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 จำนวนสาขาวิชา Top 10 Thailand (3) 58 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 รอยละหลักสูตรที่ไดรับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรูตามมาตรฐานระดบัชาต ิ

หรือนานาชาต ิ 60 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงตรงตามความตองการของประเทศ 61 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.4 จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใหสอดคลองกับ 

ความเชีย่วชาญเฉพาะ  63 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.5 จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาต ิ 64 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำหลกัสูตรดาน ICT 65 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.7 หลักสูตรระยะสัน้ หรือ หลักสูตร Non-Degree (4) 66 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.8 จำนวนศิษยเกาหรือบุคคลภายนอกที่ไดรับการพัฒนาทักษะทีต่รงกับความตองการ 

ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 67 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือ 

สถานประกอบการ (5) 68 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.10 จำนวนอาจารยและนักศึกษาที่จัดการเรียนรูและปฏิบัติงานในหนวยงานหรือ 

สถานประกอบการ (6) 70 
 เปาประสงค 1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทัง้ความรู ทักษะและทศันคติในการปฏิบตัิงาน ตลอดจน 

มีความกาวหนาในสายอาชพี 72 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 รอยละของผูสอนที่มีคุณภาพสูง (7) 72 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตำแหนงที่สงูข้ึน 74 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 75 
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 หนา 
 

 เปาประสงค 1.6 มหาวิทยาลัยผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงานของ
หนวยงานภาครัฐ : ITA 77 
 ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ 

หนวยงานภาครัฐ : ITA 77 
 เปาประสงค 1.7 บุคลากรทุกระดับรับรูและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทาง 

ที่กำหนดไว 79 
 ตัวชี้วัดที่ 1.7.1 รอยละความสำเร็จของการถายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (8) 79 

 เปาประสงค 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ที่รองรับการดำเนินการตามพนัธกิจไดอยางครบถวนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึง 
มีการบริหารจัดการดัวยระบบดจิิทัล 80 
 ตัวชี้วัดที่ 1.8.1 รอยละความสำเร็จของการจัดการขอรองเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม 

และสิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 80 
 ตัวชี้วัดที่ 1.8.2 รอยละของการประหยัดงบประมาณจากการใชไฟฟาและนำ้ 

เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 82 
 ตัวชี้วัดที่ 1.8.3 จำนวนระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลยัดิจิทัล (9) 84 
 ตัวชี้วัดที่ 1.8.4 จำนวนของคณะ/วิทยาลัยที่จดัตั้งหองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติการเสมือนจริง 

หรือใชโปรแกรมซอฟแวร (Software) 87 
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 
อยางยั่งยืน 88 
 เปาประสงค 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ  

หรือนานาชาต ิ 88 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอยละของผลงานวชิาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาต ิ

หรือนานาชาติตออาจารยประจำและนักวิจัย (10) 88 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 รอยละของผลงานนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
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 เปาประสงค 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคที่ยืน่จดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร  

หรือนำไปใชประโยชนพฒันาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 96 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการ 

ที่นำไปใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจาย หรือพัฒนาประชาชน 
และชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน 96 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 จำนวนผลงานทีย่ื่นจดอนุสทิธิบัตร หรือสิทธิบัตร 99 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 จำนวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรืองานสิทธบิัตรที่นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย สอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (SDGs)  101 

สารบัญ(ตอ) 



 

 
SSRU 

(6) คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 
  
 

 

 หนา 
 

 เปาประสงค 2.3 มหาวิทยาลัยมีศูนยการเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม และมีการเผยแพร 
ในระดับชาติและนานาชาต ิ 103 
 ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินและของชาติ หรือสงเสริม 

การทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรมและศาสนา หรือใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสงัคม 103 
 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 จำนวนองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ 105 

 เปาประสงค 2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการทางวิชาการแกชุมชน  
โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถ่ินใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน 
ตามศาสตรพระราชา 106 
 ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จำนวนศูนยการเรียนรูที่เปนแหลงใหคำปรึกษาแกประชาชนในชุมชน 

หรือบุคคลทั่วไป 106 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

สาระสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรบัรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย หลักการและ
ที่มา วัตถุประสงค กรอบการประเมินผล โครงสรางของการประเมินผล รวมถึงกลไกและวิธีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดงันี้ 
 

 หลักการและที่มา 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กำหนดวา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาใน
เชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงานในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล  
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งนีต้ามความเหมาะสมของแตละภารกิจ” 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (3) กำหนดวา 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐาน 
ที่ ก.พ.ร. กำหนด 
 มาตรา 12 กำหนดวา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 มาตรา 45 กำหนด ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาใน
ภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และไดกำหนดยุทธศาสตรภาพรวม  
เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน และไดมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อกำกับติดตามและ
ประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร โดยไดกำหนดใหคณะ/หนวยงานจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และคาดหวังใหเปนเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป
ของผู บริหารที ่กำกับดูแลหนวยงานในมหาวิทยาลัย ใชในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระดับบุคคล 
ตามความรับผิดชอบของตำแหนงงานในแตละระดับ รวมถึงการนำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

 วัตถุประสงค 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงคดังนี้ 
1. เพื่อใหการปฏิบัติราชการสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
2. เพื่อนำผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดสรรสิ่งจูงใจแกบุคลากรไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

สวนท่ี 1 
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 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เปนการประเมินผลภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 3 ดาน ประกอบดวย  

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 
 

 โครงสรางของคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
 รูปแบบการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 คำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ถือเปนคำรับรองของหนวยงานฝายเดียว ไมใชสัญญา และใชสำหรับ
ระยะเวลา 1 ป โดยในคำรับรองฯ จะประกอบดวยขอตกลงเก่ียวกับแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก 
เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน โดยมีรูปแบบการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดังตาราง 1.1 
 

ตาราง 1.1 แสดงรูปแบบการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

รูปแบบการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขอตกลงท่ีให 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชา 

ระดับมหาวิทยาลัย 
- รองอธิการบด ี
- ผูชวยอธิการบด ี

ลงนาม
กับ 

อธิการบด ี • แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

• ตัวชี ้ว ัดผลการปฏิบ ัต ิราชการ น้ำหนัก 
เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับหนวยงาน 
หนวยงานจัดการศึกษา 
- คณบด ี
- ผูอำนวยการ รร. 

ลงนาม
กับ 

อธิการบด ี • แผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

• ตัวช้ีวัดภาคบังคับตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว 

• ตัวชี ้ว ัดผลการปฏิบัต ิราชการ น้ำหนัก 
เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนของ
หนวยงาน 

หนวยงานสนับสนนุวิชาการ  
- ผูอำนวยการสำนักทรัพยสิน

และรายได 
- ผูอำนวยการศูนย 
- หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

ลงนาม
กับ 

อธิการบด ี

- ผูอำนวยการสำนัก 
- ผูอำนวยการสถาบัน 

ลงนาม
กับ 

รองอธิการบด ี
ท่ีกำกับดูแล 

 
 

ระดับบุคคล    
หนวยงานจัดการศึกษา    
- รองคณบด ี
- หัวหนาภาค/หัวหนาสาขาวิชา 
- หัวหนาสำนักงาน 

ลงนาม
กับ 

คณบด ี • ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน  
(ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย) 

• ตัวช้ีวัดตามภาระงาน (Job Description) 

• ตัวช้ีวัดงานท่ีไดรับมอบหมายเปนกรณี
พิเศษ(ถามี) 

• ตัวช้ีวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะ) 

- อาจารย ลงนาม
กับ 

- คณบด ี
- หัวหนาภาค/หัวหนา
สาขาวิชา 

- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ลงนาม
กับ 

- รองคณบด ี
- หัวหนาสำนักงาน 
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รูปแบบการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขอตกลงท่ีให 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชา 

หนวยงานสนับสนนุวิชาการ  
- รองผูอำนวยการ 
- หัวหนาสำนักงาน 

ลงนาม
กับ 

-ผูอำนวยการสำนัก 
-ผูอำนวยการสถาบัน 
-ผูอำนวยการศูนย 

• ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 
(ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย) 

• ตัวช้ีวัดตามภาระงาน (Job Description) 

• ตัวช้ีวัดงานท่ีไดรับมอบหมายเปนกรณี
พิเศษ (ถามี) 

• ตัวช้ีวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะ) 

 

หมายเหตุ : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดบับุคคลสามารถปรับไดตามลำดับการบงัคับบัญชาที่หนวยงาน  
มีการมอบหมายงาน  

 

 รายละเอียดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
1. คูลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

1.1 ระดับมหาวิทยาลัย เปนคำรับรองฯ ระหวางรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ในฐานะผูทำคำรับรอง
กับผูบังคับบัญชา คือ อธิการบดี ในฐานะผูรับคำรับรอง 

1.2 ระดับหนวยงาน เปนคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหวาง คณบดี/ผูอำนวยการสำนัก / ผูอำนวยการ
สถาบัน /ผูอำนวยการศูนย/ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต /หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ในฐานะผูทำคำรับรอง กับ
ผูบังคับบัญชา คือ อธิการบดี/รองอธิการบดี ในฐานะผูรับคำรับรอง 

1.3 ระดับบุคคล เปนคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหวาง ผู บังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ตาม
โครงสรางของหนวยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/ศูนยการศึกษา/ศูนยฯ ดูแลผูสูงอายุ/โรงเรียน 

2. ระยะเวลาของคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
- กำหนดระยะเวลาของคำรับรองฯ เร่ิมตนและสิ้นสุด มีความสอดคลองกับปงบประมาณ  

3. แผนปฏิบัติการของหนวยงาน  
- กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม (ถามี) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ  

4. รายละเอียดขอตกลงในคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
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 ปฏิทินการจัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ 
ขั้นตอนท่ี 1 จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
1.1 ทบทวนอธิบายตัวชี้วัดการปฏบิัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

  คำอธิบายตัวชีว้ัดการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 1) จัดทำ (ราง) คำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 

รวมกับหนวยงานเจาภาพ 
ก.ค. 64  หนวยงานเจาภาพ 

2) ตรวจสอบ (ราง) คำอธิบายตัวชีว้ัดการปฏิบัติ
ราชการ รวมกับหนวยงานเจาภาพ 

ก.ค. 64 กองนโยบายและแผน 

3) ประชุมแกไข (ราง) คำอธบิายตัวชี้วัด ฉบับ
สมบูรณ รวมกับหนวยงานเจาภาพ 

ส.ค. 64 - กองนโยบายและ
แผน 
- หนวยงานเจาภาพ 

4) พิจารณา (ราง) คำอธิบายตัวชีว้ัด ฉบบัสมบูรณ 
รวมกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 

ก.ย. 64 - กองนโยบายและ
แผน 
- ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 

1.2 ประชุมชี้แจงกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ก.ย. 64 - กองนโยบายและ
แผน 
- หนวยงานเจาภาพ 

รอยละผูเขาประชุมเขาใจกรอบ
ประเมินผลและแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.3 จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดรับมอบหมาย 

ก.ย. 64 หนวยงานเจาภาพ เอกสารแนวทางการดำเนินงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.4 ส่ือสารแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค. 64 หนวยงานเจาภาพ ระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกบัแนวทางการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

1.5 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ต.ค. 64 อธิการบดี/รอง
อธิการบดี/ผูบริหาร
ระดับสูงของ
หนวยงาน 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1.6 หนวยงานถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ
หนวยงานสูระดับบุคคล 

ต.ค. 64 ผูบริหารหนวยงาน ขอตกลงการปฏิบัติราชการแต
ละบุคคล 

ขั้นตอนท่ี 2 ดำเนินการ 
2.1 อบรมการใชงานระบบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 64 กองนโยบายและแผน รอยละผูเขาอบรมทีเ่ขาใจ 
การใชงานระบบการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย 

2.2 ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ผูบริหาร และ
บุคลากรทุกระดับ 

รายงานความกาวหนาของการ
ปฏิบัติราชการ 

ขั้นตอนท่ี 3 ติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
3.1 หนวยงานรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติราชการ
ประจำเดือนผานระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ พรอมหลักฐานทกุส้ินเดือน 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 หนวยงานที่ทำคำ
รับรอง 

รอยละเฉล่ียของหนวยงานที่
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามรอบที่กำหนดผานระบบ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

รอบ 1 เดือน (ต.ค. 64) 29 ต.ค. 64   
รอบ 2 เดือน (ต.ค. – พ.ย. 64) 30 พ.ย. 64   
รอบ 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 64) 17 ธ.ค. 64   
รอบ 4 เดือน (ต.ค. 64 – ม.ค. 65) 31 ม.ค. 65   
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กิจกรรม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ 
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 28 ก.พ. 65   
รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) และจัดทำรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) 
25 มี.ค. 65   

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 64 – เม.ย. 65) 29 เม.ย. 65   
รอบ 8 เดือน (ต.ค. 64 – พ.ค. 65) 31 พ.ค. 65   
รอบ 9 เดือน (ต.ค. 64 – มิ.ย. 65) 27u7 มิ.ย. 65   
รอบ 10 เดือน (ต.ค. 64 – ก.ค. 65) 29 ก.ค. 65   
รอบ 11 เดือน (ต.ค. 64 – ส.ค. 65) 31 ส.ค. 65   
รอบ 12 เดือน (ต.ค. 64 – ก.ย. 65) และจัดทำ

รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65) 

27 ก.ย. 65   

3.2 หนวยงานเจาภาพพิจารณายืนยันผลการปฏิบัติราชการ 
ระดับหนวยงาน และสงผลใหกองนโยบายและแผนผาน
ระบบ E-office ทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 หนวยงานเจาภาพ รอยละของหนวยงานเจาภาพที่
สงผลการยืนยันผลการปฏิบัติ
ราชกาตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด 

ยืนยันรอบ 1 เดือน (ต.ค. 64) 3 พ.ย. 64   
ยืนยันรอบ 2 เดือน (ต.ค. – พ.ย. 64) 3 ธ.ค. 64   
ยืนยันรอบ 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 64) 22 ธ.ค. 64   
ยืนยันรอบ 4 เดือน (ต.ค. 64 – ม.ค. 65) 3 ก.พ. 65   
ยืนยันรอบ 5 เดือน (ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 3 มี.ค. 65   
ยืนยันรอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65)  31 มี.ค. 65   
ยืนยันรอบ 7 เดือน (ต.ค. 64 – เม.ย. 65) 4 พ.ค. 65   
ยืนยันรอบ 8 เดือน (ต.ค. 64 – พ.ค. 65) 2 มิ.ย. 65   
ยืนยันรอบ 9 เดือน (ต.ค. 64 – มิ.ย. 65) 30 มิ.ย. 65   
ยืนยันรอบ 10 เดือน (ต.ค. 64 – ก.ค. 65) 3 ส.ค. 65   
ยืนยันรอบ 11 เดือน (ต.ค. 64 – ส.ค. 65) 5 ก.ย. 65   
ยืนยันรอบ 12 เดือน (ต.ค. 64 – ก.ย. 65)  30 ก.ย. 65   

3.3 พิจารณารายงานความกาวหนาการปฏิบัติราชการ และ
ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏิบัติ 

 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

รอบ 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 64) ม.ค. 65   
รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 – มี.ค. 65) เม.ย. 65   
รอบ 9 เดือน (ต.ค. 63 – มิ.ย. 65) ก.ค. 65   
รอบ 12 เดือน (ต.ค. 63 – ก.ย. 65) ต.ค. 65   

3.4 รายงานรายงานความกาวหนาการปฏิบัติราชการ ตอ
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
มหาวิทยาลัย 

 กองนโยบายและแผน จำนวนคร้ังของการรายงานผล
การปฏิบัติราชการ 

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) เม.ย. 65   
รอบ 9 เดือน (ต.ค. 64 – มิ.ย. 65) ก.ค. 65   
รอบ 12 เดือน (ต.ค. 64 – ก.ย. 65) ต.ค. 65   

3.5 นำขอเสนอแนะไปปรับปรุง ม.ค. – ก.ย. 65 ทุกหนวยงาน หนวยงานมีผลดำเนินงาน
เพิ่มขึ้นจากรอบที่ผานมา 

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินและปรับปรุง 
4.1 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 และ 12 
เดือน ระดับมหาวิทยาลัย 

- เม.ย. 65 
- ต.ค. 65 

กองนโยบายและแผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (รอบ 6, 12 เดือน) 
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กิจกรรม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ 
4.2 ตรวจประเมินผลการปฏบิัติราชการ    

- ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน เม.ย. 65 - กองนโยบายและ
แผน 
- คณะกรรมการ
ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ 
- หนวยงานที่จัดทำ
คำรับรอง 

ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

- ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน ต.ค. 65 

4.3 ทบทวนกระบวนการถายทอด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

ต.ค. 65 - กองนโยบายและ
แผน 
- คณะกรรมการ
ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ 

รายงานผลการทบทวน
กระบวนการ 

 

 หนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 1. คณะกรรมการอำนวยการ โดยมี อธิการบดี เปนประธานกรรมการ  

มีหนาที่ กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการฯ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงานและ
พิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการใหบรรลุเปาหมาย 

 2. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี รองอธิการบดี
ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ เปนประธานกรรมการ  

มีหนาที่ 1) ติดตามตรวจสอบและยืนยันขอมูลผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหนวยงาน ในระบบ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เบื้องตน) 2) วิเคราะหปญหาและอุปสรรคตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย  
3) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงานใหคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาทุกไตรมาส และ 4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับมหาวิทยาลัย 

 3. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงาน โดยมี รองอธิการบดี 
ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ เปนประธานกรรมการ  

มีหนาที่ 1) รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ผานระบบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ พรอมหลักฐาน ทุกสิ้นเดือน และ 2) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 , 12 เดือน ระดับหนวยงาน 
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 กลไกและวิธกีารจัดทำคำรับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

1. การจัดทำคำรับรองการปฏิบตัริาชการ 

 

 

ภาพ 1.1 ข้ันตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 
  

ถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูหนวยงาน

พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ
อธิการบดี/รองอธิการบดีที่กํากับดูแล

ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลตนเอง

รายงานผลการปฏิบัติราชการทุกเดือน

ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ 6, 12 เดือน

แจงผลการประเมินและนําไปพิจารณาความดีความชอบ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 

 
SSRU 

8 คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

Suan Sunandha Rajabhat University 

2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

 
 
 

ภาพ 1.2 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

หนวยงานรายงานความกาวหนาและกรอกขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลฯ ทุกสิ้นเดือน

กองนโยบายและแผนรวมกับหนวยงานเจาภาพประสานขอมูลตรวจสอบและวิเคราะห
ความกาวหนาของตัวชี้วัดและจัดทําแผนผลักดันตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการและให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ทุกไตรมาส

สิ้นปงบประมาณ หนวยงานสงรายงานประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน เปนรูปเลม

มหาวิทยาลัยตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ

นําผลการประเมินฯ ไปใชในการพิจารณาความดีความชอบ

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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การติดตามและประเมินผล 
 

สวนนี ้ประกอบดวยเนื ้อหาสาระที ่สำคัญ 4 ประเด็น ประเด็นแรก คือ วัตถุประสงคของการติดตามและ
ประเมินผล ประเด็นที่สอง คือ วิธีการติดตามและประเมินผล ประเด็นที่สาม คือ การคำนวณผลการประเมิน และประเด็น
ที่สี่ คือ นิยามศัพทที่ใชในการประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
1. วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ 
 เพื่อทราบความกาวหนาของผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานและในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 เพื่อทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคใหงานบรรลุเปาหมาย 

2. วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนด โดยเฉพาะ

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) รวมทั้ง ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
และมหาวิทยาลัย 

 

 วิธีการติดตามและประเมนิผล 
การติดตามและประเมินผล มีวิธีดำเนินการตางๆ ดังนี้ 

1) การติดตาม 
มหาวิทยาลัยฯ ไดกำหนดใหหนวยงานรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ  

ทุกเดือนและตองบันทึกผลการดำเน ินงานพรอมหลักฐานในระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบ ัต ิราชการ
(www.ssruplan.ssru.ac.th) ทุกเดือนและใหจัดทำรายงานที่เปนรูปเลมตามแบบฟอรมการรายงานผลรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน โดยทุกหนวยงานจะตองมีการรายงานผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดหลังจากสิ้นสุดการ
ดำเนินงานในแตละเดือน 

2) การประเมินผล 
(1) การศึกษาขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ เชน 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report : 

SAR) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 เอกสาร หลักฐานประกอบอ่ืนๆ เชน 
 รายงานการประชุม 
 คำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน 
 แผนการดำเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอำนาจ 
 ภาพถาย 

(2) สัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ เชน 
 ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดำเนินการของหนวยงาน 

(3) สังเกตการณจากการปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน 
 สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

สวนท่ี 2 
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 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน 
 ระบบฐานขอมูลซึ่งตองคำนึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล กอนและ

หลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูลทุก 1 
เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของ
ขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี ่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที ่ขอมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เช น สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมในการให
คณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลไดตลอดเวลา ผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูล
และเขามาตรวจสอบขอมูลได 

 

 การคำนวณผลการประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มีรูปแบบการคำนวณผลการประเมินตาม

ลักษณะของตัวชี้วัดหลายลักษณะ และแบงระดับคะแนนผลการประเมิน โดยมีรายละเอียดและตัวอยางการคำนวณ ดงันี้ 
1. ลักษณะของตัวชี้วัด   
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชน ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 รอยละของผูสอนที่มีคุณภาพสูง แนวทางในการประเมินจะมี

การกำหนดเกณฑการใหคะแนนที่เหมาะสม โดยอาจใชผลการดำเนินงาน 3 ปที่ผานมาของมหาวิทยาลัยเปนฐานในการ
เจรจาเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัด หรือ อาจใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพของชาติ หรือเกณฑมาตรฐานสากลตามที่
เห็นสมควร 

 ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone) เชน ตัวชี้วัด 1.5.1 (S) ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด 1.5.1 รอยละของผูสอนที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตัวชี้วัดลักษณะนี้มีแนวทางในการประเมินที่
กำหนดระดับคะแนนในแตละขั้นตอนการดำเนินงาน และผลการประเมินจะเปนไปตามผลการดำเนินงานที่ครบถวนและ
สมบูรณในข้ันตอนนั้นจากข้ันที่ 1 ถึงข้ันที่ 5 

 

2. ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ เปนดังน้ี 
ตาราง 2.1 แสดงระดับคะแนนของผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 
มีผลการปฏิบัติราชการระดบัดีมาก 4.5000-5.0000 

มีผลการปฏิบัติราชการระดับด ี 3.5000-4.4999 
มีผลการปฏิบัติราชการระดับพอใช 3.0000-3.4999 

มีผลการปฏิบัติราชการระดบัตองปรับปรุง 1.5000-2.9999 
มีผลการปฏิบัติราชการระดับที่ตองปรับปรุงเรงดวน 1.0000-1.4999 
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3. ตัวอยางวิธีการคำนวณผลการประเมิน 

แบบท่ี 1 : การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ตัวอยาง : ตัวชี้วัด 1.5.1 รอยละของผูสอนท่ีมีคุณภาพสูง (น้ำหนัก : รอยละ 2.00) 
การเทียบบัญญัติไตรยางศ กรณีท่ีผลการดำเนินงานเทากับ รอยละ 24.20 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ  รอยละ 24.20 
มากกวาท่ีเกณฑการใหคะแนนระดับ 4  =  รอยละ 2.20  
ดังน้ัน ผลคะแนนจริงท่ีได จึงอยูระหวางเกณฑการใหคะแนนระดับ 4 กับ 5 

 
คำนวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ 
 
ผลตางของอาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ  = รอยละ 3 (25-22) เทียบเทากับผลตางของเกณฑการใหคะแนน 1 
ระดับ 
ผลตางของอาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ  = รอยละ 2.20 (24.20-22.00)  
เทียบเทากับผลตางของเกณฑการใหคะแนน           1X 2.20  =  0.7334     
   
ดังน้ัน คาคะแนนท่ีไดสำหรับตัวช้ีวัดรอยละของผูสอนท่ีมีคณุภาพสงู =  4 + 0.7334   =   4.7334 

หมายเหตุ : การระบุผลการดำเนินงานท่ีเปนรอยละ ใหระบุเปนทศนิยม 2 ตำแหนง 

               : การระบุคะแนนผลการประเมิน ใหระบุเปนทศนิยม 4 ตำแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1                       2                             3                              4                            5 

      13                     16  19 25 
24.20 

ผลการดำเนินงานจริงท่ีได 

22 

ระดับคะแนน 

ผลการดำเนินงาน 

3 
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แบบที่ 2 : การคำนวณผลการประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone) 

ตัวอยาง : ตัวชี้วัด  1.5.1 (S) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด 1.5.1 รอยละของผูสอนที่
มีคุณภาพสูง (น้ำหนัก : รอยละ 1.00)   

          

  

 

     

 มีแนวทางการดำเนินงานตัวชีว้ดัฯ 
และมีกำกับติดตามฯ และมีการ
ดำเน ินงานตามแนวทางตาม
ตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย ตั้งแต
รอยละ 100.00 

ระดับ 5 
(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

       

 มีแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ และ
มีกำกับติดตามฯ และมีการดำเนินงาน
ตามแนวทางตามต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่ ได  รับ
มอบหมาย ตั้งแตรอยละ 80.00-99.99 

ระดับ 4 
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3+4) 

      

 มีแนวทางการดำเนินงานตัวชี ้ว ัดฯ และมี
กำกับติดตามฯ และมีการดำเนินงานตาม
แนวทางตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย นอย
กวารอยละ 80.00 

ระดับ 3 
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3) 

   

  

 มีแนวทางการดำเนินงานตัวชี ้ว ัดฯ และมีกำกับ
ติดตามการดำเนินงานและสอบทานความถูกตอง
หนวยงานที่เก่ียวของทุกเดือนของขอมูลกับ 

ระดับ 2 
(ขั้นตอนที ่

1+2) 

  

 
  มีแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายที่

ผานความเห็นชอบจากผูกำกับดูแลตัวชี ้วัด และสื่อสาร
แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้ว ัดที ่ไดรับมอบหมาย
ใหกับหนวยงานที่เก่ียวของ ทราบเพื่อนำไปสูการปฏิบัติ 

ระดับ 1 
(ขั้นตอนที่ 1) 
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 นิยามศัพทที่ใชในการประเมิน 
 

 ตัวช้ีวัด 1.1.2 

 อุตสาหกรรมมูลคาเพิ่มสูง ประกอบดวย คือ 1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 2) อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรมการทองเที ่ยวกลุ มรายไดดีและทองเที ่ยวเชิงสุขภาพ  
4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5) อุตสาหกรรมอาหารสำหรับอนาคต 6) อุตสาหกรรม
หุนยนต 7) อุตสาหกรรมการบิน 8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9) อุตสาหกรรมดิจิทัล 
และ 10) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 

 ตัวช้ีวัด 1.1.3 

 นักศึกษาแรกเขาในหลักสูตร หมายถึง นักศึกษาแรกเขาภาคปกติในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด
ของหนวยงานจัดการศึกษาที่ไดรายงานในระบบ CHE QA Online ปการศึกษา 2564 

 ตัวช้ีวัด 1.2.1 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกระดับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ

เทียบเทาข้ึนไป (เชน ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัท
มหาชนหรือองคกรวิชาชีพ หรือองคกรกลางระดับชาติ/นานาชาติ ทั ้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 

 ตัวช้ีวัด 1.2.2 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นปที่ 3 
และ ปที ่ 4 ประจำปการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564) หรือ ปการศึกษา 2565  
(ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565) ยกเวนนักศึกษาที่ฝกประสบการวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา และ
นักศึกษาตางชาต ิ
 นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปที่ 3 และ ปที่ 4 ที่ไดรับ

การพัฒนาสอดคลองกับสาขาเฉพาะทางที่จำเปนในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งไดรับการความรูจาก
การศึกษาวิชาในหลักส ูตรหรือจากโครงการอบรม และทำใหม ีท ักษะทางดานเทคโนโลยีหรือ
ภาษาตางประเทศ 
 ทักษะทางดานเทคโนโลยี หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการนำเคร่ืองมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบัน เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน มา
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน หรือใชเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานในสาขา
อาชีพใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีทักษะใน 4 มิติ ไดแก การใช (Use), เขาใจ 
(Understand), การสร าง (create), และมิต ิการเข าถ ึง (Access) เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล ได อย างมี
ประสิทธิภาพ โดยเกิดจากการอบรมและเรียนรายวิชาในหลักสูตร เชน วิชาคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ 
วิชานิติศาสตรเชิงดิจิทัล วิชาเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต วิชาการตลาดบนอินเตอรเน็ต เปนตน 
 ทักษะภาษาตางประเทศ หมายถึง ท ักษะทางภาษาอื ่นใดหรือภาษาที ่สามที ่ไม ใช ภาษาไทย  

โดยมีความสามารถในทักษะการฟง พูด อาน และเขียนไดอยางดี สามารถนำไปใชในชวีิตประจำวัน และ
การปฏิบัติงานในสาขาเฉพาะทางวิชาชีพ ซึ่งเกิดจากการอบรมพัฒนาหรือการศึกษารายวิชาในหลักสตูร 
เชน รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเลขานุการ วิชาภาษาอังกฤษสำหรับ 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อนักออกแบบนิเทศศิลป เปนตน 
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 ตัวช้ีวัด 1.2.3 

 ความสามารถเฉพาะตัว หมายถึง ทักษะตางๆ ที่ไดจากการศึกษา อบรม หรือการเรียนรู จนกลายเปน
ทักษะพิเศษประจำตัว เชน เลนดนตรี รองเพลง เลนกีฬาตางๆ งานฝมือ เปนตน 
 พรสวรรค หมายถึง ความสามารถหรือความถนัดเฉพาะบุคคล ที่ทำใหบุคคลนั้นๆ มีความโดดเดนกวาคน

อื่นทั่วไป สิ่งพิเศษที่ไดรับมาจากธรรมชาติจะดวยพันธุกรรมหรือสิ่งแวดลอมก็ตาม อาทิ เชน ดานดนตรี 
ดานรองเพลง ดานกีฬา ภาษา ดานวิชาการฯลฯ 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั ้งภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 
 กิจกรรมพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค หมายถึง กิจกรรมนอกหลักสูตรที่สงเสริมและ

พัฒนาใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มีทักษะที่จำเปนในดานตางๆ หรือสงเสริมศักยภาพ
ที่โดดเดนของนักศึกษานอกเหนือจากศาสตรที่ศึกษา โดยสะทอนใหเห็นลักษณะที่เปนอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย สอดคลองกับสังคมในศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยีสมัยใหมในโลกดิจิทัลได 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.4  

 ผลงานวิจัยนักศึกษา หมายถึง ผลงานที่นักศึกษาไดศึกษาคนควาตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใหนักศึกษาได
นำเสนอในรูปแบบของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
และผานการพิจารณา/คัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัยของหนวยงาน ทั้งนี้ ตองมี
ชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูรวมในผลงาน 
 การนำเสนอ/ประกวดในระดับชาติ หมายถึง การนำเสนองานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ในเวทีระดับชาติ 
 การนำเสนอ/ประกวดในระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนองานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ในเวทีระดับนานาชาติ 
 หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ

เทียบเทาข้ึนไป (เชน ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัท
มหาชนหรือองคกรวิชาชีพ หรือองคกรกลางระดับชาติ/นานาชาติ ทั ้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) หรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จัดงานนำเสนอ/ประกวด 
วิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอง
เปนไปตามคุณภาพและมาตรฐานการจัดประชุมวิชาการหรือเวทีการประกวดตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทีก่ำหนด 

 ตัวช้ีวัด 1.2.5 

 การขึ้นทะเบียนการคา หมายถึง การนำงานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ไปประกอบการและ
ไดอนุมัติเปนผูประกอบการรายใหมที่ข้ึนทะเบียนการคากับสำนักงานทะเบียนพาณิชย 
 ผูประกอบการรายใหม (Start-Up) หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท หรือระดับ

ปริญญาเอก ที่ยังมีสถานภาพการเปนนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัในปจจุบัน หรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
แลว ระยะเวลาไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาใหเปนผูประกอบการ
รายใหม (Start-Up) 
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 ตัวช้ีวัด 1.2.6 และ 1.2.7 

 อาจารยที่สรางนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หมายถึง อาจารยที่ทำหนาที่เปนที่ปรึกษาในการสรางผลงานที่
นักศึกษาไดศึกษาคนควาตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใหนักศึกษาไดนำเสนอ/ประกวดในรูปแบบของ
บทความวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ ทั้งนี้ ผลงานของนักศึกษา
จะตองผานการพิจารณา/คัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัยของหนวยงาน และตองมี
ชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูรวมในผลงาน 
 นักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หมายถึง นักศึกษาที่ไดศึกษาคนควาตามระเบียบวิธีวิจัย ภายใตการให

คำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาที่มีความรูความสามารถตามศาสตรงานวิจัยเรื่องนั้นๆ และสนับสนุนให
นักศึกษาไดนำเสนอในรูปแบบของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ ทั ้งนี ้ ผลงานของนักศึกษาจะตองผานการพิจารณา/คัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษาสูการวิจัยของหนวยงาน และตองมีชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูรวมในผลงาน 
 การนำเสนอ/ประกวด หมายถึง การนำเสนองานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ ในเวทีระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ ในหนวยงานที่จัดงานนำเสนอ/ประกวด วิจัย บทความ
วิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตองเปนไปตาม
คุณภาพและมาตรฐานการจัดประชุมวิชาการหรือเวทีการประกวดตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่กำหนด 
 ผลงานวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใชบทคัดยอ (Abstract) ประกอบดวย บท

นำหรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการ
อางอิง ทั้งนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็น
นั้นได 
 บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ ่งมีการกำหนดประเด็นที ่ตองการอธิบายหรือ

วิเคราะหอยางชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาว
ตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็น
นั้นได อาจเปนการนำความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่
ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆที่มีความเปนนวัตกรรม

โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลอง
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอัน
กอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของ
อาเซียนงานสรางสรรคทางศิลปะไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวยผลงานดานจิตรกรรม
ประติมากรรมภาพพิมพภาพถายภาพยนตรสื่อประสมสถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) 
ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลป นาฏยศิลปรวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ตางๆและ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ 
 สิ่งประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบมีโครงสรางหรือ

กลไกของผลิตภัณฑรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีข้ึน หรือ
ทำใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิมและเนนการผลิตที่มีลักษณะของการแกไขปญหาทาง
เทคนิคที่มีสามารถคิดคนขึ้นโดยงาย เชน กลไกของเครื่องยนต, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษา
พืชผักผลไมใหไมเนาเสียเร็วเกินไป, การออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบ
ลวดลายบนจานขาว ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอ่ืน เปนตน  
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 ตัวช้ีวัด 1.2.8 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 หรือชั้นปสุดทายของหลักสูตร ทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ (นักศึกษาที่เคยสอบแตไมผานในปที่ผานมา สามารถอบรมและสอบใหมได) 

 ตัวช้ีวัด 1.3.1 

 หลักสูตรออนไลน หมายถึง หลักสูตรที่ผูสอนและผูเรียนอยูหางกัน มีการวางแผนเตรียมการถายทอด
ความรู และประสบการณ การบริการและการประเมินผานชุดการสอนทางไกลในรูปสื ่อประสม  
ซึ่งประกอบดวยสื่อหลักและสื่อเสริมที่มีสื่อสิ่งพิมพ สื่อแพรภาพและเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเปน
แกนกลาง เพื่อใหนักศึกษาและผูเรียนสามารถหาความรูดวยตนเองโดยไมจำเปนตองเขาชั ้นเรียน
ตามปกติ ม ีระบบการประเมินที ่ม ีค ุณภาพและเช ื ่อถ ือได  เม ื ่อสำเร ็จการศึกษาแลว จะไดรับ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ที่มีศักดิ์และสิทธิ์เชนเดียวกับประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรจาก
สถาบันการศึกษาในระบบชัน้เรียน 

 ตัวช้ีวัด 1.3.2 

 การสอนออนไลนผสมผสาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ดังนี้  
1. Online หมายถึง การจัดการเร ียนการสอนมีการใชเทคโนโลยีมาใชผสมผสานรวมกัน เชน 
อินเทอรเน็ต อุปกรณสื่อสาร แพลตฟอรมการเรียน และรูปแบบการเรียนออนไลนมีการใช Google 
Meet, Google Classroom, Microsoft Team, Zoom หรือรูปแบบอื่นๆ ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
ตองเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ผานทาง Web-board, Email, Chatroom, News, 
Calendar, Google Jam-board เปนตน 
2. Onsite หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต 
วิทยาเขตนครปฐม และศูนยการศึกษาทุกแหงของมหาวิทยาลัย  
3. On demand หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยมีการพัฒนาเว็บไซตสวนตัว ผาน
โปรแกรม Moodle สำหรับการผลิตขอสอบออนไลน อัพโหลดไฟล PowerPoint วิดีโอ YouTube, 
Animation และสื่อประกอบการสอนตางๆ 

 ตัวช้ีวัด 1.4.1 

 สาขาวิชาที่อยูใน 10 อันดับแรกของประเทศ หมายถึง สาขาวิชาที่ไดรับการจัดอันดับจากหนวยงาน
หรือองคกรที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ  

 ตัวช้ีวัด 1.4.2 

 ผลรวมถวงน้ำหนักของหลักสูตรที่ผานการตรวจรับรองมาตรฐาน หมายถึง ผลรวมถวงน้ำหนักของ
จำนวนหลักสูตรที่ผานการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากหนวยงานระดับชาติ หรือนานาชาติ คูณ
กับระดับคาน้ำหนักของการไดรับการรับรองประเภทตางๆ โดยการรับรองระดับชาติ มีคาน้ำหนัก 0.50 
คะแนน และ การรับรองระดับนานาชาติ มีคาน้ำหนัก 1.00 คะแนน 

 ตัวช้ีวัด 1.4.3 

 หลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงตามความตองการของประเทศ หมายถึง หลักสูตรที่มีการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร ใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ 

 

 



 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

SSRU 

17 คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตัวช้ีวัด 1.4.4 

 หลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใหสอดคลองกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ จาก 3(3-0-6) 
เปน 3(2-2-5) หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ที่มีการปรับปรุงรายวิชาใหมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาเดียวกัน เพื่อให
นักศึกษาไดปฏิบัติจริงและเกิดความเชี่ยวชาญจากการศึกษาในหลักสูตรนั้นมากข้ึน 
 3(3-0-6) หมายถึง จำนวนชั่วโมง การบรรยาย 3 ชั่วโมง ไมมีปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง 
 3(2-2-5) หมายถึง จำนวนชั่วโมง การบรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง 

 ตัวช้ีวัด 1.4.5 

 หลักสูตรสองภาษา หมายถึง หลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยที่เปนหลักสูตรภาษาไทยแลวนำไปเปด
เปนหลักสูตรภาษาตางประเทศและใชอาจารยประจำหลักสูตรชุดใหม 
 หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ  

โดยมีการใชภาษาตางประเทศในการเรียนการสอน 

 ตัวช้ีวัด 1.4.6 

 หลักสูตรดาน ICT หมายถึง หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

 ตัวช้ีวัด 1.4.7 

 หลักสูตรระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรที่หนวยงานจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคใหผู
เขาอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความรู ทักษะ ความสามารถในงาน หรือกิจกรรมเฉพาะ
อยาง ที่ตอบสนองความตองการเฉพาะ เพื่อยกระดับความรู ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่มีความ
จำเปนตอการพัฒนาตนเองและประเทศในอนาคต โดยมีการออกใบประกาศ/วุฒิบัตร สำหรับผูผานการ
อบรม 
 หลักสูตร Non-Degree หมายถึง การเรียนการสอนนอกเหนือจากภาคปกติ เพื ่อพัฒนาทักษะ 

ความสามารถ (Reskill/Upskill/New skill) เรียนจบจะไดรับประกาศนียบัตร โดยเปดโอกาสใหคนทุก
ชวงวัย ไดรับการศึกษาตามความสนใจ สามารถนำไปใชประกอบอาชีพและในชีวิตประจำวันได รวมทั้ง
สามารถสะสมหนวยกิตเพื่อรับปริญญาได 

 ตัวช้ีวัด 1.4.8 

 ศิษยเกา หมายถึง บัณฑิตหรือผูที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลที ่ไมเคยศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

และมีความตองการเขารวมอบรมพัฒนาทักษะที่ตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการ 

 ตัวช้ีวัด 1.4.9 และ 1.4.10 

 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน ประจำปการศึกษา 2564 หรือปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 อาจารย หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ

หนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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 การจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ตรงตามหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา เพื่อเรียนรูผานการปฏิบัติงานจริงใหกับนักศึกษา 
ทั้งนี้ไมนับรวมการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
 เครือขาย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุมคนหรือองคการที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล

ระหวางกัน หรือทำกิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกัน โดยการติดตออาจทำไดทั้งที่ผานศูนยกลางแมขายหรือ
แกนนำ หรืออาจจะไมม ีแมข ายหรือแกนนำแตจะทำการติดตอโดยตรงระหวางกลุ ม ซ ึ ่งจะมี 
การจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสรางที่คนหรือองคการสมาชิกยังคงมีความอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบ
การรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจำเปนหรือเปนโครงสรางที่มีความสัมพันธชัดเจน 
 หนวยงานหรือสถานประกอบการ หมายถึง หนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ที่มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) หรือเปนหนวยงานสนับสนุนที่มีเครือขายตามภารกิจของ
หนวยงานนั้นๆ และมีการจัดทำขอตกลงความรวมมือเปนเครือขายรวมกัน มีสวนในการจัดการเรียน 
การสอนรวมกับหนวยงาน ประจำปการศึกษา 2564 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดการเรียนรู
ผานการปฏิบัติงานจริง ณ หนวยงานหรือสถานประกอบการทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื ่อเปน 
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย และสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

 ตัวช้ีวัด 1.5.1 

 อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 ตัวช้ีวัด 1.5.2 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ผาน
การประเมินจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น ตำแหนงทางบริหาร ไดแก 
ผูอำนวยการกอง หัวหนาสำนักงาน หัวหนาฝาย ตำแหนงวิชาการ ไดแก ชำนาญการ ชำนาญการพเิศษ 
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ใหนับสะสมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน 
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ขาราชการและ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจางกับ

มหาวิทยาลัยตลอดทั้งปงบประมาณ และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ ไมนับรวม
ผูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว และคนงาน 

 ตัวช้ีวัด 1.5.3 

 บุคลากร หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจางกับ
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ 
 บุคลากรที่ตองสอบภาษาอังกฤษ หมายถึง บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ยกเวน 

ลูกจางประจำ และลูกจางชั่วคราว 

 ตัวช้ีวัด 1.6.1 

 ขอมูลสาธารณะ หมายถึง ขอมูลพื ้นฐานหนวยงาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสงเสริมความโปรงใส  การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 
และมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริตผานเว็บไซตหนวยงาน ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ท ี ่สำน ักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด 
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 ตัวช้ีวัด 1.8.1 

 ขอรองเรียน หมายถึง คำรองเรียนจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่ไมไดรับการตอบสนอง 
ความตองการ ความพึงพอใจ หรือแจงขอใหตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง ซอมแซม 
 อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด 

หองน้ำ จุดบริการเครือขาย (Wi-Fi) การใหบริการตามพันธะกิจของหนวยงาน เปนตน 

 ตัวช้ีวัด 1.8.3 

 ระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล หมายถึง ระบบที่พัฒนาเพิ่มเติม จากระบบเดิมที่มีอยู
เพื ่อใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ ่งขึ ้น โดยเชื ่อมโยงระหวางระบบบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย กับ ระบบจัดการเรียนการสอน 

 ตัวช้ีวัด 1.8.4 

 หองปฏิบัติการ หมายถึง หองปฏิบัติที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่จำเปนสำหรับการเรียนรูและการฝก
ปฏิบัติของนักศึกษาในแตละศาสตร มีเคร่ืองมือและอุปกรณที่เหมาะสมตอการเรียนรูและการใชงานจริง 
รวมทั้งการสัมผัสจริงในหองปฏิบัติการนั้น เชน หองปฏิบัติการพยาบาล หองปฏิบัติการแพทยแผนไทย  
หองปฏิบัติการเสียง หองปฏิบัติการมินิเธียเตอร หองปฏิบัติการการแสดง หองปฏิบัติการทางภาษา 
หองปฏิบัติการการบิน หองปฏิบัติการ Smart Classroom เปนตน 
 หองปฏิบัติการเสมือนจริง หมายถึง หองปฏิบัติการสมมติที่มีสภาพแวดลอมที่จำเปน และมีคุณภาพ

เชนเดียวกับหองเรียนหรือหองปฏิบัติการจริงทุกประการ ชวยสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพในแตละศาสตร โดยสามารถเรียนรูในหองหรือเรียนดวยตนเองผานเครือขายคอมพิวเตอร
เมื่อไหรก็ได โดยใชคอมพิวเตอร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของตนเองจากสถานที่ตางๆ และสามารถ
สรางปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนไดตลอดเวลา  
 โปรแกรมซอฟแวร หมายถึง โปรแกรมที่นำมาใชสำหรับการจัดการเรียนการสอน สำหรับหองปฏิบัติการ

หรือหองปฏิบัติการเสมือนจริงใหเหมาะสมตามศาสตร เชน Check In System, Amadeus, Express 
Windows LAN For Thai-English Version 1 . 5 , Express Windows Single For Thai-English 
Version 1.5, GPS tracking, Warehouse Management System (WMS) เพื่อเปนเครื่องมือที่ทำให
เกิดการเรียนรูและสรางปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับนักศึกษา หรือใชเปนโปรแกรมที่ชวยในการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ตัวช้ีวัด 2.1.1 

 บทความวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใชบทคัดยอ (abstract) ประกอบดวย 
บทนำหรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการ
อางอิง ทั้งนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็น
นั้นได 
 บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือ

วิเคราะหอยางชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาว
ตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็น
นั้นได อาจเปนการนำความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่
ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆที่มคีวามเปนนวัตกรรม

โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลอง
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอัน
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กอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของ
อาเซียนงานสรางสรรคทางศิลปะไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวยผลงานดานจิตรกรรม
ประติมากรรมภาพพิมพภาพถายภาพยนตรสื่อประสมสถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื ่นๆ  
(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลป นาฏยศิลปรวมทั ้งการแสดง
รูปแบบตางๆและ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ  
 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม

วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวฒุิที่มผีลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่
เปนผู เชี ่ยวชาญในสาขานั ้นดวย และมีบทความที ่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 
หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 ทั้งนี้ ตองมีหนวยงานในประเทศที่รวมจัดอยางนอย 3 
หนวยงาน 
 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม

วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที ่ม ีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการ 
จัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที ่ยอมรับในสาขาวิชานั ้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีบทความที ่มาจาก
ตางประเทศอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 ทั้งนี้ ตองมีหนวยงานจาก
ตางประเทศที่รวมจัดไมนอยกวา 3 ประเทศ 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ 

การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) กลุมที่ 1 หรือกลุมที่ 2 เทานั้น หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย 

ที ่ไดร ับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที ่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูล 
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ฐานขอมูล ISI Web of 
Science Core Collection (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI, AHCI และ ESCI เทานั ้น) ฐานขอมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 การเผยแพรงานสรางสรรค หมายถึง การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการแสดง(Performance) 

ซึ่งเปนการนำเสนอผลงานศิลปะแขนงตางๆอาทิผลงานศิลปะดนตรีและการแสดงที่เปนผลงานวิชาการ 
(นอกเหนือจากงานวิจัย) สู สาธารณะหรือกลุมเปาหมายโดยมีการจัดการนำเสนอในระดับชาติหรือ
นานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพหรือไดรับการสนับสนุนจากองคกรสมาคม
ที่เกี ่ยวของและมีชื ่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติและมีกระบวนการประเมินคุณคาของผลงาน 
ในการเผยแพร เชนมีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) คุณภาพของผลงานกอนเผยแพรซึ่งอาจ
ประกอบดวยศิลปนระดับชาติผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และ

ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
 นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานดานวิจัยที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสัญญา 

การจางกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
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 ตัวช้ีวัด 2.2.1 

 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นำไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนำไปใช
ประโยชน ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถไปสู 
การแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุ มเปาหมาย  
โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใชจนกอใหเกิด ประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถปุระสงค
และ/หรือ ไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมี หลักฐานเชิงประจักษหรือ 
การรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษาพรอมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัย หรือ
งานสรางสรรคไปใชประโยชนหรือบริการที่จัดใหแกบุคคลภายนอก 
 นวัตกรรม หมายถึง การสรางสรรคสิ่งใหม หรือ สิ่งที่ประดิษฐคิด คน ขึ้นใหม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ซึ่งอาจเปนเทคโนโลยีความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศและสังคม 
 งานวิชาการ หมายถึง การดำเนินงานทุกชนิดเพื่อถายทอดความรูไปยังกลุมเปาหมายใหสามารถพฒันา

ผลิตภัณฑ สรางรายได ลดรายจาย พัฒนาตนเองใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 
 หนวยงานที่เกี ่ยวของในการรองรับการนำงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง 

หนวยงาน หรือองคการ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัยหรือ 
งานสรางสรรคของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชนโดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือ
การรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอก สถานศึกษา พรอมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 
 การใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑที ่มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง

ผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการประชาชนและชุมชน หรือมีการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหมีคุณสมบัติ
ที่ดีขึ้นกวาเดิมโดยรูปแบบในการพัฒนาอาจเปนดานบรรจุภัณฑ หรือตัวผลิตภัณฑอาหาร กอใหเกิด
ผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย 
 การใชประโยชนสรางรายไดลดรายจาย หมายถึง การดำเนินงานทุกชนิดเพื ่อการลดรายจาย  

ในชีวิตประจำวัน เชน การดัดแปลงการผลิตของกิน ของใช หรือเลือกใชสิ่งของที่มีอยูในครัวเรือนมาใช
ทดแทน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เปนการทำใหรายจายลดลง รวมถึงการนำของเหลือกิน เหลือใช มาแปรรูป 
ดัดแปลง แตงเติมเพื่อเพิ่มมูลคา สรางราคา สามารถจำหนายเปนรายไดเสริมของครอบครัวได 
 การใชประโยชนพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน หมายถึง การนำกระบวนการ 

วิธีการองคความรู การเปลี่ยนแปลง การเสริมพลัง อันเปนผลกระทบ ที่เกิดจากการวิจัยและการพัฒนา
ประชาชนชุมชน ทองถ่ิน พื้นที่ ไปใชใหเกิดประโยชนการขยายผลตอชุมชนทองถ่ินและสังคมอ่ืน 

 ตัวช้ีวัด 2.2.2 และ 2.2.3 

 ผลงานที ่ยื ่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หมายถึง ผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ที่ไดยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร จากกรมทรัพยสินทางปญญา และเปนผลงานที่ไดรับ
ไดทุนอุดหนุนการวิจัยจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม มีรูปเลมรายงานวิจัย  
และมีหนังสือโอนสิทธิ์ใหกับมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ออกให 
เพื่อคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที ่ร ัฐออกใหเพื ่อคุ มครองการประดิษฐ (Invention)  

หรือการออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และ
ระเบียบวาดวยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เปนสิทธิพิเศษที่ใหผูประดิษฐคิดคนหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ มีสิทธิ์
ที่จะผลิตสินคาจำหนายสินคาแตเพียงผูเดียวในชวงระยะเวลาหนึ่ง  
 การประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเก่ียวกับลักษณะองคประกอบมีโครงสรางหรือ

กลไกของผลิตภัณฑรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีข้ึน หรือ
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ทำใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิมและเนนการผลิตที่มีลักษณะของการแกไขปญหาทาง
เทคนิคที่มีสามารถคิดคนขึ้นโดยงาย เชน กลไกของเครื่องยนต, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษา
พืชผักผลไมใหไมเนาเสียเร็วเกินไป, การออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบ
ลวดลายบนจานขาว ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอ่ืน เปนตน 
 อนุส ิทธ ิบ ัตร (Petty Patent) หมายถึง หนังส ือสำคัญที ่ร ัฐออกใหเพ ื ่อค ุ มครองการประดิษฐ  

จะมีลักษณะคลายกันกับการประดิษฐแตเปนความคิดสรางสรรคที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมาก
หรือเปนการประดิษฐคิดคนเพียงเล็กนอยและมีประโยชนใชสอยมากขึ้นรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต 
การรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ ้นหรือทำใหเกิดผลิตภัณฑขึ ้นใหมที ่แตกตาง 
ไปจากเดิม เชน กลไกของเครื่องยนต, ยารักษาโรค,วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็ว
เกินไป เปนตน 

 ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง การนำผลงานวิจัย
นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่ไดนำไปสูการเจรจาทางธุรกิจ การผลิตในเชิงพาณิชย การสรางมูลคาเพิ่ม
ของผลิตภัณฑการแปรรูป การสรางตราสินคา การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การลดตนทุน
การผลิต การสรางอาชีพ และทางเลือกใหกับผูประกอบการ เกษตรกรหรือผูประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
 นวัตกรรม หมายถึง การสรางสรรคสิ่งใหม หรือสิ่งที่ประดิษฐคิดคนขึ้นใหม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ซึ่งอาจเปนเทคโนโลยี ความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศและสังคม 
 หนวยงานที่เกี ่ยวของในการรองรับการนำงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรไปใชประโยชน 

หมายถึง หนวยงานหรือองคการ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน การนำผลผลิต/นวัตกรรมที่ได
จากงานวิจัยออกแสดงหรือจำหนายในงานที่จัดโดยหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป (เชนระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคกร
กลาง ระดับชาติและนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 
รานคาชุมชน ตลาดประชารัฐ 

 ตัวช้ีวัด 2.4.1 

 ศูนยการเรียนรู หมายถึง พื้นที่รวบรวมองคความรูสะสมที่เปนศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการ
วิชาการที่แตละหนวยงานรับผิดชอบดำเนินการ จำนวน 1 แหงตอ 1 หนวยงาน 
 แหลงใหคำปรึกษาการบริการวิชาการแกประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป หมายถึง ศูนยการ

เรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการที่แตละหนวยงานรับผิดชอบดูแล ทำหนาที่ในการใหคำปรึกษา
เกี่ยวกับการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคลองกับบริบทและองคความรูสะสมของศูนยการเรียนรู
หรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการซึ่งเปนประโยชนแกสวนรวม เปนที่พึ่งของประชาชน ตามนโยบายการ
สรางความเขมแข็งใหชุมชนของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการ
วิชาการชั้นนำ มีแนวทางการปฏิบัต ิ

 ตัวช้ีวัด 2.4.2 

 ผลิตภัณฑชุมชน หมายถึง ผลิตภัณฑที่ชุมชนผลิตขึ้นเพื่อจำหนายเพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคาโดยรัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และการบริหาร
จัดการเพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศดวยระบบรานคาเครือขาย
และอินเตอรเน็ตเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเอง
ไดใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนำทรัพยากร ภูมิปญญาในทองถิ่นมาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและมูลคาเพิ่ม เปนที่ตองการของตลาด ทั้งในและตางประเทศ 
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 ตัวช้ีวัด 2.4.3 

 ครัวเรือน หมายถึง สมาชิกของครัวเรือนที่เปนกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว และมีความพรอมเขา
รวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 
 สมาชิกครัวเรือน หมายถึง สมาชิกในครอบครัวทุกคนที่มีรายไดและไมมีรายได เพื่อใชเปนฐานขอมูล

ครัวเรือน 
 รายไดของครัวเรือน หมายถึง รายไดทั้งหมดของครัวเรือน กลาวคือเปนรายไดของบุคคลในครัวเรือนทุก

คนรวมกัน 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน องคความรูของมหาวิทยาลัยที่เปน

ประโยชนตอครัวเรือนที่เขารวมโครงการ เชน การถายทอดความรูการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการของ
ครัวเรือน การบริหารจัดการกลยุทธในการจัดจำหนายผลิตภัณฑ/บริการในรูปแบบตางๆ ซึ่งมุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑเครื่องชี้วัดความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ในหมวดที่ 4 การมีงานทำและ
รายได ไดแก 1) คนอายุ 15-59 ป มีอาชีพและรายได 2) คนอายุ 60 ปขึ ้นไป มีอาชีพและรายได  
3) รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอป และ 4) ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 
 การติดตามผลการดำเนินงาน หมายถึง การติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือน 

ตามเกณฑเครื ่องชี ้ว ัดความจำเปนพื ้นฐาน (จปฐ.) ในหมวดที ่ 4 การมีงานทำและรายไดขางตน  
โดยจำเปนตองติดตามบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจาย) ตลอดจนการตรวจสอบบัญชีครัวเร ือน 
อยางตอเนื่องทุกเดือน 

 ตัวช้ีวัด 2.4.4 

 โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เขารวมโครงการยกระดับ
การจัดการเรียนรู เพื ่อพัฒนาเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก และตั ้งอยู ในเขตพื ้นที ่ใหบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูผูสอนหรือบุคลากรที่ทำหนาที่จัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 นักเรียน หมายถึง ผู เรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่เขารวมโครงการยกระดับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก  
 ความสามารถในการสอนแบบ Active Learning หมายถึง ความรูความเขาใจและทักษะการจัดการ

เรียนรูของบุคลากรทางการศึกษาที่นำไปใชจัดการเรียนรูแบบเชิงรุกใหกับนักเรียน 
 ชุดสื่อการสอนที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง นวัตกรรมหรือสื่อการสอนที่ครูผูสอนพัฒนาข้ึน

เพื่อนำไปใชในการจดัการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักเรียน 
 ชุดสื ่อสงเสริมการอานออกเขียนได หมายถึง นวัตกรรมหรือสื ่อการสอนที ่ครูผู สอนพัฒนาข้ึน 

เพื่อนำไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนใหกับนักเรียน 

 ตัวช้ีวัด 2.4.5 

 ผูประกอบการใหม หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบการในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยประกอบการธุรกิจ บริการใหม มีวัตถุประสงคของการจัดตั้งธุรกิจอยางชัดเจน ซึ่งไดรับการสนับสนุน
องคความรูเพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายยอย (Small and Medium Enterprises: SMEs) 

หมายถึง ผูประกอบการในทุกกลุมธุรกิจ ที่มีการจางงานและสินทรัพยถาวร (ไมรวมที่ดิน) ไมเกินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดยอม พ.ศ.2545 (กิจการภาคผลิตและภาคบริการกำหนดการจางงานไมเกิน 200 คน หรือสินทรัพย
ถาวรไมเกิน 200 ลานบาท สวนภาคการคากำหนดการจางงานไมเกิน 50 คน หรือสินทรัพยถาวรไมเกิน 
100 ลานบาท) 
 โครงการ/กิจกรรมถายทอดองคความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการลงทุนในการประกอบธุรกิจ หมายถึง 

โครงการหรือกิจกรรม ที่หนวยงาน/มหาวิทยาลัย ไดจัดถายทอดองคความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการลงทุน 
ในการประกอบธุรกิจใหแกผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายยอย 
โดยโครงการตองมีระยะเวลาการอบรมใหผูเขาอบรมไมนอยกวา 8 ชั่วโมง รวมทั้งมีการประเมินความรู 
ความเขาใจและทักษะของผูเขาอบรมหลังจากการจัดโครงการเสร็จสิ้น ทั้งนี ้ ผู เขาอบรมโครงการ/
กิจกรรม ตองมีระยะเวลาในการเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 และผานการทดสอบความรูหลัง
การอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

 ตัวช้ีวัด 2.5.1 

 อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
 นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานดานวิจัยที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสัญญา 

การจางกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 ตัวช้ีวัด 2.6.1 

 การบริการวิชาการและวิจัย หมายถึง การรับจัดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหแกบุคคลหรือหนวยงานที่มาวาจาง
หรือใหทุนอุดหนุน โดยผูรับงานจะตองใชความรูความสามารถทางเทคนิคเฉพาะวิชาชพีในการจัดทำ เชน 
งานคนควาวิจัย งานสำรวจ การทดสอบ การออกแบบ การจัดฝกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ  
เปนที่ปรึกษา เปนตน 
 รายไดจากโครงการจัดหารายไดดานบริการวิชาการและวิจัย หมายถึง รายไดที่เกิดจากการรับทำงาน

บริการวิชาการ หรือ งานวิจัยจากบุคคลหรือหนวยงานที่มาจางหรือมาใหทุนอุดหนุนกับมหาวิทยาลัย 
 อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ

หนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 ตัวช้ีวัด 2.6.2 

 แผนธุรกิจ (Business Plan) หมายถึง แผนบริหารธุรกิจของสำนักทรัพยสินและรายไดที่รับการอนุมตัิ
จากสภามหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัด 2.6.3 

 เงินสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษา หมายถึง จำนวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรผูจางบัณฑิต
และศิษยเกา หรือหนวยงานทั่วไปเพื ่ออุดหนุนการจัดบริการการศึกษา ในแตละปการศึกษา เชน  
เงินบริจาค และการบริจาคทรัพยสินอ่ืนๆ ที่สามารถตีมูลคาทางการเงินดวยวิธีการที่ถูกตองตรวจสอบได 
ทั้งนี้ไมรวมถึงรายไดจากการลงทะเบียนเรียน และเงินสนับสนุนประเภท Block grant จากงบประมาณ
แผนดิน 

 ตัวช้ีวัด 2.7.1 

 วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ หมายถึง วารสารที่ไดรับการยอมรับในฐาน TCI อยูใน
กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ที่เกิดขึ้น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดกลุมวารสารในฐานขอมูล 
TCI 1) วารสารกลุมที่ 1 วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ป จนถึง 31 ธันวาคม
2567) และอยูในฐานขอมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไป 
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2) วารสารกลุมที่ 2 วารสารที่อยูระหวางการปรับปรุงคุณภาพ และอยูในฐานขอมูล TCI และ 3) วารสาร
กลุมที่ 3 วารสารที่ไมผานการรับรองคุณภาพ และอาจไมปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI ในอนาคต 

 ตัวช้ีวัด 2.8.1 

 การบริการวิชาการ หมายถึง การใหบริการทางวิชาการแบบใหเปลา (ไมคิดคาบริการ) ภายใตดำเนินการ
ตามโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการถายทอดองคความรูใน
แหลงเรียนรูบริการวิชาการ โดยดำเนินการใหความรูแกผูรับบริการที่เปน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไปผูดอยโอกาส ชุมชน ทองถิ่นที่มีความตองการรับบริการจากมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดกรอบ
แนวคิดการดำเนินงานบริการวิชาการแกสังคม 

 ตัวช้ีวัด 2.8.2 

 อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
 นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานดานวิจัยที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสัญญาการ

จางกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
 โครงการบริการวิชาการ หมายถึง โครงการลักษณะการบริการวิชาการที่ไดรับทุนอุดหนุนงบประมาณ

แผนดินหรืองบประมาณจากเงนิรายไดของมหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด หรือแหลงทุนภายนอก อาทิ 
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ หรืออ่ืนๆ โดยใชความเชี่ยวชาญของบุคลากร
สายวิชาการดำเนินการบริการวิชาการทางวิชาการแบบใหเปลา (ไมคิดคาบริการ) ในรูปแบบการ
ฝกอบรมหรือถายทอดความรู ภาคบรรยายและเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใหแก
ชุมชนและทองถ่ิน 

 ตัวช้ีวัด 2.8.3 

 ชุมชน/ทองถิ่น หมายถึง กลุมคนในระดับหมูบานขึ้นไป และมีจำนวนลูกบานหรือจำนวนในกลุม ตั้งแต 
10 คนข้ึนไป 

 ตัวช้ีวัด 2.9.1 

 ดานนโยบายและสาธารณะ หมายถึง การนำความรูจากงานวิจัยไปใชในกระบวนการกำหนดนโยบาย
อาจเปนนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับทองถ่ิน การใชประโยชนดานนโยบาย
จะรวมทั้งการนำองคความรูไปสังเคราะหเปนนโยบาย (Policy options) แลวนำนโยบายนั้นไปสูผูใช
ประโยชนในวงกวางเพื่อประโยชนของสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน 
สรางสังคมคุณภาพ และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 ดานพาณิชย หมายถึง เปนผลงานวิจัยที่เนนสรางนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑใหม หรือการพัฒนา

จากสิ่งที่มีอยูเดิม โดยเปนการนำไปใชประโยชนในการผลิตเชิงพาณิชย หรือลดการนำเขาเทคโนโลยีจาก 
ต างประเทศหรือนำไปส ู การพ ัฒนาร ูปแบบธ ุรก ิจใหม  โดยม ีเป าหมายเพ ื ่อสร างม ูลค า เพิ่ม  
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ 
 ดานสังคมและชุมชน หมายถึง การนำกระบวนการ วิธีการ องคความรู การเปลี่ยนแปลง การเสริมพลัง

อันเปนผลกระทบ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ทองถิ่น พื้นที่ ไปใชใหเกิดประโยชนการขยายผล
ตอ ชุมชน ทองถ่ิน หรือรวมถึงสังคมอ่ืน 
 ผลงานตีพิมพทางวิชาการ หมายถึง การนำองคความรูจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรูปแบบตางๆ เชน 

ผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ตำรา บทเรียนไปเปนประโยชนดานวิชาการ 
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การเรียนรูการเรียนการสอน ในวงนักวิชาการและผูสนใจดานวิชาการ รวมถึงนำผลงานวิจัยไปวิจัยตอ
ยอด 
 สื่อสาธารณะ หมายถึง การเผยแพรความรูจากผลงานวิจัยที่ไดตอสาธารณะ ผานทางหนังสือพิมพ

วารสาร โทรทัศน วิทยุ คูมือ แผนพับ การฝกอบรม และสื่อสังคมออนไลนตางๆ เปนตน 

 ตัวช้ีวัด 3.1.1 

 แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หมายถึง แผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (Fast Track) ใน
ดานตางๆ เปนผูจัดทำ 

 ตัวช้ีวัด 3.2.1 และ 3.6.1 

 เครือขาย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุมของคนหรือองคการที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมลู
ระหวางกัน หรือทำกิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกัน โดยการติดตออาจทำไดทั้งที่ผานศูนยกลางแมขายหรือ
แกนนำ หรืออาจจะไมมีแมขายหรือแกนนำแตจะทำการติดตอโดยตรงระหวางกลุ ม ซึ ่งจะมีการ
จัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสรางที่คนหรือองคการสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบ
การรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจำเปนหรือเปนโครงสรางที่มีความสัมพันธชัดเจน  
 เครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบดวย 1) เครือขายศิษยเกา 2) เครือขายชุมชน  

3) เครือขายสาขาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ 4) เครือขายผูประกอบการ 5) เครือขายตางประเทศ และ  
6) เครือขายอื่นๆ ซึ่งรวมถึงหนวยงานสนับสนุนที่มีเครือขายตามภารกิจของหนวยงานนั้นๆ มีการจัดทำ
ขอตกลงความรวมมือเปนเครือขาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตาม
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว 

 ตัวช้ีวัด 3.3.1 

 นักเรียนที่เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย หมายถึง นักเรียนที่รายงานตัวเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 แผนรับนักศึกษา หมายถึง แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2565 ที่ผาน

การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัด 3.3.2 

 ผลงานที่สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย หมายถึง การประชาสัมพันธผลงานที่สะทอนอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย หมายถึง การเผยพรขอมูลเนื้อหาขาวสารที่เปนนโยบาย / กิจกรรม / ผลงานดานการ
วิจัย รางวัลของนักศึกษา คณาจารยเกี่ยวของกับหลักสูตร การเรียนการสอน ความรวมมือกับองคกร
ภาครัฐ/เอกชนระดับชาติและนานาชาติ งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ที่สงเสริมพัฒนาสังคม ชุมชน ประชาชน ระดับชาติและนานาชาติ ตัวอยางเชน นักวิจัยสวนสุนันทาควา
รางวัลเหรียญทอง ผลงานวิจัยเวทีนานาชาติ ‘กระดาษจากเปลือกถั่ว’ เปนตน นวัตกรรมใหมเพื่อความ
ยั่งยืนไปสูสาธารณชนไดรับรู 

 ตัวช้ีวัด 3.4.1 

 นักศึกษาชาวตางชาต ิหมายถึง ชาวตางชาติที่มาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเพื่อรับปริญญา (Degree 
Program) ของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 นักศึกษาแลกเปลี่ยน หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไปลงทะเบียนเรียนวิชาตางๆ 

หรืออบรมเพิ่มทักษะความรูในสาขาวิชาของตนเองที่มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศภายใตเงื่อนไข
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยคูสัญญานั้น 
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โดยไดรับเอกสารรับรองการอบรมหรือสามารถนำรายวิชา/หนวยกิตกลับมาเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็รับนักศึกษาตางชาติมาเรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนภายใตเงื่อนไขเดียวกัน ทั้งนี้ระยะเวลาของการ
แลกเปลี่ยนตองอยางนอย 1 ภาคเรียนหรือเทียบเทา (≥45 ชั่วโมง) 

 ตัวช้ีวัด 3.5.1 

 อาจารยชาวตางชาติ หมายถึง อาจารยประจำ ลูกจางชั่วคราว ลูกจางโครงการ ลูกจางชาวตางประเทศ
ที่มีสัญชาติเปนคนตางชาติ ปฏิบัติภารกิจในการจัดการเรียนการสอน หรือเปนวิทยากรหรือบรรยาย
พิเศษทั้งระบบ Online หรือ Onsite ในคณะ/วิทยาลัย โดยมีสัญญาจาง (work permit) ใหปฏิบัติงาน
ตั้งแต 3 เดือนข้ึนไป 
 อาจารยแลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ หมายถึง อาจารยหรือวิทยากรชาวตางประเทศมีสัญชาติ

เปนคนตางชาติ ที่มีการแลกเปลี่ยนดานวิชาการระหวางหนวยงาน เพื่อปฏิบัติงานสอน หรือปฏิบัติ
งานวิจัย หรือเปนวิทยากร หรือบรรยายพิเศษทั้งระบบ Online หรือ Onsite ในคณะ/วทิยาลัย 

 ตัวช้ีวัด 3.6.2 

 บันทึกความเขาใจ Memorandum of Understanding (MOU) หมายถึง การจัดทำหนังสือโดย
ฝายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฎิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามเงื่อนไขที่ปรากฎในหนังสือนั้นกับอีกฝาย 
โดยที่หนังสือนี้ไมถือวาเปนสัญญาผูกมัด แตแสดงความตองการอันแนวแนของผูลงนามวาจะปฎิบัติดังที่
ไดระบุไวและอีกฝายหนึ่งก็มีความเขาใจอยางเดียวกัน หากฝายใดมิไดปฎิบัติตามบันทึกความเขาใจ
ดังกลาว อีกฝายก็ไมสามารถฟองรองในทางคดีได ตองพิจารณาเนื้อหาเปนกรณีไปวา MOU ที่ทำไวนั้น
เขาลักษณะเปนขอตกลงหรือสัญญาหรือไม 
 บันทึกขอตกลง Memorandum of Agreement (MOA) หมายถึง หนังสือสัญญา ซึ่งมีขอความที่

ระบุเปนหลักเกณฑหรือวิธีการใหบุคคลที่เก่ียวของตองปฎิบัติหรือดำเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามที่ตก
ลง หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว หากฝายใดฝายหนึ่งประพฤติผิดสัญญา อีกฝายหนึ่งยอมสามารถฟองรอง
ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได 
 การจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง หมายถึง การจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ไดดำเนินการรวมกับ

คูสัญญาตามขอตกลงความรวมมือในประเทศ มีการจัดกิจกรรมรวมกันทุกปตลอดระยะเวลาการทำ
ขอตกลงความรวมมือ 

 ตัวช้ีวัด 3.7.1 

 ขอตกลงความรวมมือตางประเทศ หมายถึง ความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศที่มีการลงนามความ
รวมมือ เพื่อรวมเปนเครือขาย ทั้งแบบทวิภาคี และแบบพหุภาคี ประกอบดวย 1) Memorandum of 
Understanding (MOU หรือ บ ันทึกความเขาใจ) 2) Memorandum of Agreement (MOA หรือ 
บันทึกขอตกลง) โดยตองผานกระบวนการจัดทำขอตกลงอยางเปนทางการ ตามแนวทางการจัดทำ
ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัย กับเครือขายตางประเทศ และ 3) เครือขายดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมระหวางประเทศในกรณีที่ไมสามารถทำความรวมมือ ในรูปแบบ MOU หรือ MOA ได 
 การจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง หมายถึง การจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรวมกับเครือขาย

ตางประเทศตามขอตกลงภายหลังจากมีการลงนามความรวมมือ ซึ่งตองมีการดำเนินการรวมกันอยาง
ตอเนื่อง อยางนอย 2 ป (ปงบประมาณ 2564 และปงบประมาณ 2565) 
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แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

มหาวิทยาลัยไดจัดทำแนวทางและวธิีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใน
กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 3 ยุทธศาสตร จำนวน 64 ตัวชี้วัด น้ำหนัก 100.00 ดังนี้ 

 

โดยมีรายละเอียดแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

ป 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 
1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย มีทักษะและ
วิชาชีพเฉพาะทางเปนท่ียอมรับของ
ผูใชบัณฑิตและสังคม รวมท้ังไดงาน
ตรงความตองการของประเทศ 
 

1.1.1 รอยละของผูจางงานท่ีพอใจอยางยิ่งในคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

รอยละ 93.00 

1.1.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 96.10 

1.1.3 อัตราการคงอยูของผูเรียน รอยละ 92.50 
1.1.4 จำนวนผูเรียนสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของประเทศ คน 4,300 

1.2 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหนักศึกษามีคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค มีทักษะท่ี
จำเปนในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
มีความสามารถเฉพาะทาง และเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.2.1 รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

รอยละ 0.50 

1.2.2 รอยละนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาใหมีทักษะทางดาน
เทคโนโลยีและภาษาตางประเทศท่ีสอดคลองกับสาขาเฉพาะ
ทางท่ีจำเปนในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

รอยละ 100.00 

1.2.3 รอยละนักศึกษาท่ีมีความสามารถเฉพาะตัวหรือ
พรสวรรคท่ีไดรับการพัฒนาใหมีทักษะหรือความสามารถ
เพ่ิมขึ้น (1) 

รอยละ 20.00 

สวนท่ี 3 
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1.2.4 จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของนักศึกษาของหนวยงานไป
นำเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน 75 

1.2.5 จำนวนการขึ้นทะเบียนการคาของผูประกอบการ (Start-
Up) (2) 

ราย 5 

1.2.6 จำนวนอาจารยท่ีสรางนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ งานสรางสรรค หรือส่ิงประดิษฐ 

คน 75 

1.2.7 จำนวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สรางสรรค หรือส่ิงประดิษฐ 

คน 75 

1.2.8 รอยละนักศึกษาท่ีสอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 
ต้ังแตระดับ B1 ขึ้นไป 

รอยละ 25.00 

1.3 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนดวยระบบดิจิทัล 

1.3.1 จำนวนหลักสูตรออนไลน หลักสูตร 3 
1.3.2 รอยละของอาจารยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนผสมผสานตออาจารยท้ังหมด 

รอยละ 100.00 

1.4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะ 
ทัคคะ และหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน
เปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ และสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต รวมท้ังเกิดทักษะเพ่ือ
อนาคต (Reskill, Upskill) 

1.4.1 จำนวนสาขาวิชา Top 10 Thailand (3) หลักสูตร 7 
1.4.2 รอยละหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู
ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ 

รอยละ 50.00 

1.4.3 จำนวนหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงตรงตามความ
ตองการของประเทศ 

หลักสูตร 4 

1.4.4 จำนวนหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชา 
ใหสอดคลองกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

หลักสูตร 11 

1.4.5 จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 13 
1.4.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำ หลักสูตร
ดาน ICT 

ระดับ
ความสำเร็จ 

5 

1.4.7 หลักสูตรระยะส้ัน หรือ หลักสูตร Non-Degree (4) หลักสูตร 16 
1.4.8 จำนวนศิษยเกาหรือบุคคลภายนอกท่ีไดรับการพัฒนา
ทักษะท่ีตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการ 

คน 100 

1.4.9 จำนวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงาน
หรือสถานประกอบการ (5) 

หลักสูตร 14 

1.4.10 จำนวนอาจารยและนักศึกษาท่ีจัดการเรียนรูและ
ปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสถานประกอบการ (6) 

  

(1) นักศึกษา คน 1,000 
(2) อาจารย คน 64 

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ท้ังความรู 
ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีความกาวหนาในสาย
อาชีพ 

1.5.1 รอยละของผูสอนท่ีมีคุณภาพสูง (7) รอยละ 35.00 
1.5.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเขาสูตำแหนงท่ี
สูงขึ้น 

คน 10 

1.5.3 รอยละของบุคลากรท่ีผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 72.00 

1.6 มหาวิทยาลัยผานเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ : ITA 

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA 

คะแนน 91.50 
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1.7 บุคลากรทุกระดับรับรูและมีสวน
รวมในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ตามทิศทางท่ีกำหนดไว 

1.7.1 รอยละความสำเร็จของการถายทอดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย (8) 

รอยละ 90.00 

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ
อาคารสถานท่ี และส่ิงอำนวยความ
สะดวกท่ีรองรับการดำเนินการตาม
พันธกิจไดอยางครบถวนและเกิด
ความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี
การบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล 

1.8.1 รอยละความสำเร็จของการจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับ
อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอมและส่ิงอำนวยความสะดวกตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 90.00 

1.8.2 รอยละของการประหยัดงบประมาณจากการใชไฟฟา
และน้ำเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

รอยละ 10.00 

1.8.3 จำนวนระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (9) ระบบ 2 
1.8.4 จำนวนของคณะ/วิทยาลัยท่ีจัดต้ังหองปฏิบัติการหรือ
หองปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใชโปรแกรมซอฟแวร 
(Software) 

หนวยงาน 15 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน 
2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงาน
สรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพร
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจำ
และนักวิจัย (10) 

รอยละ 55.00 

2.1.2 รอยละของผลงานนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

รอยละ 50.00 

2.1.3 รอยละของผลงานนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

รอยละ 100.00 

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน
สรางสรรคท่ียื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร หรือนำไปใชประโยชน
พัฒนาชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได รวมท้ังนำไปใชประโยชนเชิง
พาณิชย 

2.2.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองาน
วิชาการท่ีนำไปใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสราง
รายไดลดรายจาย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็ง
และยั่งยืน 

ผลงาน 50 

2.2.2 จำนวนผลงานท่ียื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ผลงาน 130 
2.2.3 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีนำไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (SDGs) 

ผลงาน 7 

2.3 มหาวิทยาลัยมีศูนยการเรียนรู
ดานศิลปะและวัฒนธรรม และมีการ
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

2.3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
และของชาติ หรือสงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสนา หรือใหบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

โครงการ 20 

2.3.2 จำนวนองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ 

องคความรู 3 

2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหง
การเรียนรู และบริการทางวิชาการ
แกชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน 
กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และ
ทองถิ่นใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน
ตามศาสตรพระราชา 

2.4.1 จำนวนศูนยการเรียนรูท่ีเปนแหลงใหคำปรึกษาแก
ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลท่ัวไป 

ศูนย 
การเรียนรู 

1 

2.4.2 ผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาและยกระดับ 
(สินคา บริการ แหลงทองเท่ียว) 

ผลิตภัณฑ 10 

2.4.3 รอยละของครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการ พนเกณฑความ
ยากจนและ/หรือยกระดับรายไดครัวเรือน 

รอยละ 60.00 

2.4.4 จำนวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียน 20 
2.4.5 จำนวนผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดรายยอยท่ีไดรับการพัฒนา 

ราย 50 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

ป 2565 
2.5 มหาวิทยาลัยมีแหลงทุนในการ
สนับสนุนการทำงานวิจัย นวัตกรรม 
หรืองานสรางสรรค 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารย
ประจำและนักวิจัย 

  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บาท/คน ≥25,000 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี บาท/คน ≥60,000 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ บาท/คน ≥50,000 

2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหาร
จัดการทรัพยสิน สินทรัพย และ
ระดมทุน เพ่ือใชในการปฏิบัติตาม
ภารกิจ 

2.6.1 เงินรายไดจากการบริการวิชาการ เปนท่ีปรึกษาตอ
อาจารยประจำ (11) 

บาท/คน 650,000 

- หนวยงานจัดการศึกษา บาท/คน 25,000 
- หนวยงานสนับสนุนการศึกษา บาท 500,000 
2.6.2 รอยละของผลประกอบการท่ีสำเร็จตามแผนธุรกิจ รอยละ 80.00 
2.6.3 จำนวนเงินบริจาคเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย (12) ลานบาท 10.00 

2.7 วารสารวิชาการท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2.7.1 จำนวนวารสารวิชาการท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 17 

2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ
บริการวิชาการ ท่ีไดมาตรฐาน สอด
รับกับความตองการของทองถิ่นและ
สังคม 

2.8.1 รอยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

รอยละ 95.00 

2.8.2 รอยละอาจารยประจำท่ีทำงานบริการวิชาการแกชุมชน
และทองถิ่น 

รอยละ 91.00 

2.8.3 จำนวนชุมชน/ทองถิ่นท่ี อววน. เขาไปชวยพัฒนา ชุมชน 20 
2.9 อาจารยและนักวิจัยมีศักยภาพ
ในการริเริ่มสรางสรรค งานวิจัย 
นวัตกรรม และการบริการวิชาการ
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.9.1 จำนวนชุดโครงการวิจัยท่ีเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
ชุมชนและสังคมและสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs)  

ชุดโครงการ 15 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 
3.1 มหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3.1.1 รอยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
(13) 

รอยละ 80.00 

3.2 เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนา
และเกิดความสัมพันธท่ีดีกับ
มหาวิทยาลัย 

3.2.1 รอยละของเครือขายท่ีมีผลผลิตรวมกันและเปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

รอยละ 90.00 

3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
โดยมีนักเรียนเลือกศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัย 

3.3.1 รอยละของนักเรียนท่ีเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตอ
แผนรับนักศึกษาประจำป 

รอยละ 85.00 

3.3.2 จำนวนการประชาสัมพันธผลงานท่ีสะทอนอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

เรื่อง 34 

3.4 นักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษา
ตอหรือมีการแลกเปล่ียนในสาขาวิชา 

3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวตางชาติหรือนักศึกษาแลกเปล่ียน คน 500 

3.5 อาจารยชาวตางชาติท่ีปฏิบัติงาน
หรือมีการแลกเปล่ียนในสาขาวิชา 

3.5.1 จำนวนอาจารยชาวตางชาติหรืออาจารยแลกเปล่ียน/
วิทยากร/บรรยายพิเศษ 

คน 32 

3.6 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัด
กิจกรรมความรวมมือกับเครือขายใน
ประเทศและทองถิ่น 

3.6.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศท่ีมีการจัด
กิจกรรมรวมกัน 

รอยละ 100.00 

3.6.2 รอยละขอตกลงความรวมมือในประเทศท่ีมีการจัด
กิจกรรมอยางตอเน่ือง 

รอยละ 80.00 

3.7 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัด
กิจกรรมความรวมมือกับเครือขาย
ตางประเทศ 

3.7.1 รอยละขอตกลงความรวมมือตางประเทศท่ีมีการจัด
กิจกรรมอยางตอเน่ือง (14) 

รอยละ 80.00 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 
 

เปาประสงค 1.1 
บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเปนท่ี
ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม รวมท้ังไดงานตรงตามความตองการของประเทศ 

 

ตัวช้ีวัด 1.1.1 

รอยละของผูจางงานที่พอใจอยางย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต 
หนวยวัด : รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนผูจางงานที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และใหคะแนนสูงสุด 2 

ระดับแรกของแตละหลักสูตร จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 10 ระดับ จำแนกตามกลุมลักษณะองคกรผูจางงาน และ
หรือกลุมอุตสาหกรรมในรอบปการศึกษาที่ผานมา เทียบกับจำนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

ทั้งนี้มีตัวชี้วัดยอยที่ตองผลักดันใหบรรลุตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยดวย ไดแก ระดับคะแนนคุณภาพ
ของบัณฑิตปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai 
Qualification Framework for Higher Education) ระดับคะแนน 4.65 โดยพิจารณาจากคุณภาพของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่สถาบันกำหนด ครอบคลุม
อยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใชตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา
หรือองคการวิชาชีพกำหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

 

เงื่อนไข ทุกหลักสูตรตองไดรับการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิตไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษาของแตละระดับ 
 

สูตรการคำนวณ : 
จำนวนของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตทีใ่หคะแนนสูงสุด 2 ระดับแรก

จากแบบสอบถาม 10 ระดับ
จำนวนผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด

X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-  รอยละ 2.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
85.00 87.00 89.00 91.00 93.00 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทั้งหมดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปการศึกษา 

2563 
2. จำนวนผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบัณฑิตที่ใหคะแนนสูงสุด 2 ระดับแรก (ของแตละ

หลักสูตร) ปการศึกษา 2563  
3. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปการศึกษา 2563 
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4. รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหรือความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จากสถานประกอบการผู ใชบัณฑิต  
ปการศึกษา 2563 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา 2561 2562 และ 2563 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.1.2 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทียบกับบัณฑิตที่ตอบ

แบบสำรวจทั้งหมด  
การสำรวจบัณฑิตปริญญาตรีทุกหลักสูตรตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

ในปการศึกษา 2563 และสามารถนับกรณีการทำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได  
โดยการนับจำนวนผูมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหนับเฉพาะผูที่
เปลี่ยนงานใหมหลังสำเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทำกอนเขาศึกษา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได
ประจำอยูแลว ผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร) 

 

การรายงานขอมูลเพ่ิมเติมของตัวชี้วัดน้ี :  
1. รายงานผลจำนวนของผูสำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 6 เดือน 
2. ผูสำเร็จการศึกษาที่ทำงานในอุตสาหกรรมมูลคาเพิ่มสูง หรืออุตสาหกรรมที่สอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรชาติ และ/หรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา 
 

อุตสาหกรรมมูลคาเพิ ่มสูง ประกอบดวย คือ 1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 2) อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) อุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ 5) อุตสาหกรรมอาหารสำหรับอนาคต 6) อุตสาหกรรมหุ นยนต 7) อุตสาหกรรมการบิน  
8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ 10) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร  

อุตสาหกรรมที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาเพ่ิมเติมจากอุตสาหกรรมมูลคาเพ่ิมสูง จำนวน 2 
อุตสาหกรรม ประกอบดวย 1) อุตสาหกรรมปองกันประเทศ และ 2) อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา 
 

สูตรการคำนวณ : 
จำนวนบณัฑติปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

จำนวนบณัฑิตทีต่อบแบบสำรวจทั้งหมด
 X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-  รอยละ 1.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
92.10 93.10 94.10 95.10 96.10 
 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปการศึกษา 2563 
2. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ตอบแบบสำรวจ ปการศึกษา 

2563 
3. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ไดงานทำ จำแนกเปน 

3.1 ไดงานทำภายในระยะเวลา 6 เดือน ปการศึกษา 2563 
3.2 ไดงานทำภายในระยะเวลา 1 ป ปการศึกษา 2563 

4. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั ้งภาคปกติและภาคพิเศษที ่ประกอบอาชีพอิสระ ป
การศึกษา 2563 
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5. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั ้งภาคปกติและภาคพิเศษที่มีงานทำกอนเขาศึกษา ป
การศึกษา 2563 

6. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศกึษา  
ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร ปการศึกษา 2563 

7. รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป ปการศึกษา 2563 

8. จำนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ทำงานในกลุมอุตสาหกรรมมูลคาเพิ่มสูงหรือในอุตสาหกรรมที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรชาติ และหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ผลการดำเนินงานของ ปการศึกษา 2561 2562 และ 2563 
(ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.1.3 
อัตราการคงอยูของผูเรียน 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากอัตราการคงอยูของผูเรียนในหลักสูตรตางๆ เมื่อผานกรอบเวลาของหลักสูตร 25% หรือ โดย

คิดจากนักศึกษาแรกเขาที่ลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง หลังจากที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรเปนระยะเวลา 1 
ใน 4 ของหลักสูตร เทียบกับจำนวนนักศึกษาแรกเขาของหลักสูตร 

นักศึกษาแรกเขาที่ลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง เมื่อขึ้นทะเบียนในหลักสูตรเปนระยะเวลา 1 ใน 4 ของ
หลักสูตร หมายถึง นักศึกษาแรกเขาที่ลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่องและลงทะเบียนในหลักสูตรเปนระยะเวลา 1 ใน 4 
ของหลักสูตรในปการศึกษา 2564 

นักศึกษาแรกเขาในหลักสูตร หมายถึง นักศึกษาแรกเขาภาคปกติในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดของ
หนวยงานจัดการศึกษาที่ไดรายงานในระบบ CHE QA Online ปการศึกษา 2564 

 

การรายงานขอมูลเพ่ิมเติมของตัวชี้วัดน้ี : ใหแสดงแนวโนมของนักศึกษาที่คงอยู 
 

สูตรการคำนวณ : 

จำนวนนักศึกษาแรกเขาที่ลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง เมื่อข้ึนทะเบียน
ในหลักสูตรเปนระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

จำนวนนกัศึกษาแรกเขาในหลักสูตร
 X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 0.25 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
91.50 91.75 92.00 92.25 92.50 
 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1) จำนวนนักศึกษาแรกเขาในหลักสูตรทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 
2) จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2565 
3) รายงานแนวโนมของนักศึกษาที่คงอยู ยอนหลัง 3 ป 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา 2561 2562 และ 2563  (ถามี)  
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ตัวช้ีวัด 1.1.4 

จำนวนผูเรียนสาขาวิชาที่เปนความตองการของประเทศ 
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนผู เรียนสาขาวิชาที ่เปนความตองการของประเทศที ่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา  

ในปการศึกษา 2564  
สาขาวิชาที่เปนความตองการของประเทศ ไดแก 

1. สาขาวิชาที่มุงเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศและสนองตอ 
การปฏิรูปการศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) ใน 12 อุตสาหกรรม ไดแก 

1) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
2) อุตสาหกรรมดิจิทัล 
3) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส 
4) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
5) อุตสาหกรรมหุนยนต 
6) อุตสาหกรรมยานยนตแหงอนาคต 
7) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 
8) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมผูมีรายไดสูงและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
9) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลย ี
10) อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต 
11) อุตสาหกรรมปองกันประเทศ 
12) อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา 

2. สาขาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนสมรรถนะและทักษะ 
(Soft Skill) ที่จำเปนสำหรับศตวรรษที่ 21 

3. สาขาที่ตอบโจทยความตองการของประเทศในอนาคต เพื่อรองรับงานใหมหรือการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตตามเทคโนโลยีหรือความตองการที่หลากหลาย (market driven) เชน สาขาที่เปน Multi-discipline ตางๆ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 100 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3,900 คน 4,000 คน 4,100 คน 4,200 คน 4,300 คน 

 

• ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน คาเปาหมาย (คน) 
1. คณะครุศาสตร 250 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 380 
3. คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 420 
4. คณะวิทยาการจัดการ 715 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 195 
6. คณะศิลปกรรมศาสตร 210 
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หนวยงาน คาเปาหมาย (คน) 
7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 330 
8. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 85 
9. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 105 
10 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 460 
11. วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร 40 
12. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 390 
13. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 280 
14. วิทยาลัยนิเทศศาสตร 440 

 

สูตรการคำนวณ : 

ผลการดำเนินงานของหนวยงานทัง้หมด

คาเปาหมายของหนวยงานทัง้หมด
 X100 

 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 20.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ตัวชี้วัด คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละการบรรลุเปาหมายของจำนวน
ผูเรียนสาขาวิชาที่เปนความตองการของ
ประเทศ 

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนนักศึกษาแรกเขาในคณะครุศาสตรและวิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร ปการศึกษา 2560 
2. จำนวนนักศึกษาแรกเขาในหนวยงานจัดการศึกษาอ่ืนๆ ปการศึกษา 2561 
3. สรุปสาขาวิชาที่เปนความตองการของประเทศ 
4. จำนวนผูเรียนสาขาวิชาที่เปนความตองการของประเทศที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 

2564  
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา 2561 2562 และ 2563  (ถามี)  
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เปาประสงค 1.2 
มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
มีทักษะที่จำเปนในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง และเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

ตัวช้ีวัด 1.2.1 

รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองพัฒนานักศึกษา 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติเทียบกับจำนวนนักศึกษา

ทั้งหมด ในปการศึกษา 2564 โดยรางวัลที่นักศึกษาไดรับตองมีหลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ 
เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติฯ ที่เกิดข้ึน 

ประเภทรางวัลที่นับได ไดแก การประกวดแขงขันทางวิชาการ ทางงานวิจัย ความสามารถพิเศษ (เชน 
กีฬาระดับอุดมศึกษาข้ึนไป เวทีการประกวดความงามหรือบุคลิกภาพ เปนตน)  

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกระดับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ/นานาชาต ิหมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทา

ข้ึนไป (เชน ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองคกรวิชาชีพ 
หรือองคกรกลางระดับชาต/ินานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 

 

หมายเหตุ  
ไมนับรวมการใหทุนการศึกษา การคัดเลือกใหเขารวมโครงการ/ศึกษาดูงาน การไดรับรางวัลจากการเขา

รวมกิจกรรมสานสัมพันธ และโครงการประชุมวิชาการที่หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
 

สูตรการคำนวณ : 
จำนวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับในระดับชาตแิละ/หรือนานาชาติ ในปการศึกษา 2564

จำนวนนกัศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษา 2564
X100   

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 0.05 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 
 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติ ในปการศึกษา 2564 
2. จำนวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับนานาชาติ ในปการศึกษา 2564 
3. รายชื่อรางวัลที่ได/หนวยงานที่ใหรางวัล/วันเดือนปที่ไดรับ/รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับรางวัล 
4. โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือ

ยอมรับในระดับชาต ิในปการศึกษา 2564 
5. โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือ

ยอมรับในระดับนานาชาต ิในปการศึกษา 2564 
6. จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษา 2564  

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา 2561 2562 และ 2563 (ถามี) 
  



 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

SSRU 

41 คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด 1.2.2 

รอยละนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะทางดานเทคโนโลยีหรือภาษาตางประเทศที่
สอดคลองกับสาขาเฉพาะทางที่จำเปนในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกต ิชั้นปที่ 3 และ ปที่ 4 ที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะ

ทางดานเทคโนโลยหีรือภาษาตางประเทศ ที่สอดคลองกับสาขาเฉพาะทางที่จำเปนในรูปแบบมหาวิทยาลยัดิจิทัล เทียบกับ
จำนวนนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ ชั้นปที่ 4 ทั้งหมด ประจำปการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564) หรือ ป
การศึกษา 2565 (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565) 

มหาวิทยาลัยสงเสริมหรือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อพัฒนานักศึกษาให
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะที่จำเปน หรือสรางความสามารถเฉพาะ
ทางที่โดดเดนนอกเหนือจากศาสตรที่ศึกษา สอดคลองกับสังคมในศตวรรษที่ 21 และพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมและสามารถสรางจินตนาการในการทำงานในโลกดิจิทัลได 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นปที่ 3 และ 
ปที่ 4 ประจำปการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564) หรือ ปการศึกษา 2565 (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2565) ยกเวนนักศึกษาที่ฝกประสบการวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา และนักศึกษาตางชาติ 

นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปที่ 3 และ ปที่ 4 ที่ไดรับการ
พัฒนาสอดคลองกับสาขาเฉพาะทางที่จำเปนในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งไดรับการความรูจากการศึกษาวิชาใน
หลักสูตรหรือจากโครงการอบรม และทำใหมีทักษะทางดานเทคโนโลยีหรือภาษาตางประเทศ 

ทักษะทางดานเทคโนโลยี หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการนำเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีอยู ในปจจุบัน เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน มาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการสือ่สาร การปฏิบัติงาน หรือใชเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานในสาขาอาชีพใหมีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีทักษะใน 4 มิติ ไดแก การใช (Use), เขาใจ (Understand), การสราง (create), และมิติการเขาถึง 
(Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเกิดจากการอบรมและเรียนรายวิชาในหลักสูตร เชน วิชา
คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ วิชานิติศาสตรเชิงดิจิทัล วิชาเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต วิชาการตลาดบนอินเตอรเน็ต เปนตน 

ทักษะภาษาตางประเทศ หมายถึง ทักษะทางภาษาอื ่นใดหรือภาษาที ่สามที ่ไมใชภาษาไทย โดยมี
ความสามารถในทักษะการฟง พูด อาน และเขียนไดอยางดี สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานในสาขา
เฉพาะทางวิชาชีพ ซึ่งเกิดจากการอบรมพัฒนาหรือการศึกษารายวิชาในหลักสูตร เชน รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ
วิชาชีพ วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเลขานุการ วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อนัก
ออกแบบนิเทศศิลป เปนตน 

 

สูตรการคำนวณ : 

จำนวนนักศึกษาทีไ่ดรับการพัฒนาใหมีทักษะทางดานเทคโนโลยีหรือภาษาตางประเทศที่สอดคลองกับ
สาขาเฉพาะทางทีจ่ำเปนในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทลั

จำนวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชัน้ปที่ 3 และ ชัน้ปที่ 4 ทั้งหมด
ในปการศึกษา 2564 หรือ ปการศึกษา 2565

X100   

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 10.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 
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ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะทางดานเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศที่สอดคลองกับ

สาขาเฉพาะทาง ประจำปการศึกษา 2564 
2. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียน ในปการศึกษา 2564 
3. โครงการอบรมหรือรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีและดานภาษาตางประเทศ 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา 2561 2562 และ 2563 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.2.3 

รอยละนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรคที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะหรือ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น (1) 
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองพัฒนานักศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะตัว/พรสวรรค หรือ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เทียบกับนักศึกษาทั้งหมด ประจำปการศึกษา 2564  
มหาวิทยาลัยสงเสริมหรือจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรคสำหรับนักศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความถนัดเฉพาะบุคคล ความสามารถที่โดดเดนของนักศึกษานอกเหนือจากศาสตรที่ศึกษา และ
สงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี
สมัยใหมในโลกดิจิทัล สอดคลองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยสะทอนใหเห็นลักษณะที่เปนอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย  

ความสามารถเฉพาะตัว หมายถึง ทักษะตางๆ ที่ไดจากการศึกษา อบรม หรือการเรียนรู จนกลายเปน
ทักษะพิเศษประจำตัว เชน เลนดนตรี รองเพลง เลนกีฬาตางๆ งานฝมือ เปนตน 

พรสวรรค หมายถึง ความสามารถหรือความถนัดเฉพาะบุคคล ที่ทำใหบุคคลนั้นๆ มีความโดดเดนกวาคน
อื่นทั่วไป สิ่งพิเศษที่ไดรับมาจากธรรมชาติจะดวยพันธุกรรมหรือสิ่งแวดลอมก็ตาม อาทิ เชน ดานดนตรี ดานรองเพลง 
ดานกีฬา ภาษา ดานวิชาการฯลฯ 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

กิจกรรมพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค หมายถึง กิจกรรมนอกหลักสูตรที่สงเสริมและ
พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะและศักยภาพที่เพิ่มข้ึน เชน กีฬา ดนตรี ภาษา เปนตน 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 
21 ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยีสมัยใหมในโลกดิจิทัล สอดคลองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยสะทอนใหเห็น
ลักษณะที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ประกอบไปดวย 

1. ดานทักษะการคิด   
1.1 กิจกรรมวิชาการ (พูด  อาน  เขียน) 
1.2 กิจกรรมดานความรูหรือการประยุกตใชความรู 
1.3 กิจกรรมดานความสามารถเฉพาะทาง เชน ดานดนตรี ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ฯลฯ 

2. กิจกรรมดานทักษะดานการทำงานรวมกับผูอ่ืน 
2.1 กิจกรรมดานการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2 กิจกรรมดานความสัมพันธระหวางบุคคล การเปนผูนำ การทำงานรวมกันและความรับผิดชอบ 
2.3 กิจกรรมดานกีฬาและสุขภาพ 
2.4 กิจกรรมดานสงเสริมวิชาชีพหรืออาชีพในอนาคต 

3. กิจกรรมทักษะความเปนพลเมืองโลก 
3.1 กิจกรรมดานจิตอาสา จติสาธารณะ  
3.2 กิจกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรม 
3.3 กิจกรรมดานศิลปะวัฒนธรรม 
 

เงื่อนไข:  
นักศึกษาหนึ่งคนสามารถไดรับการพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรคในแตละดานไดหลาย

กิจกรรม แตไมสามารถนำมานับซ้ำได 
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สูตรการคำนวณ : 

จำนวนนักศึกษาทีไ่ดรับการสงเสริมและพฒันาทักษะความสามารถเฉพาะตัว/พรสวรรค
หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

จำนวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด ปการศึกษา2564
X100   

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 2.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรคที่ไดรับการพัฒนา ประจำปการศึกษา 2564 
2. เอกสารที ่แสดงการเขารวมกิจกรรมพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรคของนักศึกษา  

ในปการศึกษา 2564 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา  2561 2562 และ 2563 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.2.4 

จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของนักศึกษา
ของหนวยงานไปนำเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
หนวยวัด :  ผลงาน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย :   
พิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของนักศกึษา

ที่ไดนำเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลงานวิจัยนักศึกษา หมายถึง ผลงานที่นักศึกษาไดศึกษาคนควาตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใหนักศึกษาได

นำเสนอในรูปแบบของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ และผานการ
พิจารณา/คัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัยของหนวยงาน ทั้งน้ี ตองมีชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูรวม
ในผลงาน 

การนำเสนอ/ประกวดในระดับชาติ หมายถึง การนำเสนองานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ในเวทีระดับชาต ิ

การนำเสนอ/ประกวดในระดับนานาชาต ิหมายถึง การนำเสนองานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ในเวทีระดับนานาชาต ิ

หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ/นานาชาต ิหมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทา
ข้ึนไป (เชน ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองคกรวิชาชีพ 
หรือองคกรกลางระดับชาติ/นานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) หรือ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จัดงานนำเสนอ/ประกวด วิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตองเปนไปตามคุณภาพและมาตรฐานการจัดประชุมวิชาการหรือเวทีการ
ประกวดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กำหนด 

 

เงื่อนไข : 
1. งานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ตองผานการพิจารณา/คัดเลือก

จากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัยของหนวยงาน  
2. หนวยงานที่จัดงานนำเสนอ/ประกวด วิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตองเปนไปตามคุณภาพและมาตรฐานการจัดประชุมวิชาการหรือเวทีการประกวดตาม
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กำหนด  

3. งานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของนักศึกษา ที่ผานการคัดเลือก
เปนตัวแทนของหนวยงานไปนำเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไมนอยกวา 5 ผลงาน 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
67 ผลงาน 69 ผลงาน 71 ผลงาน 73 ผลงาน 75 ผลงาน 

 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 
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ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนและรายชื่อผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของนักศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. เอกสารหลักฐานแสดงการนำเสนอ/ประกวด ผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐของนักศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัยของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. เอกสารแสดงหลักฐานผลงานของนักศึกษาที่ผานการพิจารณา/คัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนา

นักศึกษาสูการวิจัยของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.2.5 

จำนวนการขึ้นทะเบียนการคาของผูประกอบการรายใหม (Start-Up) (2) 
หนวยวัด : ราย ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย :   
พิจารณาจากจำนวนการขึ้นทะเบียนการคาของผูประกอบการรายใหม (Start-Up) เปนผูประกอบการกับ

สำนักงานทะเบียนพาณิชย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การนำเสนองานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของนักศึกษา (pitching) โดยมีอาจารยเปนผูฝก

ทักษะและใหคำปรึกษา ในเวทีหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา (เชน ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือองคกร
ระดับชาติ เชน หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน บริษัทมหาชน องคกรวิชาชีพ ทั ้งภาครัฐและเอกชน สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ เปนตน และผลักดันไปสูการเปนผูประกอบการรายใหม (Start-Up) ที ่ข้ึน
ทะเบียนการคา 

การขึ้นทะเบียนการคา หมายถึง การนำงานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ไปประกอบการและได
อนุมัติเปนผูประกอบการรายใหมที่ข้ึนทะเบียนการคากับสำนักงานทะเบียนพาณิชย 

ผูประกอบการรายใหม (Start-Up) หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท หรือระดับ
ปริญญาเอก ที่ยังมีสถานภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน หรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแลว ระยะเวลา
ไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาใหเปนผูประกอบการรายใหม (Start-Up) 

การนับจำนวนการขึ้นทะเบียนการคาของผูประกอบการรายใหม (Start-Up) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จะนับไดก็ตอเม่ือนักศึกษาหรือผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาการเปนผูประกอบการ สามารถดำเนิน
กิจการไดจริง และตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการกับสำนักงานทะเบียนพาณิชยใหถูกตอง ทั้งนี้ ผลงานของ
นักศึกษาหรือบัณฑิตจะตองไมเปนผูประกอบการที่เคยจดทะเบียนหรืออยูระหวางการจดกับสำนักงานทะเบียน
พาณิชยมากอน 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ราย ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ราย 2 ราย 3 ราย 4 ราย 5 ราย 

 

• ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน คาเปาหมาย (ราย) 
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 ราย 
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ราย 
3. คณะศิลปกรรมศาสตร 2 ราย 
4. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1 ราย 

 
สูตรการคำนวณ : 

ผลการดำเนินงานของหนวยงานทัง้หมด

คาเปาหมายของหนวยงานทัง้หมด
 X100 

 
 



 

 SSRU 

48 คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 20.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ตัวชี้วัด คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละการบรรลุเปาหมายความสำเร็จตาม
ตัวชี้วัดจำนวนการข้ึนทะเบียนการคาของ
ผูประกอบการรายใหม (Start-Up) 

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนและรายชื่อนักศึกษาที่เปนผูประกอบการรายใหม (Start-Up) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. เอกสารขอเสนอโครงการและสัญญาทุนอุดหนุนวิจัย (ทุน Start-Up) หรือเขารวมโครงการบมเพาะ

วิสาหกิจชุมชน หนวยงานใหทุนอ่ืนๆ ที่มีการใหทุนนักศึกษาเพื่อพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบรายใหม (Start-Up) 
3. จำนวนและรายชื่อนักศึกษาที่เขารวมโครงการวิจัยกับอาจารยที่เสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (ทุน Start-Up) 

หรือเขารวมโครงการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน หนวยงานใหทุนอื่นๆ ที่มีการใหทุนนักศึกษาเพื่อพัฒนาไปสูการเปนผู
ประกอบรายใหม (Start-Up) และตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการกับสำนักงานทะเบียนพาณิชย  

4. เอกสารสำเนาใบทะเบียนพาณิชย 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.2.6 

จำนวนอาจารยที่สรางนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค หรือ
สิ่งประดษิฐ 
หนวยวัด : คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย :   
พิจารณาจากจำนวนอาจารยที ่สรางนักศึกษาที ่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค หรือ

สิ่งประดิษฐ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
อาจารยที่สรางนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หมายถึง อาจารยที่ทำหนาที่เปนที่ปรึกษาในการสรางผลงานที่

นักศึกษาไดศึกษาคนควาตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใหนักศึกษาไดนำเสนอ/ประกวดในรูปแบบของบทความวิจัย บทความ
วิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ ทั้งนี้ ผลงานของนักศึกษาจะตองผานการพิจารณา/คัดเลือกจาก
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัยของหนวยงาน และตองมีชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูรวมในผลงาน 

การนำเสนอ/ประกวด หมายถึง การนำเสนองานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในหนวยงานที่จัดงานนำเสนอ/ประกวด วิจัย บทความวิชาการ งาน
สรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตองเปนไปตามคุณภาพและมาตรฐานการจัด
ประชุมวิชาการหรือเวทีการประกวดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กำหนด 

ผลงานวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใชบทคัดยอ (Abstract) ประกอบดวย บทนำ
หรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการอางอิง ทั้งนี้มีการ
วิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได 

บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห
อยางชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ โดยมีการ
สำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนำความรูจากแหลงตางๆ 
มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆที่มีความเปนนวัตกรรมโดย
มีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและ
คุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียนงานสรางสรรคทางศิลปะไดแก (1) ทัศนศิลป 
(Visual Art) ประกอบดวยผลงานดานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพภาพถายภาพยนตรสื่อประสมสถาปตยกรรมและ
งานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลป นาฏยศิลปรวมทั้งการ
แสดงรูปแบบตางๆและ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ 

สิ่งประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบมีโครงสรางหรือ
กลไกของผลิตภัณฑรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือทำใหเกิด
ผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิมและเนนการผลิตที่มีลักษณะของการแกไขปญหาทางเทคนิคที่มีสามารถคดิคนข้ึน
โดยงาย เชน กลไกของเคร่ืองยนต, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไมใหไมเนาเสียเร็วเกินไป, การออกแบบ
ขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานขาว ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอ่ืน เปนตน 

 

เงื ่อนไข : การนับจำนวนอาจารยที ่สรางนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค หรือ
สิ่งประดิษฐ ไมนับซ้ำ แมวาอาจารยทานนั้นจะสรางนักศึกษาที่มีผลงานมากกวา 1 คน ในรอบปงบประมาณ 
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เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
67 คน 69 คน 71 คน 73 คน 75 คน 

 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนและรายชื่ออาจารยที ่สรางนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค หรือ

สิ่งประดิษฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงการนำเสนอ/ประกวด ผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค หรือ

สิ่งประดิษฐของนักศึกษาและมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูรวมในผลงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.2.7 

จำนวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ 
หนวยวัด : คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย :   
พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาที ่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค หรือสิ ่งประดิษฐ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หมายถึง นักศึกษาที่ไดศึกษาคนควาตามระเบียบวิธีวิจัย ภายใตการใหคำปรึกษา

ของอาจารยที่ปรึกษาที่มีความรูความสามารถตามศาสตรงานวิจัยเรื่องนั้นๆ และสนับสนุนใหนักศึกษาไดนำเสนอใน
รูปแบบของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ ทั้งนี้ ผลงานของนักศึกษา
จะตองผานการพิจารณา/คัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัยของหนวยงาน และตองมีชื่ออาจารยที่
ปรึกษาเปนผูรวมในผลงาน 

การนำเสนอ/ประกวด หมายถึง การนำเสนองานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในหนวยงานที่จัดงานนำเสนอ/ประกวด วิจัย บทความวิชาการ งาน
สรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตองเปนไปตามคุณภาพและมาตรฐานการจัด
ประชุมวิชาการหรือเวทีการประกวดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กำหนด 

ผลงานวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใชบทคัดยอ (Abstract) ประกอบดวย บทนำ
หรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการอางอิง ทั้งนี้มีการ
วิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได 

บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห
อยางชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ โดยมีการ
สำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนำความรูจากแหลงตางๆ 
มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆที่มีความเปนนวัตกรรมโดย
มีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและ
คุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียนงานสรางสรรคทางศิลปะไดแก (1) ทัศนศิลป 
(Visual Art) ประกอบดวยผลงานดานจติรกรรมประติมากรรมภาพพิมพภาพถายภาพยนตรสื่อประสมสถาปตยกรรมและ
งานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลป นาฏยศิลปรวมทั้งการ
แสดงรูปแบบตางๆและ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ 

สิ่งประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบมีโครงสรางหรือ
กลไกของผลิตภัณฑรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือทำใหเกิด
ผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิมและเนนการผลิตที่มีลักษณะของการแกไขปญหาทางเทคนิคที่มีสามารถคดิคนข้ึน
โดยงาย เชน กลไกของเคร่ืองยนต, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไมใหไมเนาเสียเร็วเกินไป, การออกแบบ
ขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานขาว ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอ่ืน เปนตน 

 

เงื่อนไข : การนับจำนวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค หรือสิ่งประดิษฐ ไมนับซ้ำ 
แมวานักศึกษาคนนั้นจะมีผลงานมากกวา 1 ชิ้น ในรอบปงบประมาณ 
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เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
67 คน 69 คน 71 คน 73 คน 75 คน 

 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 
 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนและรายชื่อนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค หรือสิ่งประดิษฐ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงการนำเสนอ/ประกวด ผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรคหรือ

สิ่งประดิษฐ ของนักศึกษาและมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูรวมในผลงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.2.8 

รอยละนักศึกษาท่ีสอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแตระดับ B1 ข้ึนไป 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ :  
สถาบนัสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาที่สอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 ข้ึนไป เทียบกับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 หรือชั้นปสุดทายของหลักสูตร ที่เขาสอบทั้งหมด  
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 หรือชั้นปสุดทายของหลักสูตร ทั้งภาคปกติและ

ภาคพิเศษ (นักศึกษาที่เคยสอบแตไมผานในปที่ผานมา สามารถอบรมและสอบใหมได) 
ภาษาอังกฤษระดับ B1 คือ ภาษาอังกฤษระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทาง

ภาษาจากประเทศในกลุมสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference) การกำหนด
ระดับของภาษาที่แตกตางกันไดรับการเขียนข้ึนโดยสภายุโรป โดยมีระดับดังนี้ 

C2 (Proficient) เขาใจและมองเห็นภาพไดทั้งจากการอานหรือไดยินอยางชัดเจน สามารถสรุปขอมูล
จากหลายๆแหลง นำมาปรับคำและเชื่อมโยงถึงกันได มีความรู มีความเขาใจภาษาอยางเปนธรรมชาติ สามารถแสดง
ความเห็นไดอยางคลองแคลวแมวาจะเปนบริบทคำพูดที่มีความซับซอน 

C1 (Proficient)  เข าใจความต องการที่หลากหลายหร ือหน ังส ือท ี ่ม ีความยาวได  ม ีความรู   
ความเขาใจภาษาอยางเปนธรรมชาติ สามารถแสดงความเห็นไดอยางคลองแคลวและไมใชเวลานานมากนัก แตยังคงใช
ภาษาในการพูดคุยตั้งแตระดับไมเปนทางการไปจนถึงทางการไดอยางยืดหยุน และสามารถทำความเขาใจและเขียนเรื่อง
ซับซอนออกมาได 

B2 (Intermediate) เขาใจใจความหลักของเรื ่องราวที่ซับซอนไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม 
รวมถึงในเชิงของความเชี่ยวชาญพิเศษ สามารถสื่อสารกับเจาของภาษาไดโดยปราศจากความเครียด สามารถเขียนอธิบาย
เนื้อหาไดหลากหลายหัวขอ และอธิบายปญหาจากการบอกขอดีขอเสียได 

B1 (Intermediate) เขาใจจุดประสงคหลักของสถานการณที่เปนพื้นฐาน เชน ที่ทำงานงาน, โรงเรียน
, การทองเที่ยว เปนตน สามารถจัดการสวนใหญที่เกิดขึ้นระหวางการทองเที่ยว สามารถสื่อสารดวยเรื่องที่คุนเคยอยูแลว
ได และสามารถอธิบายประสบการณของเหตุการณ, ความฝน, ความตองการสวนตัว ดวยเหตุผลหรือมีลักษณะเปน
แผนการได 

A2 (Beginner) เขาใจประโยคที่ใชบอยในชีวิตประจำวัน สามารถสื่อสารเร่ืองที่เปนกิจวัตรหรือคุนเคย
อยูแลวได และสามารถอธิบายประวัติอยางงายของตัวเองได 

A1 (Beginner) เขาใจประโยคที่ใชบอยในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเอง ถามและตอบคำถาม
เก่ียวกับรายละเอียดสวนบุคคลได เชน ของที่มี สถานที่อยูอาศัย และสามารถโตตอบกับผูอ่ืนได แตตองพูดชาและชัดเจน 

 

เงื่อนไข  
1. นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษตองมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ ที่ระดับ B2 
2. นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ ชั้นปที่ 4 หรือชั้นปสุดทายของหลักสูตร ตองมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่

ระดับ B1 ข้ึนไป 
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สูตรการคำนวณ : 

• หนวยงานจัดการศึกษา ยกเวนคณะครุศาสตร(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 
จำนวนนักศึกษาทีส่อบผานมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR  ระดับ B1 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เขาสอบทั้งหมด

ในปงบประมาณ 2565

X100   

 

• คณะครุศาสตร(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

จำนวนนกัศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่สอบผานมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR  ระดับ B2 

นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีที่เขาสอบทั้งหมด

ในปงบประมาณ 2565

X100   

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 4.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
9.00 13.00 17.00 21.00 25.00 
 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาสอบทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จำนวนนักศึกษาที่สอบผานตามเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1  ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
3. จำนวนนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่สอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2 
4. จำนวนนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีทั้งหมด 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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เปาประสงค 1.3 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดวยระบบดิจิทัล 
 

ตัวช้ีวัด 1.3.1 

จำนวนหลักสูตรออนไลน 
หนวยวัด : หลักสูตร ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนหลักสูตรออนไลน ที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา และเปด

การจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2564 
หลักสูตรออนไลน หมายถึง หลักสูตรที่ผูสอนและผูเรียนอยูหางกัน มีการวางแผนเตรียมการถายทอด

ความรูและประสบการณ การบริการและการประเมินผานชุดการสอนทางไกลในรูปสื่อประสม ซึ่งประกอบดวยสื่อหลัก
และสื่อเสริมที่มีสื่อสิ่งพิมพ สื่อแพรภาพและเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนแกนกลาง เพื่อใหนักศึกษาและผูเรียนสามารถ
หาความรูดวยตนเองโดยไมจำเปนตองเขาชั้นเรียนตามปกติ มีระบบการประเมินที่มีคุณภาพและเชื่อถือได เมื่อสำเร็จ
การศึกษาแลว จะไดรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ที่มีศักดิ์และสิทธิ์เชนเดียวกับประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร
จากสถาบันการศึกษาในระบบชั้นเรียน 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

• ระดับหนวยงาน 

หนวยงาน 
ชวงปรับ
เกณฑ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 1 - - - 1 2 
2. วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 1 - - - - 1 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนหลักสูตรออนไลน/หลักสูตรทางไกลทีผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
2. เอกสาร/หลักฐานที ่แสดงวาหลักสูตรออนไลน/หลักสูตรทางไกลไดร ับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย 
3. จำนวนผูลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2564 หรือ ปการศึกษา 2565 หลักสูตรออนไลน/หลักสูตร

ทางไกล 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา  2561 2562 และ 2563 (ถามี)  
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ตัวช้ีวัด 1.3.2 

รอยละของอาจารยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผสมผสานตออาจารยทั้งหมด 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนอาจารยที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลนแบบผสมผสาน เทียบกับจำนวนอาจารย

ทั้งหมด ในปการศึกษา 2564  
โดยอาจารยผูสอนจะตองมีการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบ LMS โดยใช Moodle หรือโปรแกรมอ่ืนที่

ชวยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน การสรางบทเรียน การจดัการขอมูล การจัดการเนื้อหา กิจกรรมการเรียการสอน 
การสรางแหลงขอมูล การเผยแพรเอกสาร การติดตอสื่อสาร ระบบทดสอบและประเมินผล ซึ่งอาจารยตองจัดทำแผนการ
เรียนออนไลนผสมผสาน ตั้งแตคร้ังที่ 1 - 17 แบงการจัดการเรียนการสอนเปน 15 คร้ัง และการสอบกลางภาค ปลายภาค 
2 คร้ัง โดยกำหนด Online และ/หรือ Onsite จำนวน 10 คร้ัง และ On demand จำนวน 5 คร้ัง พรอมระบุรายละเอียด
เนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอน โปรแกรม/วิธีการสอน การจัดเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน วิธีการสงงาน และ
วิธีการทดสอบทั้งแบบ Online, Onsite และ On demand อยางชัดเจน  

การสอนออนไลนผสมผสาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ดังนี้  
1. Online หมายถึง การจัดการเรียนการสอนมีการใชเทคโนโลยีมาใชผสมผสานรวมกัน เชน 

อินเทอรเน็ต อุปกรณสื่อสาร แพลตฟอรมการเรียน และรูปแบบการเรียนออนไลนมีการใช Google Meet, Google 
Classroom, Microsoft Team, Zoom หรือรูปแบบอื่นๆ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตองเนนการมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูสอนและผูเรียน ผานทาง Web-board, Email, Chatroom, News, Calendar, Google Jam-board เปนตน 

2. Onsite หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต 
วิทยาเขตนครปฐม และศูนยการศึกษาทุกแหงของมหาวิทยาลัย  

3. On demand หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยมีการพัฒนาเว็บไซตสวนตัว ผาน
โปรแกรม Moodle สำหรับการผลิตขอสอบออนไลน อัพโหลดไฟล PowerPoint วิดีโอ YouTube, Animation และสื่อ
ประกอบการสอนตางๆ  

การจัดการเรียนการสอนออนไลนผสมผสานในรายวิชาที่มีเฉพาะบรรยาย รายวิชาที่มีทั้งบรรยายและ
ปฏิบัติ ยกเวนรายวิชาปฏิบัติ และรายวิชาในหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพรับรอง ใหดำเนินการตามที่สภาวิชาชีพกำหนด 
 

สูตรการคำนวณ : 
จำนวนอาจารยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผสมผสาน

จำนวนอาจารยทั้งหมด ในปการศึกษา 2564
 X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 10.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 
 

ขอมูล/หลักฐานทีต่องรายงาน : 
1. จำนวนอาจารยทั้งหมดใน ปการศึกษา 2564 
2. แผนการจัดการเรียนการสอน SSRU Next มคอ.3 ปการศึกษา 2564 (สามารถลิงกไปยังรายวิชาและ

เนื้อหาตางๆ วิดีโอ สื่อการสอน PowerPoint และสื่ออ่ืนๆ โดยใชโปรแกรม Moodle)  
3. เว็บไซตของอาจารยผูสอน ปการศึกษา 2564  
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4. ลิงกคลิปวิดีโอ YouTube, Animation หรือสื่ออ่ืนๆ สำหรับใชในการสอนแบบ On demand ทั้งหมดป
การศึกษา 2564 

5. เอกสารแสดงวิธีการทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอน ปการศึกษา 2564 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา 2561 2562 และ 2563  (ถามี) 
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เปาประสงค 1.4 
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตทัคคะ และหลักสูตรที ่ไดมาตรฐานเปนที ่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รวมท้ังเกิดทักษะเพ่ืออนาคต 
(Reskill, Upskill) 

 

ตัวช้ีวัด 1.4.1 

จำนวนสาขาวิชา Top 10 Thailand (3) 
หนวยวัด : สาขาวิชา ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนสาขาวิชาที่อยูใน 10 อันดับแรกของประเทศ 
สาขาวิชาที่อยูใน 10 อันดับแรกของประเทศ หมายถึง สาขาวิชาที่ไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานหรือ

องคกรที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการสงเสริมโดยนำสาขาวิชาเอตทัคคะมาขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน โดยมีเกณฑการพัฒนา ประกอบดวยกรอบแนวคิด 3 กรอบหลัก 9 หัวขอ ดังนี้ 

1. Input จำนวน 4 หัวขอ มีคาน้ำหนักคะแนนรอยละ 20  
2. Output จำนวน 2 หัวขอ มีคาน้ำหนักคะแนนรอยละ 40 
3. Outcome จำนวน 3 หัวขอมีคาน้ำหนักคะแนนรอยละ 40  

หัวขอ 
คาน้ำหนักคะแนน 

(รอยละ) 
เกณฑการพิจารณา 

กรอบ 1) Input  จำนวน 4 หัวขอ มีคาน้ำหนักคะแนนรอยละ 20  
1) จำนวนนักเรียนท่ีมาสมัครเรียนในแต
ละปการศึกษา 

5 1.1) อัตราการแขงขันของนักเรียนท่ีมาสมัครกับแผนรับ
นักศึกษา 

2) จำนวนนักศึกษา 5 2.1) แนวโนมของนักศึกษาท่ีคงอยู 
2.2) นักศึกษาตางชาติ 
2.3) นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

3) คุณภาพอาจารย 5 3.1) วุฒิปริญญาเอก 
 - เทากับ หรือสูงกวามาตรฐานอุดมศึกษา (รอยละ 40) 
 - ต่ำกวามาตรฐานอุดมศึกษา (รอยละ 40) 
3.2) ตำแหนงทางวิชาการ 
 - เทากับ หรือสูงกวามาตรฐานอุดมศึกษา (รอยละ 60)  
 - ต่ำกวามาตรฐานอุดมศึกษา (รอยละ 60) 

4) เครือขาย/คูความรวมมือ 5 4.1) ในประเทศ 
4.2) ตางประเทศ 

กรอบ 2) Output  จำนวน 2 หัวขอ มีคาน้ำหนักคะแนนรอยละ 40 
5) คุณภาพของนักศึกษา 15 5.1) รางวัลท่ีนักศึกษาไดรับการยกยอง 

 - ระดับชาต ิ
 - ระดับนานาชาต ิ

6) ผลงานของอาจารย 25 6.1) งานวิจัย  
6.2) ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ 
6.3) ผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 
6.4) การนำเสนอบทความ 
6.5) หนังสือ 
6.6) ตำรา 
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หัวขอ 
คาน้ำหนักคะแนน 

(รอยละ) 
เกณฑการพิจารณา 

6.7) อาจารยท่ีมีช่ือเสียง/ไดรับการยกยอง 
 - ระดับชาต ิ
 - ระดับนานาชาต ิ

กรอบ 3) Outcome จำนวน 3 หัวขอมีคาน้ำหนักคะแนนรอยละ 40   
7) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 10 7.1) แนวโนมความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

8) การมีงานทำของบัณฑิต 10 8.1) แนวโนมการมีงานทำของบัณฑิต 
9) อันดับของหลักสูตรเมื่อเทียบกับท่ีอ่ืน 20 9.1) ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสตูร 
9.2) สรุปภาพรวมการวิเคราะหตนเองในการจัดอันดับเมื่อ
เทียบกับหลักสูตรในประเทศ โดยมีหนวยงานหรือองคกร
ท่ีเปนท่ียอมรับในระดับประเทศ 

หมายเหตุ: เกณฑการประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการเอตทัคคะ 
 

เกณฑการใหคะแนน  

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3 หลักสูตร 4 หลักสูตร 5 หลักสูตร 6 หลักสูตร 7 หลักสูตร 

 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายชื่อสาขาวิชาเอตทัคคะทั้งหมด 
2. รายชื่อสาขาวิชาเอตทัคคะที่ไดรับการประเมินในปงบประมาณ 2565 
3. รายชื่อสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป  
4. รายงานสรุปโครงการพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ 
5. หนังสือรับรองการจัดอันดับสาขาวิชาจากหนวยงานหรือองคกรภายนอกในระดับประเทศ 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา 2562 2563 และ 2564  (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.4.2 

รอยละของหลักสูตรทีไ่ดรับการรับรองประสิทธผิลการเรียนรูตามมาตรฐานระดบัชาตหิรือ
นานาชาติ 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนผลรวมถวงน้ำหนักของหลักสูตรที่ผานการตรวจรับรองมาตรฐาน เทียบกับจำนวน

หลักสูตรทั้งหมด ในปการศึกษา 2564  
สัดสวนหลักสูตรที่มีคุณภาพและวิธีการวัดประสิทธิผลการเรียนรูอยางเปนระบบ ซึ่งผานการตรวจรับรอง

มาตรฐานหลักสูตรจากสถาบันซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ  
ผลรวมถวงน้ำหนักของหลักสูตรที่ผานการตรวจรับรองมาตรฐาน หมายถึง ผลรวมถวงน้ำหนักของ

จำนวนหลักสูตรที่ผานการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากหนวยงานระดับชาติ หรือนานาชาติ คูณกับระดับคาน้ำหนัก
ของการไดรับการรับรองประเภทตางๆ โดยการรับรองระดับชาติ มีคาน้ำหนัก 0.50 คะแนน และ การรับรองระดับ
นานาชาติ มีคาน้ำหนัก 1.00 คะแนน  

  
การรายงานขอมูลเพ่ิมเติมของตัวชี้วัดน้ี : 

1. จำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่ผานตามเกณฑประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยไดคะแนนไมต่ำกวาระดับ 
3.01  

2. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
 

สูตรการคำนวณ : 

ผลรวมถวงนำ้หนักของหลักสูตรที่ผานการตรวจรับรองมาตรฐาน

จำนวนหลักสตูรทั้งหมด
 X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-  รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปการศึกษา 2564 
2. เอกสารแสดงประเภทการไดรับการรับรองของแตละหลักสูตรระดับชาติ/นานาชาติ/องคกรวิชาชีพ 
3. สรุปจำนวนผูเรียนในแตละหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2564 
4. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของแตละหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2564  

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา 2561 2562 และ 2563  (ถามี)  
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ตัวช้ีวัด 1.4.3 

จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงตามความตองการของประเทศ 
หนวยวัด : หลักสูตร ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงตามตามตองการของประเทศ 
หลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงตามความตองการของประเทศ หมายถึง หลักสูตรที่มีการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร ใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ ดังนี้ 
1. สาขาวิชาที่มุงเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศและสนองตอ

การปฏิรูปการศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) ใน 12 อุตสาหกรรม ไดแก 
1) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
2) อุตสาหกรรมดิจิทัล 
3) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส 
4) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
5) อุตสาหกรรมหุนยนต 
6) อุตสาหกรรมยานยนตแหงอนาคต 
7) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 
8) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมผูมีรายไดสูงและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
9) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลย ี
10) อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต 
11) อุตสาหกรรมปองกันประเทศ 
12) อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา 

2. สาขาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนสมรรถนะและทกัษะ 
(Soft Skill) ที่จำเปนสำหรับศตวรรษที่ 21 

3. สาขาที่ตอบโจทยความตองการของประเทศในอนาคต เพื่อรองรับงานใหมหรือการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตตามเทคโนโลยีหรือความตองการที่หลากหลาย (market driven) เชน สาขาที่เปน Multi-discipline ตางๆ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายชื่อหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง 
2. มคอ.2 ของหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง 
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ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา  2561 2562 และ 2563 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.4.4 
จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใหสอดคลองกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
หนวยวัด : หลักสูตร ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใหสอดคลองกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

จาก 3(3-0-6) เปน 3(2-2-5) ในปการศึกษา 2564 และตองไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
หลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใหสอดคลองกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ จาก 3(3-0-6) 

เปน 3(2-2-5) หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีการ
ปรับปรุงรายวิชาใหมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาเดียวกัน เพื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริงและเกิดความ
เชี่ยวชาญจากการศึกษาในหลักสูตรนั้นมากข้ึน 

3(3-0-6) หมายถึง จำนวนชั่วโมง การบรรยาย 3 ชั่วโมง ไมมีปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง 
3(2-2-5) หมายถึง จำนวนชั่วโมง การบรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
7 หลักสูตร 8 หลักสูตร 9 หลักสูตร 10 หลักสูตร 11 หลักสูตร 

 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายชื่อหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใหสอดคลองกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ จาก 

3(3-0-6) เปน 3(2-2-5) 
2. มคอ.2 หลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง 
3. แบบฟอรมการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา  2561 2562 และ 2563 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.4.5 

จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาต ิ
หนวยวัด : หลักสูตร ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนหลักสตูร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ

เปดการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2564 หรือ ปการศึกษา 2565 
หลักสูตรสองภาษา หมายถึง หลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยที่เปนหลักสูตรภาษาไทยแลวนำไปเปด

เปนหลักสูตรภาษาตางประเทศและใชอาจารยประจำหลักสูตรชุดใหม 
หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยมี

การใชภาษาตางประเทศในการเรียนการสอน 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3 หลักสูตร 5 หลักสูตร 7 หลักสูตร 9 หลักสูตร 11 หลักสูตร 

 

• ระดับหนวยงาน  
คาเปาหมายของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน คาเปาหมาย (หลักสูตร) 
1. บัณฑิตวิทยาลัย 2 
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 2 
3. วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 1 
4. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 5 
5. วิทยาลัยนิเทศศาสตร 1 

 

สูตรการคำนวณ :  

ผลการดำเนินงานของหนวยงานทัง้หมด

คาเปาหมายของหนวยงานทัง้หมด
 X100 

 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 20.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ตัวชี้วัด คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละการบรรลุเปาหมายของจำนวน
หลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาต ิ

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนหลักสูตร 2 ภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติไดรับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา  2561 2562 และ 2563 (ถามี)  
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ตัวช้ีวัด 1.4.6 
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำหลักสตูรดาน ICT 
หนวยวัด : ระดับความสำเร็จ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำหลักสูตร ดาน ICT 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมมือกับ บริษัท หัวเวย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อพัฒนา

หลักสูตรดาน ICT ที่มีคุณภาพเฉพาะดานเทคโนโลยี เตรียมปอนธุรกิจและอุตสาหกรรม สรางความเขมแข็งยิ่งขึ้นไป โดย
จะสรางความแตกตางจากที่มีอยูเดิม 

หลักสูตรดาน ICT หมายถึง หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

 

เกณฑการพิจารณา 
 

ระดับ การดำเนินงาน 
1 มีคณะทำงานจัดทำหลักสูตร ดาน ICT 
2 มีแผนการพัฒนาหลักสูตร ดาน ICT  
3 ดำเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร ดาน ICT 
4 ติดตามการดำเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร ดาน ICT 
5 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและได (ราง) หลักสูตร ดาน ICT 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ระดับความสำเร็จ ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนจัดทำหลักสูตร ดาน ICT 
2. แผนการดำเนินงานจัดทำหลักสูตร ดาน ICT ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
3. รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานจัดทำหลักสูตร ดาน ICT ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 
4. เอกสารหลักฐานแสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจัดทำหลักสูตร ดาน ICT 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา  2561 2562 และ 2563 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.4.7 
จำนวนหลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสูตร Non-Degree (7) 
หนวยวัด : หลักสูตร ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนหลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสูตร Non-Degree ของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี กอนดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรที่หนวยงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคใหผูเขา

อบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความรู ทักษะ ความสามารถในงาน หรือกิจกรรมเฉพาะอยาง ที่ตอบสนอง
ความตองการเฉพาะ เพื่อยกระดับความรู ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่มีความจำเปนตอการพัฒนาตนเองและประเทศ
ในอนาคต โดยมีการออกใบประกาศ/วุฒิบัตร สำหรับผูผานการอบรม 

หลักสูตร Non-Degree หมายถึง การเร ียนการสอนนอกเหนือจากภาคปกติ เพ ื ่อพัฒนาทักษะ 
ความสามารถ (Reskill/Upskill/New skill) เรียนจบจะไดรับประกาศนียบัตร โดยเปดโอกาสใหคนทุกชวงวัย ไดรับ
การศึกษาตามความสนใจ สามารถนำไปใชประกอบอาชีพและในชีวิตประจำวันได รวมทั้งสามารถสะสมหนวยกิตเพื่อรับ
ปริญญาได 

 

หมายเหตุ  
1. หลักสูตรระยะสั้นที่สามารถนับได ตองจัดอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมงข้ึนไป 
2. หลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสูตร Non-Degree ที่มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 45 ชั่วโมง สามารถ

เทียบโอนหนวยกิต เพื่อใชเปนผลการศึกษาตามหลักสูตรในอนาคตได 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 3 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4 หลักสูตร 7 หลักสูตร 10 หลักสูตร 13 หลักสูตร 16 หลักสูตร 

 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผานความเห็นชอบ

จากอธิการบดี  
2. เอกสารประกอบการเรียน/อบรมในหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
3. สรุปผลการดำเนินการหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.4.8 

จำนวนศิษยเกาหรือบุคคลภายนอกที่ไดรับการพัฒนาทักษะทีต่รงกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
หนวยวัด : คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนศิษยเกาหรือบุคคลภายนอกที่ไดรับการพัฒนาทักษะตางๆ ใหเหมาะสมตอการ

ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการและการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปนโครงการที่หนวยงานจัดข้ึนใหสอดคลอง
กับบริบทของแตละสาขาวิชา รวมถึงการจัดอบรมในหลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสูตร Non-Degree ในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา  

ศิษยเกา หมายถึง บัณฑิตหรือผูที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลที่ไมเคยศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ 

มีความตองการเขารวมอบรมพัฒนาทักษะที่ตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 15 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40 คน 55 คน 70 คน 85 คน 100 คน 

 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3 คน 4 คน 5 คน 6 คน 7 คน 
 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. ผูที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 จำแนกเปน 
1.1 จำนวนศิษยเกา 
1.2 จำนวนบุคคลภายนอก 

2. โครงการอบรมหรือพัฒนาใหกับศิษยเกาหรือบุคคลภายนอก หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตร Non-
Degree ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

3. วุฒิบัตรหรือใบประกาศเกียรติคุณการเขารวมอบรมของศิษยเกาหรือบุคคลภายนอก 
4. เอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาใหกับศิษยเกาหรือบคุคลภายนอก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5. สรุปผลการดำเนินการหลังการจัดโครงการอบรมหรือพัฒนาใหกับศิษยเกาหรือบุคคลภายนอก  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.4.9 

จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ (5) 
หนวยวัด : หลักสูตร ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองการศึกษา  
 (วิทยาเขตนครปฐม) 

 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ และเปดการ

จัดการเรียนการสอน ประจำปการศึกษา 2564 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หนวยงานตองมีการจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการทั ้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) หรือเปนหนวยงานสนับสนุนที่มีเครือขายตามภารกิจของ
หนวยงานนั้นๆ และมีการจัดทำขอตกลงความรวมมือเปนเครือขายรวมกัน 

หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน ประจำปการศึกษา 2564 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน

ตรงตามหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา เพื่อเรียนรูผานการปฏิบัติงานจริงใหกับนักศึกษา ทั้งนี้ไมนับรวมการ
ฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

เครือขาย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุมคนหรือองคการที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล
ระหวางกัน หรือทำกิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกัน โดยการติดตออาจทำไดทั้งที่ผานศูนยกลางแมขายหรือแกนนำ หรือ
อาจจะไมมีแมขายหรือแกนนำแตจะทำการติดตอโดยตรงระหวางกลุม ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสรางที่
คนหรือองคการสมาชิกยังคงมีความอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจำเปนหรือเปน
โครงสรางที่มีความสัมพันธชัดเจน 

หนวยงานหรือสถานประกอบการ หมายถึง หนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) หรือเปนหนวยงานสนับสนนุที่มีเครือขายตามภารกิจของหนวยงานนั้นๆ และ
มีการจัดทำขอตกลงความรวมมือเปนเครือขายรวมกัน มีสวนในการจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงาน ประจำป
การศึกษา 2564 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติงานจริง ณ หนวยงานหรือสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเปนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย และสามารถผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
10 หลักสูตร 11 หลักสูตร 12 หลักสูตร 13 หลักสูตร 14 หลักสูตร 

 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่จัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ 

ประจำปการศึกษา 2564 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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2. หลักฐานขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) หรือหลักฐานการจัดทำขอตกลงความรวมมือเปน
เครือขายรวมกันของหนวยงาน 

3. เอกสารหลักฐานที่แสดงการจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานและสถานประกอบการ           
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา 2561 2562 และ 2563  (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 
1.4.10 

จำนวนอาจารยและนักศึกษาที่จัดการเรียนรูและปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการ(6) 
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองการศึกษา  
 (วิทยาเขตนครปฐม) 

 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนอาจารยและนักศึกษาที ่จัดการเรียนรู และปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสถาน

ประกอบการ ประจำปการศึกษา 2564 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
อาจารยและนักศึกษา ตองเขาเรียนรูและปฏิบัติงานจริงในหนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ที่มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) หรือเปนหนวยงานสนับสนุนที่มีเครือขายตามภารกิจของ
หนวยงานนั้นๆ และมีการจัดทำขอตกลงความรวมมือเปนเครือขายรวมกัน เพื่อนำประสบการณ และศักยภาพที่ไดรับมา
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย โดยมีองคประกอบที่สำคัญ คือ อาจารยและนักศึกษาตองเขาเรียนรูและ
ปฏิบัติงานจริง ณ หนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหตรงตามหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนภายในหนวยงาน  

อาจารย หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เครือขาย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุมคนหรือองคการที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล

ระหวางกัน หรือทำกิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกัน โดยการติดตออาจทำไดทั้งที่ผานศูนยกลางแมขายหรือแกนนำ หรือ
อาจจะไมมีแมขายหรือแกนนำแตจะทำการติดตอโดยตรงระหวางกลุม ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสรางที่
คนหรือองคการสมาชิกยังคงมีความอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจำเปนหรือเปน
โครงสรางที่มีความสัมพันธชัดเจน 

หนวยงานหรือสถานประกอบการ หมายถึง หนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) หรือเปนหนวยงานสนับสนุนที่มีเครือขายตามภารกิจของหนวยงานนั้นๆ และ
มีการจัดทำขอตกลงความรวมมือเปนเครือขายรวมกัน มีสวนในการจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงาน ประจำป
การศึกษา 2564 หรือปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติงานจริง ณ หนวยงานหรือสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่เปนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย และสามารถผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพ 

 

หมายเหตุ 
1. อาจารยตองเขาเรียนรูและปฏิบัติงานจริงในหนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ไมนอยกวา 450 ชั่วโมง 
2. นักศึกษาตองเขาเรียนรูและปฏิบัติงานจริงในหนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ไมนอยกวา 450 ชั่วโมง ทั้งนี้ ไมนับรวมการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 

กลุมเปาหมาย 
ชวงปรับ
เกณฑ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

อาจารย 5 คน 44 คน 49 คน 54 คน 59 คน 64 คน 
นักศึกษา 100 คน 600 คน 700 คน 800 คน 900 คน 1,000 คน 
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• ระดับหนวยงาน 

กลุมเปาหมาย 
ชวงปรับ
เกณฑ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

อาจารย 1 คน - - - 1 คน 2 คน 
นักศึกษา 3 คน 18 คน 21 คน 24 คน 27 คน 30 คน 

 

• คณะครุศาสตร 

กลุมเปาหมาย 
ชวงปรับ
เกณฑ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

อาจารย 1 คน - - - 1 คน 2 คน 
นักศึกษา 25 คน 150 คน 175 คน 200 คน 225 คน 250 คน 

 

• วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

กลุมเปาหมาย 
ชวงปรับ
เกณฑ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

อาจารย 3 คน 24 คน 27 คน 30 คน 33 คน 36 คน 
นักศึกษา 36 คน 216 คน 252 คน 288 คน 324 คน 360 คน 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายชื่ออาจารยที ่เขารับการจัดการเรียนรูและปฏิบัติงานจริงในหนวยงานหรือสถานประกอบการ 

ประจำปการศึกษา 2564 หรือปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. รายชื่อนักศึกษาที่เขารับการจัดการเรียนรูและปฏิบัติงานจริงในหนวยงานหรือสถานประกอบการ 

ประจำปการศึกษา 2564 หรือปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. หลักฐานขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) หรือหลักฐานที่แสดงขอตกลงความรวมมือเปน

เครือขายรวมกันของหนวยงาน 
4. เอกสารหลักฐานแสดงการรับรองการเขารับการเรียนรูและปฏิบัติงานจริงในหนวยงานหรือสถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปการศึกษา 2564 หรือปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ 2562 2563 และ 2564  (ถามี)  
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เปาประสงค 1.5 
บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั ้งความรู  ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจน 
มีความกาวหนาในสายอาชีพ 

 

ตัวช้ีวัด 1.5.1 
รอยละของผูสอนที่มีคุณภาพสูง (7) 
หนวยวัด : รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริหารงานบุคคล 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนอาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการเทียบกับจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด  

(นับรวมอาจารยประจำที่ลาศึกษาตอ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หนวยงานจัดการศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยใน

หนวยงานทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนำไปใชในการ
เรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงาน
ดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ
หนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 

เงื่อนไข : ระยะเวลาการตรวจสอบขอมูลบุคลากรสายวิชาการ  
ไตรมาส วันที่ยืนยันขอมูล 

ไตรมาสที่ 1 10 ตุลาคม 2564 
ไตรมาสที่ 2 10 มกราคม 2565 
ไตรมาสที่ 3 10 เมษายน 2565 
ไตรมาสที่ 4 10 กรกฎาคม 2565 

 

สูตรการคำนวณ : 

จำนวนอาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด (นบัรวมอาจารยประจำที่ลาศึกษาตอ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

X100 

 

การรายงานขอมูลเพ่ิมเติมของตัวชี้วัดน้ี :  
1. ขอมูลถวงน้ำหนักของอาจารยตามระดับตำแหนงวชิาการ 

1.1 อาจารย คานำ้หนัก 0.40 คะแนน  
1.2 ผูชวยศาสตราจารย คาน้ำหนัก 0.60 คะแนน  
1.3 รองศาสตราจารย คานำ้หนัก 0.80 คะแนน  
1.4 ศาสตราจารย คานำ้หนัก 1.00 คะแนน  

โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้ : 

ผลรวมถวงน้ำหนักของจำนวนอาจารยตามระดับตำแหนงวิชาการ

จำนวนอาจารยทั้งหมด 
X100 

 

2. ขอมูลอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
23.00 26.00 29.00 32.00 35.00 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด (นับรวมอาจารยประจำที่ลาศึกษาตอ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จำนวนและรายชื่ออาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. คำสั่งแตงตั้งเก่ียวกับตำแหนงทางวิชาการที่ลงนามโดยผูมีอำนาจ 
4. จำนวนและรายชื่ออาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี)  
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ตัวช้ีวัด 1.5.2 
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตำแหนงที่สูงขึน้ 
หนวยวัด : คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริหารงานบุคคล 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดยไมนับสะสมของปที่ผานมาหรือที่กำลังยื่นเขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน 
มหาวิทยาลัยไดมุงเนนสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ผานการประเมินเพื่อเขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน 

โดยตั้งเปาหมายวาสายสนับสนุนวิชาการจะตองไมเปนอุปสรรคตอโอกาสในการทำงาน มหาวิทยาลัยไดกำหนดการ
ทดสอบความรูความสามารถของบุคลากร เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ความรูความสามารถในการที่จะเขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อสงผลทำใหองคกรมีสมรรถนะสูง 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีผ่าน
การประเมินจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น ตำแหนงทางบริหาร ไดแก ผูอำนวยการกอง 
หัวหนาสำนักงาน หัวหนาฝาย ตำแหนงวิชาการ ไดแก ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ใหนับ
สะสมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ขาราชการและ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจางกับ
มหาวิทยาลัยตลอดทั้งปงบประมาณ และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ ไมนับรวมผูเชี่ยวชาญ ที่
ปรึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว และคนงาน 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. แผนผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหเขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ผานการประเมินเพื่อเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
3. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เสนอขอประเมินเพื่อเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
4. เอกสารแสดงที่ผานการประเมินเพื่อเขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี)  
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ตัวช้ีวัด 1.5.3 

รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
หนวยวัด : รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ :  
สถาบนัสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทียบกับบุคลากรที่เขาสอบ

ภาษาอังกฤษทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ทามกลางความทาทายของการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงเปนเหตุสำคัญของมหาวิทยาลัยที่จะตอง

พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร  
มหาวิทยาลัยไดมุงเนนการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากรใหสูงขึ้น โดยตั้งเปาหมายวา

ศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากรจะตองไมเปนอุปสรรคตอโอกาสในการทำงาน มหาวิทยาลัยกำหนดใหทดสอบ
ความรูทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากร เพื่อประเมินผลสัมฤทธิค์วามรูความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษของ
บุคลากรโดยใชกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น “SSRU-TEP” ยอมาจาก Suan 
Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency เพื่อใชในการประเมินศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรการใชภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เกณฑการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษของ Suan Sunandha Rajabhat University Test of English 
Proficiency :SSRU-TEP   

ระดับ 
ระดับคะแนนวัดความรู ดานภาษาอังกฤษตามเกณฑ SSRU TEP (คะแนน) 

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ 
A1 0-49 0-49 
A2 50-59 50-59 
B1 60-69 60-69 
B2 70-79 70-79 
C1 80-89 80-89 
C2 90-100 90-100 

 

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ SSRU TEP (Suan Sunandha Rajabhat University 
Test of English Proficiency) 

ประเภทบุคลากร 
เกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

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

หมายเหตุ: อาจมีการปรับเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

บุคลากร หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจางกับ
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

บุคลากรที่ตองสอบภาษาอังกฤษ หมายถึง บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ยกเวน 
ลูกจางประจำ และลูกจางชั่วคราว 
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หมายเหตุ 
1. บุคลากรที่สอบผานตามเกณฑที่กำหนดสามารถนำผลคะแนนมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ได 2 ปงบประมาณ  
2. บุคลากรที่สอบไมผานตามเกณฑที่กำหนดสามารถนำผลคะแนนมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการได 1 ปงบประมาณ และจะตองลงทะเบียนสอบใหมในปงบประมาณถัดไป 
3. บุคลากรที่ผานการอบรมภาษาอังกฤษจะสามารถนำผลคะแนนมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในปงบประมาณน้ันได 
 

สูตรการคำนวณ : 
จำนวนบุคลากรที่สอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลยั

จำนวนบุคลากรที่เขาสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด

(นับเฉพาะบคุลากรที่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ข้ึนไป) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 4.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
56.00 60.00 64.00 68.00 72.00 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนบุคลากรที่สอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จำนวนบุคลากรที่เขาสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565   
3. รายงานสรุปผลการสอบวัดระดับความรูทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ.  2562  2563 และ 2564 (ถามี)  
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เปาประสงค 1.6 
มหาวิทยาลัยผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ : ITA 

 

ตัวช้ีวัด 1.6.1 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA 
หนวยวัด : คะแนน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองกลาง 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : 

ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เปนการประเมินที่มี

จุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยถือเปนการประเมิน
ที่ครอบคลุมหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติ
เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน ประกอบดวย 3 เคร่ืองมือ ดังนี้ 
1. แบบว ัดการร ับร ู ของผ ู ม ีส วนได ส วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparence 

Assessment : IIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกคำตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลจากผูมี
สวนไดสวนเสียภายใน โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอหนวยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด 
ไดแก ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใชอำนาจ ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ และ
ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต 

2. แบบวัดการรับรู ของผู ม ีส วนไดส วนเส ียภายนอก (External Integrity and Transparence 
Assessment : EIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูล
จากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงานที่
ประเมินใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกตอบมีหรือไมมีการเปดเผยขอมูล พรอมทั้งระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลจากเว็บไซตของหนวยงาน โดยเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของ
หนวยงานเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานไดใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการเปดเผย
ขอมูล (ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย ไดแก ขอมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสงเสริมความโปรงใส)  และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต (ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย 
ไดแก การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต) 
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ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน 
คะแนน ระดับ 

95.00 – 100.00 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 
0.00 – 49.99 F 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คะแนน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
87.50 คะแนน 88.50 คะแนน 89.50 คะแนน 90.50 คะแนน 91.50 คะแนน 

 

ระดับหนวยงาน 
ชื่อตัวชี้วัด รอยละการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ผานหนาเว็บไซตของหนวยงาน 
พิจารณาจากรายการขอมูลสาธารณะที่เปดเผยผานเว็บไซตหนวยงาน เทียบกับรายการขอมูลสาธารณะที่

ตองเปดเผยผานเว็บไซตหนวยงานทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขอมูลสาธารณะ หมายถึง ขอมูลพื้นฐานหนวยงาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสงเสริมความโปรงใส  การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อ
ปองกันการทุจริตผานเว็บไซตหนวยงาน ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

 

สูตรการคำนวณ : 
จำนวนรายการขอมูลสาธารณะที่เปดเผยผานเว็บไซตหนวยงาน

จำนวนรายการขอมูลสาธารณะทีต่องเปดเผยผานเว็บไซตหนวยงานทั้งหมด

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน :  
1. รายงานผลการการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 
2. รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะผานเว็บไซตหนวยงาน (OIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ระดับหนวยงาน 
3. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี)  
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เปาประสงค 1.7 บุคลากรทุกระดับรับรูและมีสวนรวมในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยตามทิศทางท่ีกำหนดไว 
 

ตัวช้ีวัด 1.7.1 
รอยละความสำเร็จของการถายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (8) 
หนวยวัด : รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองกลาง 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนขั้นตอนที่ดำเนินการไดสำเร็จเทียบกับจำนวนขั้นตอนการถายทอดทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขั้นตอนการถายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยลงสูหนวยงาน (ระดับมหาวิทยาลัย) 

1. มีการถายทอดนโยบายหรือแนวปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และการประชุมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับสภามหาวิทยาลัย 

2. ทุกหนวยงานมีการถายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยลงสูบุคลากร 
3. มีการติดตามและสรุปผลหนวยงานที่นำนโยบายหรือแนวปฏิบตัิไปสูการปฏิบัตทิุกเดือน 
4. มีการรายงานการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติตออธิการบดีทุกไตรมาส 

 

ขั้นตอนการถายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากหนวยงานลงสูบุคคล (ระดับหนวยงาน) 
1. จัดทำวิธีการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน 
2. ถายทอดนโยบายหรือแนวปฏิบัติทั้งของหนวยงานและมหาวิทยาลัย  
3. ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติและรายงานตอผูบริหารหนวยงานทุกเดือน 
4. ประเมินความสำเร็จของการนำนโยบายหรือแนวปฏิบัติสูการปฏิบัติและรายงานตอคณะกรรมการ

ประจำหนวยงานเพื่อใหขอเสนอแนะในปถัดไป 
 

สูตรการคำนวณ : 

จำนวนข้ันตอนที่ดำเนินการไดสำเร็จ

จำนวนข้ันตอนการถายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทัง้หมด
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. เอกสารที่แสดงถึงวิธีการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน 
2. รายงานการประชุมบุคลากรเพื่อถายทอดนโยบายหรือแนวปฏิบัติของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 
3. รายงานประเมินความสำเร็จของการนำนโยบายหรือแนวปฏิบัตขิองหนวยงาน 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ2564 (ถามี) 
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เปาประสงค 1.8 
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับ 
การดำเนินการตามพันธกิจไดอยางครบถวนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึง 
มีการบริหารจัดการดวยระบบดิจิทัล 

 

ตัวช้ีวัด 1.8.1 

รอยละความสำเร็จของการจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและ 
สิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หนวยวัด : รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองกลาง 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากขั ้นตอนขอรองเรียนเกี ่ยวกับอาคารสถานที ่ สิ ่งแวดลอมและสิ ่งอำนวยความสะดวกที่

ดำเนินการ เทียบกับจำนวนขั้นตอนของการจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และสิ่งอำนวยความ
สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขอรองเรียน หมายถึง คำรองเรียนจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่ไมไดรับการตอบสนองความ
ตองการ ความพึงพอใจ หรือแจงขอใหตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง ซอมแซม 

อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด 
หองน้ำ จุดบริการเครือขาย (Wi-Fi) การใหบริการตามพันธะกิจของหนวยงาน เปนตน 

ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวก 
1. กำหนดผูรับผิดชอบในการจัดการขอรองเรียน 
2. กำหนดชองทางการรับขอรองเรียน 
3. กำหนดระบบในการจัดการขอรองเรียน 
4. มีการเผยแพรระบบในการจัดการขอรองเรียน ผานหนาเว็บไซตหรือชองทางอ่ืน 
5. ดำเนินการตามระบบในการจัดการขอรองเรียน 
6. แจงผลการจัดการขอรองเรียนใหกับผูรองเรียนรับทราบ ตามระบบที่กำหนด 
7. ติดตามและรายงานผลการจัดการขอรองเรียนตอผูบริหารรับทราบทุกเดือน 
8. สรุปผลการจัดการขอรองเรียนประจำป 

 

สูตรการคำนวณ : 

จำนวนข้ันตอนขอรองเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที ่สิ่งแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนข้ันตอนของการจัดการขอรองเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม
และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 10.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน  : 
1. เอกสารที่แสดงถึงระบบการจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและสิ่งอำนวยความ

สะดวก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่บงชี้ถึงผูรับผิดชอบ และชองทางการรับเร่ืองรองเรียน อยางชัดเจน 
2. รายงานติดตามการจัดการขอรองเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวกทุก

เดือน 
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3. รายงานสรุปผลการจัดการขอรองเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวกตอ
ผูบริหารหนวยงาน/มหาวิทยาลัยรับทราบ 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี)  
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ตัวช้ีวัด 1.8.2 
รอยละของการประหยัดงบประมาณจากการใชไฟฟาและน้ำเม่ือเทียบกับปที่ผานมา 
หนวยวัด : รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองกลาง 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนเงินคาไฟฟาและคาน้ำ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 เทียบกับจำนวนเงินคาไฟฟาและคา

น้ำ ปงบประมาณ พ.ศ.2564  
มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานใหหนวยงาน ไดนำไปปฏิบัติ เพื่อใหการใชไฟฟาและน้ำ

ภายในมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการประหยัดงบประมาณ  
 

สูตรการคำนวณ :  

จำนวนเงินคาไฟฟาและคาน้ำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - จำนวนเงินคาไฟฟาและคาน้ำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนเงินคาไฟฟาและคานำ้ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 1.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 

 

ระดับหนวยงาน 
ชื่อตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จของการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน 
พิจารณาจากการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยเทียบกับการดำเนินการมาตรการ

ที่ตองดำเนินการทั้งหมด 
ข้ันตอนการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน 

1.กำหนดผูรับผิดชอบในการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน 
2. จัดทำมาตรการประหยัดพลังงาน ระดับหนวยงาน 
2. ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานที่หนวยงานกำหนด 
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานเสนอผูบริหารรับทราบทุก

เดือน 
4. สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานประจำป 

 

สูตรการคำนวณ : 
จำนวนมาตรการประหยัดพลังงานที่ดำเนินการไดสำเร็จ

จำนวนมาตรการประหยัดพลงังานทีต่องดำเนินการทั้งหมด
X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน  :  
1. จำนวนเงินคาไฟฟาและคาน้ำ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จำนวนเงินคาไฟฟาและคาน้ำ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3. เอกสารที่แสดงถึงบงชี้ถึงผูรับผิดชอบในการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน 
4. รายงานติดตามการจัดการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานทุกเดือน 
5. รายงานสรุปผลการจัดการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานตอผูบริหารหนวยงาน/มหาวิทยาลัย

รับทราบ 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.8.3 

จำนวนระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (9) 
หนวยวัด : ระบบ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ :  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คำอธิบาย :  
พิจารณาระบบบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบสนับสนุนในการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี
การบริหารจัดการดวยระบบดิจิทัล 

ระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล หมายถึง  ระบบที่พัฒนาเพิ่มเติม จากระบบเดิมที่มีอยู
เพื่อใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยงระหวางระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย กับ ระบบ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้  

1. พัฒนาระบบ Payment Online (ระบบการจายคาเทอม และบริการดานการศึกษาตาง ๆ ใน
รูปแบบออนไลน) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 2565) 

2. ระบบเชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบใหเชื่อมโยงกับระบบการจัดทำเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 2565) 

3. พัฒนาระบบหองสมุดดิจิทัล (Digital Library) (การเก็บรวบรวมสื่อการเรียนในรูปแบบดิจิทัล ไม
วาจะเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส วีดิทัศน ภาพ หรือ เสียงที่บันทึกไว และสื่อออนไลนรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการปรับปรุง
หองสมุดใหตอบสนองความตองการของผูเรียนผูสอนยุคปจจุบันและอนาคต) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 2566) 

4. ระบบเชื่อมโยงกับระบบขอมูล กยศ. (พัฒนาใหระบบเชื่อมโยงกับระบบขอมูล กยศ. ของกอง
พัฒนานักศึกษา) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 2567) 

5. ระบบเชื่อมโยงกับ SSRU NEXT เพื่อเชื่อมโยงการเรียนการสอนของ GE (พัฒนาระบบ เพื่อรองรับ
การเชื ่อมโยงกับขอมูลจากระบบดานการเรียนการสอน ของสำนักวิชาการศึกษาทั ่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกส (GE) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 2568) 

6. พัฒนาระบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล (พัฒนาระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล ให
เชื่อมโยงระหวาง ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย กับ ระบบจัดการเรียนการสอน) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 
2569) 

ขั้นตอนดำเนินการ 
1. เสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล  
2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
3. ประชุมจัดทำแผนดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (แผนพัฒนา

ระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล ใหเชื่อมโยงระหวาง ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย กับ ระบบ
จัดการเรียนการสอน) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 2565) 

4. ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
4.1 สรุปการประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
4.2 พัฒนาแผนยอย ประกอบดวย 

4.2.1 แผนพัฒนาระบบ Payment Online (ระบบการจายคาเทอม และบริการดานการศึกษา
ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 2565) 

4.2.2 แผนพัฒนาระบบใหเชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบใหเชื่อมโยงกับระบบ
การจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 2565) 

4.2.3 แผนพัฒนาระบบหองสมุดดิจิทัล (Digital Library) (การเก็บรวบรวมสื่อการเรียนใน
รูปแบบดิจิทัล ไมวาจะเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส วีดิทัศน ภาพ หรือ เสียงที่บันทึกไว และสื่อออนไลนรูปแบบตาง ๆ 
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รวมถึงการปรับปรุงหองสมุดใหตอบสนองความตองการของผูเรียนผูสอนยุคปจจุบันและอนาคต) (ดำเนินการ ใน
ปงบประมาณ 2566) 

4.2.4 แผนพัฒนาระบบใหเชื่อมโยงกับระบบขอมูล กยศ. (พัฒนาใหระบบเชื่อมโยงกับระบบ
ขอมูล กยศ. ของกองพัฒนานักศึกษา) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 2567) 

4.2.5 แผนพัฒนาระบบใหเชื่อมโยงกับ SSRU NEXT เพื่อเชื่อมโยงการเรียนการสอนของ GE  
(พัฒนาระบบ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับขอมูลจากระบบดานการเรียนการสอน ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (GE) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 2568) 

4.2.6 แผนพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล (พัฒนาระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล ใหเชื่อมโยงระหวาง ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย กับ ระบบจัดการเรียนการสอน) (ดำเนินการ ใน
ปงบประมาณ 2569) 

5. ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
6. รายงานผลการพัฒนาระบบบริหารจดัการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ระบบ ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน  :  
1. แผนการพัฒนาระบบบริหารจดัการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
2. แผนยอย ประกอบดวย 

2.1 แผนพัฒนาระบบ Payment Online (ระบบการจายคาเทอม และบริการดานการศึกษาตาง ๆ ใน
รูปแบบออนไลน) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 2565) 

2.2 แผนพัฒนาระบบใหเชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบใหเชื่อมโยงกับระบบการจัดทำ
เอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 2565) 

2.3 แผนพัฒนาระบบหองสมุดดิจิทัล (Digital Library) (การเก็บรวบรวมสื่อการเรียนในรูปแบบดิจทิัล 
ไมวาจะเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส วีดิทัศน ภาพ หรือ เสียงที่บันทึกไว และสื่อออนไลนรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการปรับปรุง
หองสมุดใหตอบสนองความตองการของผูเรียนผูสอนยุคปจจุบันและอนาคต) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 2566) 

2.4 แผนพัฒนาระบบใหเชื่อมโยงกับระบบขอมูล กยศ. (พัฒนาใหระบบเชื่อมโยงกับระบบขอมูล กยศ. 
ของกองพัฒนานักศึกษา) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 2567) 

2.5 แผนพัฒนาระบบใหเชื่อมโยงกับ SSRU NEXT เพื่อเชื่อมโยงการเรียนการสอนของ GE (พัฒนา
ระบบ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับขอมูลจากระบบดานการเรียนการสอน ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรูอิเล็กทรอนิกส (GE) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 2568) 

2.6 แผนพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล (พัฒนาระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล ให
เชื่อมโยงระหวาง ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย กับ ระบบจัดการเรียนการสอน) (ดำเนินการ ในปงบประมาณ 
2569) 

3. รายงานผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
3.1 รายงานผลตามแผนพัฒนาระบบ Payment Online (ระบบการจายคาเทอม และบริการดาน

การศึกษาตางๆ ในรูปแบบออนไลน) 
3.2 รายงานผลตามแผนพัฒนาระบบใหเชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบใหเชื่อมโยงกับ

ระบบการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล)  
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ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.8.4 

จำนวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้งหองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใชโปรแกรม
ซอฟแวร (Software) 
หนวยวัด : หนวยงาน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้งหองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช

โปรแกรมซอฟแวร (Software) จะตองมีการใชงานในการปฏิบตัิจริง ในปการศึกษา 2564 
หองปฏิบัติการ หมายถึง หองปฏิบัติที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่จำเปนสำหรับการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ

ของนักศึกษาในแตละศาสตร มีเคร่ืองมือและอุปกรณที่เหมาะสมตอการเรียนรูและการใชงานจริง รวมทั้งการสัมผัสจริงใน
หองปฏิบัติการนั้น เชน หองปฏิบัติการพยาบาล หองปฏิบัติการแพทยแผนไทย  หองปฏิบัติการเสียง หองปฏิบัติการ
มินิเธียเตอร หองปฏิบัติการการแสดง หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการการบิน หองปฏิบัติการ Smart 
Classroom เปนตน 

หองปฏิบัติการเสมือนจริง หมายถึง หองปฏิบัติการสมมติที่มีสภาพแวดลอมที่จำเปน และมีคุณภาพ
เชนเดียวกับหองเรียนหรือหองปฏิบัติการจริงทุกประการ ชวยสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพในแต
ละศาสตร โดยสามารถเรียนรูในหองหรือเรียนดวยตนเองผานเครือขายคอมพิวเตอรเมื่อไหรก็ได โดยใชคอมพิวเตอร และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสของตนเองจากสถานที่ตางๆ และสามารถสรางปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนไดตลอดเวลา  

โปรแกรมซอฟแวร หมายถึง โปรแกรมที่นำมาใชสำหรับการจัดการเรียนการสอน สำหรับหองปฏิบัติการ
หรือหองปฏิบัติการเสมือนจริงใหเหมาะสมตามศาสตร เชน Check In System, Amadeus, Express Windows LAN 
For Thai-English Version 1 . 5 , Express Windows Single For Thai-English Version 1 . 5 , GPS tracking, 
Warehouse Management System (WMS) เพื่อเปนเคร่ืองมือที่ทำใหเกิดการเรียนรูและสรางปฏิสัมพันธระหวางผูสอน
กับนักศึกษา หรือใชเปนโปรแกรมที่ชวยในการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 3 หนวยงาน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3 หนวยงาน 6 หนวยงาน 9 หนวยงาน 12 หนวยงาน 15 หนวยงาน 

 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หนวยงาน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน  :  
1. จำนวนของคณะ/วิทยาลยัที่จัดตั้งหองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใชโปรแกรมซอฟแวร 

(Software) 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื ่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
 

เปาประสงค 2.1 
ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

 

ตัวช้ีวัด 2.1.1 

รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติตออาจารยประจำและนักวิจัย (10) 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย :   
พิจารณาจากผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคเทียบกับอาจารยประจำ

และนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารยประจำที่ลาศึกษาตอ) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สำคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจำไดสรางสรรคขึ้น เพื่อแสดงให

เห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการ
เผยแพร และนำไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการ และการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรหรือเปนผลงานวิชาการรับ
ใชสังคมที่ผานการประเมินตำแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคการระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 
ตำราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว 
รวมทั้งงานสรางสรรคตางๆ 

ในกรณีที่บทความวิจัย บทความวิชาการหรืองานสรางสรรคของนักศึกษาที่ตีพิมพเผยแพร จะนับไดก็
ตอเมื่อมีชื่ออาจารยเปนที่ปรึกษาปรากฏในผลงานนั้นๆ 

บทความวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใชบทคัดยอ (abstract) ประกอบดวย  
บทนำหรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เก่ียวของกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการอางอิง ทั้งนี้มีการ
วิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได 

บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือ
วิเคราะหอยางชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ 
โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนำความรูจาก
แหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจน
ดวย 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆที่มีความเปนนวัตกรรมโดย
มีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและ
คุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวชิาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียนงานสรางสรรคทางศิลปะไดแก (1) ทัศนศิลป 
(Visual Art) ประกอบดวยผลงานดานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพภาพถายภาพยนตรสื่อประสมสถาปตยกรรมและ
งานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลป นาฏยศิลปรวมทั้งการ
แสดงรูปแบบตางๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ  

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
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ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจาภาพ อยางนอย
รอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอก
สถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 ทั้งนี้ ตองมีหนวยงานในประเทศที่รวมจัดอยางนอย 
3 หนวยงาน 

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดร ับการตีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที ่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที ่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีบทความที่มาจากตางประเทศอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวา
รอยละ 25 ทั้งนี้ ตองมีหนวยงานจากตางประเทศที่รวมจัดไมนอยกวา 3 ประเทศ 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวชิาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุมที่ 
1 หรือกลุมที่ 2 เทานั้น หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิหมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที ่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ฐานขอมูล ISI Web of Science Core Collection (เฉพาะใน
ฐานขอมูล SCIE, SSCI, AHCI และ ESCI เทานั้น) ฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

การเผยแพรงานสรางสรรค หมายถึง การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการแสดง(Performance) 
ซึ่งเปนการนำเสนอผลงานศิลปะแขนงตางๆอาทิผลงานศิลปะดนตรีและการแสดงที่เปนผลงานวิชาการ (นอกเหนือจาก
งานวิจัย) สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมายโดยมีการจัดการนำเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปน
วิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพหรือไดรับการสนับสนุนจากองคกรสมาคมที่เกี ่ยวของและมีชื ่อเสียงในระดับชาติหรือ
นานาชาติและมีกระบวนการประเมินคุณคาของผลงานในการเผยแพร เชนมีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) 
คุณภาพของผลงานกอนเผยแพรซึ่งอาจประกอบดวยศิลปนระดับชาติผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวง
วิชาการ 

อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ
หนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานดานวจิัยที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีสัญญาการจาง
กับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
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คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (ซึ่งไมอยูใน Beall’s 
list) 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว 
- ตำราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 
แตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 

 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กำหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 
คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย ทั้งนี้ ตองมีหนวยงานจากในประเทศหรือตางประเทศเผยแพรผลงานสรางสรรค 
อยางนอย 5 หนวยงาน/ประเทศ และมีหนวยงานจากในประเทศหรือตางประเทศที่รวมจัดไมนอยกวา 3หนวยงาน/
ประเทศ 

 

สูตรการคำนวณ : 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค
ของอาจารยประจำและนักวิจัย

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด (นบัรวมอาจารยประจำที่ลาศึกษาตอ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

 X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารยประจำที่ลาศึกษาตอ) ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
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2. จำนวนและรายชื่อบทความวิจัยในระดับชาติทั้งหมดของอาจารยประจำและนักวิจัยทั้งทีป่ฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. จำนวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติทั้งหมดของอาจารยประจำและนักวิจัย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. เอกสารหลักฐานแสดงการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานทางวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
ประจำและนักวิจัยประจำ 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564  (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 2.1.2 

รอยละของผลงานนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ดรับการตีพิมพหรือ  
เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ เทียบกับจำนวนผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททั้งหมด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบเพื่อหาคำตอบที่มีความนาเชื่อถือ 
ผูสำเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทำผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและ
สามารถนำเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวชี้วัดนี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโท โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาตรฐานผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสำเร็จการศึกษา
เปนคะแนน กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 
และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ(ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพ
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถ อยูในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
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กำหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 
คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 

หมายเหตุ : 
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวชี้วัดนี้แลว สามารถนำไปนับในตัวชี้วัด 2.1.1 ได 
2. ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมิน นั้นๆ 

 

สูตรการคำนวณ : 

ผลรวมถวงนำ้หนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษา
และผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

X100 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จำนวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของ

นักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. จำนวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของ

นักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. จำนวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ

เผยแพรในระดับชาต ิประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5. จำนวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ

เผยแพรในระดับนานาชาต ิประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6. เอกสารหลักฐานแสดงการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โท 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ.  2562 2563 และ 2564 (ถามี)  



 

 SSRU 

94 คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตัวช้ีวัด 2.1.3 

รอยละของผลงานนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ  
เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ เทียบกับจำนวนผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควาคิดอยางเปนระบบ เพื่อหา
ประเด็นความรูใหมที่มีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสำเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรู เพื่อจัดทำผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนำเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการ
ประเมินคุณภาพของผลงานของผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยเกณฑประเมินการศึกษาระดับหลักสูตร ของ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ มาตรฐานผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสำเร็จการศึกษาเปนคะแนน กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
= รอยละ 80 ข้ึนไป 

 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2562 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจง
ให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
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กำหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี  
คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 

หมายเหตุ : 
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวชี้วัดนี้แลว สามารถนำไปนับในตัวชี้วัด 2.1.1 ได 
2. ผลงานของผูสำเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมินนั้นๆ  
3. ในกรณีที่ไมมีผูสำเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวชี้วัดนี้ 

 

สูตรการคำนวณ : 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพรของ
นักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จำนวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. จำนวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานพินธ ของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาต ิประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. เอกสารหลักฐานแสดงการตีพิมพหรือเผยแพรบทความวิจัยจากวิทยานิพนธของนักศึกษาและผูสำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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เปาประสงค 2.2 
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคที่ยื ่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือ
นำไปใช ประโยชนพัฒนาชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตนเองได รวมท้ังนำไปใชประโยชนเชิง
พาณิชย 

 

ตัวช้ีวัด 2.2.1 

จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่นำไปใชประโยชนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจาย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและ
ย่ังยืน 
หนวยวัด :  ผลงาน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่นำไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที ่นำไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที ่ไดนำไปใช
ประโยชน ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถไปสูการแกปญหาไดอยาง
เปนรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใชจน
กอใหเกิด ประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงคและ/หรือ ไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยมี หลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษาพรอมทั้งระบุ
ผลของการนำงานวิจัย หรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนหรือบริการที่จัดใหแกบุคคลภายนอก 

นวัตกรรม หมายถึง การสรางสรรคสิ่งใหม หรือ สิ่งที่ประดิษฐคิด คน ข้ึนใหม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่ง
อาจเปนเทคโนโลยีความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศและสังคม 

งานวิชาการ หมายถึง การดำเนินงานทุกชนิดเพื่อถายทอดความรูไปยังกลุมเปาหมายใหสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ สรางรายได ลดรายจาย พัฒนาตนเองใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

หนวยงานที ่เกี ่ยวของในการรองรับการนำงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง 
หนวยงาน หรือองคการ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชนโดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หนวยงานภายนอก สถานศึกษา พรอมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 

การใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ
ใหตรงตามความตองการประชาชนและชุมชน หรือมีการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นกวาเดิมโดยรปูแบบ
ในการพัฒนาอาจเปนดานบรรจุภัณฑ หรือตัวผลิตภัณฑอาหาร กอใหเกิดผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย 

การใชประโยชนสรางรายไดลดรายจาย หมายถึง การดำเนินงานทุกชนิดเพื ่อการลดรายจาย ใน
ชีวิตประจำวัน เชน การดัดแปลงการผลิตของกิน ของใช หรือเลือกใชสิ่งของที่มีอยูในครัวเรือนมาใชทดแทน หรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ที่เปนการทำใหรายจายลดลง รวมถึงการนำของเหลือกิน เหลือใช มาแปรรูป ดัดแปลง แตงเติมเพื่อเพิ่มมูลคา สราง
ราคา สามารถจำหนายเปนรายไดเสริมของครอบครัวได 

การใชประโยชนพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน หมายถึง การนำกระบวนการ วิธีการ
องคความรู การเปลี่ยนแปลง การเสริมพลัง อันเปนผลกระทบ ที่เกิดจากการวิจัยและการพัฒนาประชาชนชุมชน ทองถ่ิน 
พื้นที่ ไปใชใหเกิดประโยชนการขยายผลตอชุมชนทองถ่ินและสังคมอ่ืน 
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หมายเหตุ  
งานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรค ที่นำมาใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลด

รายจายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งตองเปนผลงานที่ยอนหลัง
ไมเกิน 3 ป 

 

เกณฑการใหคะแนน :  

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30 ผลงาน 35 ผลงาน 40 ผลงาน 45 ผลงาน 50 ผลงาน 

 

• ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน คาเปาหมาย (ผลงาน) 
1. คณะครุศาสตร 2 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 8 
3. คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 5 
4. คณะวิทยาการจัดการ 2 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 
6. คณะศิลปกรรมศาสตร 5 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 1 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 5 
9. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 2 
10. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 5 
11. วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 2 
12. วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร 1 
13. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 1 
14. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 4 
15. วิทยาลัยนิเทศศาสตร 1 
16. ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี 1 

 

สูตรการคำนวณ : 

ผลการดำเนินงานของหนวยงานทัง้หมด

คาเปาหมายของหนวยงานทัง้หมด
 X100 
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ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 20.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ตัวชี้วัด คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละการบรรลุเปาหมายของจำนวน
งานวิจยั งานนวตักรรม งานสรางสรรค
หรืองานวิชาการที่นำไปใชประโยชนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลด
รายจาย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชน
ใหเขมแข็งและยั่งยืน  

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่นำไปใชประโยชนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จำนวนและรายชื่องานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่นำไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

3. เอกสารหลักฐานผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 2.2.2 
จำนวนผลงานที่ย่ืนจดอนุสิทธบิัตร หรือสิทธิบตัร 
หนวยวัด :  ผลงาน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรและ

ไดรับการประทับตราจากกรมทรัพยสินทางปญญา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลงานที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หมายถึง ผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ  

ที่ไดยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร จากกรมทรัพยสินทางปญญา และเปนผลงานที่ไดรับไดทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม มีรูปเลมรายงานวิจัย และมีหนังสือโอนสิทธิ์ใหกับมหาวิทยาลัย โดยมี
เอกสารคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ออกใหเพื่อคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ (Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวาดวยสทิธิบัตร 
พ.ศ. 2522 เปนสิทธิพิเศษที่ใหผูประดิษฐคิดคนหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ มีสิทธิ์ที่จะผลิตสินคาจำหนายสินคาแตเพียงผู
เดียวในชวงระยะเวลาหนึ่ง  

การประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบมีโครงสรางหรือ
กลไกของผลิตภัณฑรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือทำใหเกิด
ผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิมและเนนการผลิตที่มีลักษณะของการแกไขปญหาทางเทคนิคทีม่ีสามารถคิดคนข้ึน
โดยงาย เชน กลไกของเคร่ืองยนต, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผกัผลไมใหไมเนาเสียเร็วเกินไป, การออกแบบ
ขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานขาว ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอ่ืน เปนตน 

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ จะมีลักษณะ
คลายกันกับการประดิษฐแตเปนความคิดสรางสรรคที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมากหรือเปนการประดิษฐคิดคน
เพียงเล็กนอยและมีประโยชนใชสอยมากขึ้นรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดี
ขึ้นหรือทำใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหมที่แตกตางไปจากเดิม เชน กลไกของเครื่องยนต, ยารักษาโรค,วิธีการในการเก็บรักษา
พืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน 

 

การรายงานขอมูลเพ่ิมเติมของตัวชี้วัดน้ี :  
ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที ่สามารถนำไปยื ่นขอจดทรัพยสินทางปญญา/บัญชีนวัตกรรมที่

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติและจัดสงขอมูลใหสำนัก
งบประมาณแลว 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
110 ผลงาน 115 ผลงาน 120 ผลงาน 125 ผลงาน 130 ผลงาน 

 

• ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน คาเปาหมาย (ผลงาน) 
1. คณะครุศาสตร 2 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 20 
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หนวยงาน คาเปาหมาย (ผลงาน) 
3. คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 1 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 
5. คณะศิลปกรรมศาสตร 75 
6. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 1 
7. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 8 
8. วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 3 

 

สูตรการคำนวณ : 

ผลการดำเนินงานของหนวยงานทัง้หมด

คาเปาหมายของหนวยงานทัง้หมด
 X100 

 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 20.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ตัวชี้วัด คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละการบรรลุเปาหมายของจำนวน
ผลงานที่ยืน่จดอนสุิทธิบตัร หรือสิทธิบัตร 

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
2. เอกสารหลักฐานแสดงที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร และไดรับการประทับตราจากกรมทรัพยสินทาง

ปญญา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 2.2.3 

จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย สอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 
หนวยวัด :  ผลงาน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง การนำผลงานวิจัย

นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่ไดนำไปสูการเจรจาทางธุรกิจ การผลิตในเชิงพาณิชย การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑการ
แปรรูป การสรางตราสินคา การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การลดตนทุนการผลิต การสรางอาชีพ และ
ทางเลือกใหกับผูประกอบการ เกษตรกรหรือผูประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 

นวัตกรรม หมายถึง การสรางสรรคสิ่งใหม หรือสิ่งที่ประดิษฐคิดคนขึ้นใหม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่ง
อาจเปนเทคโนโลยี ความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศและสังคม 

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ (Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวาดวยสทิธิบัตร 
พ.ศ. 2522 เปนสิทธิพิเศษที่ใหผูประดิษฐคิดคนหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ มีสิทธิ์ที่จะผลิตสินคาจำหนายสินคาแตเพียง 
ผูเดียวในชวงระยะเวลาหนึ่ง  

การประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบมีโครงสรางหรือ
กลไกของผลิตภัณฑรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ ้น หรือทำใหเกิด
ผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิมและเนนการผลิตที่มีลักษณะของการแกไขปญหาทางเทคนิคที่มีสามารถคิดคนข้ึน
โดยงาย เชน กลไกของเคร่ืองยนต, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไมใหไมเนาเสียเร็วเกินไป, การออกแบบ
ขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานขาว ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอ่ืน เปนตน 

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ จะมีลักษณะ
คลายกันกับการประดิษฐแตเปนความคิดสรางสรรคที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมากหรือเปนการประดิษฐคิดคน
เพียงเล็กนอยและมีประโยชนใชสอยมากขึ้นรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดี
ขึ้นหรือทำใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหมที่แตกตางไปจากเดิม เชน กลไกของเครื่องยนต, ยารักษาโรค,วิธีการในการเก็บรักษา
พืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน 

หนวยงานที่เกี่ยวของในการรองรับการนำงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรไปใชประโยชนหมายถึง 
หนวยงานหรือองคการ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน การนำผลผลิต/นวัตกรรมที่ไดจากงานวิจัยออกแสดงหรือจำหนาย
ในงานที่จัดโดยหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป (เชนระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจองคการมหาชน หรือบริษัท
มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกลาง ระดับชาติและนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) รานคาชุมชน ตลาดประชารัฐ 

 
การนับจำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 จะนับไดก็ตอเมื่อเปนงานที่ไดยื่นการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา กอนนำไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย 

 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เปาหมาย ประกอบไปดวย 169 เปาหมายยอย (SDG Targets)  
ที่มีความเปนสากล เชื่อมโยงและเก้ือหนุนกัน และกำหนดใหมี 247 ตัวชี้วัด เพื่อใชติดตามและประเมินความกาวหนาของ
การพัฒนา โดยสามารถจัดกลุม SDGs ตามปจจัยที่เชื ่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ไดแก (1) การพัฒนาคน (People)  
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ใหความสำคัญกับการขจัดปญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม (2) สิ่งแวดลอม (Planet) 
ใหความสำคัญกับการปกปองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุนตอไป (3) เศรษฐกิจ
และความมั่งคั ่ง (Prosperity) สงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูที ่ดีและสอดคลองกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและ 
ความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยูรวมกันอยางสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไมแบงแยก และ (5) ความเปนหุนสวน 
การพัฒนา (Partnership) ความรวมมือของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 6 ผลงาน 7 ผลงาน 

 

• ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน คาเปาหมาย (ผลงาน) 
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร 3 
3. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 2 

 

สูตรการคำนวณ : 

ผลการดำเนินงานของหนวยงานทัง้หมด

คาเปาหมายของหนวยงานทัง้หมด
 X100 

 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 20.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ตัวชี้วัด คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละการบรรลุเปาหมายของจำนวน
ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่
นำไปใชประโยชนเชงิพาณชิย สอดคลอง
กับเปาหมายการพฒันาที่ยั่งยนื (SDGs) 

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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เปาประสงค 2.3 
มหาวิทยาลัยมีศูนยการเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม และมีการเผยแพรในระดับชาติ
และนานาชาติ 

 

ตัวช้ีวัด 2.3.1 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นและของชาติ หรือสงเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือใหบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
หนวยวัด :  โครงการ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินและของชาติ หรือสงเสริมการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  ที่จัดใหแกบุคลากร นักศึกษา และชุมชน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่จัดตองครอบคลุมเปาหมายของการจัดกิจกรรมตลอด
ปงบประมาณ ดังนี้ 

1. กิจกรรมที่สะทอนถึงเอกลักษณของมหาวิทยาลัย “เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ัน
คุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล”  

เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่เนนภาพลักษณ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะทอน
ความเปนวังสวนสุนันทา และเผยแพรแหลงเรียนรู ขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร 

เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายทันสมัย
สามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของผูรับบริการไดอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

2. กิจกรรมที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการบูรณาการหลักสูตรหรือรายวิชา เขากับการจัด
กิจกรรมที่เกี ่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร/ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียม/จารีตประเพณีที่สะทอนถึง
เอกลักษณความเปนไทย และ/หรือความเปนวังสวนสุนันทา 

3. กิจกรรมที่เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพใหกับนักศึกษาใหมีความรูความสามารถ และนำความรูที่
ไดรับไปปรับใชในการดำเนินชีวิตได เชน การฝกอบรม การเปนวิทยากร การเปนผูมีจิตสาธารณะชวยเหลือสังคม เปนตน 

4. กิจกรรมที่มีการสรางเครือขายและ/หรือสงเสริมความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรม ระหวาง
สถาบันการศึกษา องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ มีการดำเนินกิจกรรมดานศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมกับเครือขาย 

 

เงื่อนไข : 
ผลการดำเนินงานภาพรวมมหาวิทยาลัย นับเฉพาะการดำเนินการโครงการที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจดั 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 โครงการ ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
16 โครงการ 17 โครงการ 18 โครงการ 19 โครงการ 20 โครงการ 

 
 
 
 



 

 SSRU 

104 คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

Suan Sunandha Rajabhat University 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 โครงการ ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที ่เผยแพรภูมิปญญาทองถิ ่นและของชาติ หรือสงเสริมการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นและของชาติ หรือ

สงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  2563 และ 2564 
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ตัวช้ีวัด 2.3.2 
จำนวนองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ
หนวยวัด : องคความรู ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

คำอธิบาย : 

พิจารณาจากจำนวนองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพรใน Google Arts & Culture 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

Google Arts & Culture เปนแพลตฟอรมที่ไมแสวงผลกำไร ทำงานรวมกับสถาบันทางวัฒนธรรมและ
ศิลปนทั่วโลก โดยมีภารกิจคือ การอนุรักษและนำศิลปะและวัฒนธรรมของโลกออนไลนเพื่อใหทุกคนเขาถึงไดจากทุกที่ 
โดยแพลตฟอรม Google Arts and Culture ซึ่งเปนแอปพลิเคชันที่รวบรวมพิพิธภัณฑกวาพันแหงทั่วโลกมาไวใหผูใช
สามารถเขาชมพิพิธภัณฑไดแบบ 360 องศา เสมือนไดเขาชมสถานที่นั้นๆ 

ทั้งนี้  ไมนับรวมองคความรูที่มีการเผยแพรระดับนานาชาติในปที่ผานมา 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 องคความรู ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนขอมูลองคความรูทีล่งอยูในแพลตฟอรมของ Google Arts & Culture  
2. แผนขั้นตอนการดำเนินงานการเผยแพรองคความรูความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมใน Google Arts & 

Culture ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเผยแพรองคความรูความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมใน Google Arts 

& Culture ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  2563 และ 2564 
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เปาประสงค 2.4 
มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน 
วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมีความใหเขมแข็งอยาง
ย่ังยืนตามศาสตรพระราชา 

 

ตัวช้ีวัด 2.4.1 
จำนวนศูนยการเรียนรูที่เปนแหลงใหคำปรึกษาแกประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป 
หนวยวัด : ศูนยการเรียนรู ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนศูนยใหคำปรึกษาการบริการวิชาการแกประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั ่วไป

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไมนับซ้ำกับปงบประมาณที่ผานมา) 
ศูนยการเรียนรู หมายถึง พื้นที่รวบรวมองคความรูสะสมที่เปนศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการ

วิชาการที่แตละหนวยงานรับผิดชอบดำเนินการ จำนวน 1 แหงตอ 1 หนวยงาน 
แหลงใหคำปรึกษาการบริการวิชาการแกประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป หมายถึง ศูนยการเรียนรู

หรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการที่แตละหนวยงานรับผิดชอบดูแล ทำหนาที่ในการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยและการ
บริการวิชาการที่สอดคลองกับบริบทและองคความรูสะสมของศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการซึ่งเปน
ประโยชนแกสวนรวม เปนที่พึ่งของประชาชน ตามนโยบายการสรางความเขมแข็งใหชุมชนของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนน
เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการชั้นนำ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ดำเนินการใหความรูและเปนแบบอยางในการขับเคลื่อนการสรางสังคมแหงการเรียนรูของคนทกุชวงวัย 
2. สงเสริมใหมีการถายทอดองคความรูบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคลองกับ

ปญหา/ความตองการของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน 
3. สงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและศูนยบริการวิชาการเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูใหแกทุกคนทุกกลุม 

ทุกวัย 
 

ลักษณะการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดน้ีสามารถแบงได 2 ระดับ ดังน้ี 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
พิจารณาจากผลการดำเนินงานการพัฒนาขับเคลื่อนยกระดับใหศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรู

บริการวิชาการ ระดับหนวยงาน ที่มีความสามารถในการเปนแหลงใหคำปรึกษาการบริการวิชาการแกประชาชนในชุมชน
หรือบุคคลทั่วไปนั้น จะตองมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 

1) มีสถานที่ตั้งศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการที่สามารถใหคำปรึกษาการบริการ
วิชาการแกประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่ชัดเจน 

2) มีอัตลักษณของศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการใหมีความชัดเจน เพื่อการจัดกลุม
ศาสตรสาขาวิชาของศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการ เชน ศูนยการเรียนรู วิจัย และบริการวิชาการแก
สังคม บานสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม เปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูจัดการศูนยการเรียนรู เปนผู
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการพื้นที่ 1 ไร ทำใหเกิดรายได 2 แสนบาทตอป โดย
มีการดำเนินงานที่บูรณาการองคความรูทางวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และจัดอยูในกลุมศูนยการ
เรียนรูบูรณาการขามศาสตร (ผสมผสาน) 

3) มีองคความรูสะสมที่เกิดจากกระบวนวิธีทางความคิด วิเคราะห สังเคราะห จากผลงานวิชาการ  
การทดลอง ประสบการณ ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนผลลัพธที่เกิดจากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

4) มีเจาหนาที่หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับการดำเนินงานของศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรู
ในการใหคำปรึกษาหรือขอมูลที่เปนประโยชนแกประชาชนทั่วไป 
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5) มีขอมูลการบันทึกจำนวนผูเขาเยี่ยมชมและใหคำปรึกษาเก่ียวกับการวิจัยและการบริการวิชาการ
ที่สอดคลองกับบริบทและองคความรูสะสมของศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการ 
 

• ระดับหนวยงาน 
หนวยงานตองขับเคลื่อนงานการพัฒนาศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการไปในทิศทางที่

กำหนด เพื่อยกระดับการพัฒนาศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการใหเปนแหลงใหคำปรึกษาการบริการ
วิชาการแกประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป โดยดำเนินงานตามเกณฑดังรายละเอียดตอไปนี ้

1) ดำเนินงานตามนโยบายดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา โดยสงเสริม
ใหมีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย บูรณาการรวมกับการเรียนการสอน และสงเสริมใหมีการจัดแหลงเรียนรู
บริการวิชาการ เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต และสรางโอกาสเรียนใหแกทุกคนทุกลุมวัย 

2) กำหนดอัตลักษณของศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการใหมีความชัดเจน เพื่อการ
จัดกลุมศาสตรสาขาวิชาของศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการ เชน ศูนยการเรียนรู วิจัย และบริการวิชาการ
แกสังคม บานสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม เปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูจัดการศูนยการเรียนรู เปนผู
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการพื้นที่ 1 ไร ทำใหเกิดรายได 2 แสนบาทตอป โดย
มีการดำเนินงานที่บูรณาการองคความรูทางวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และจัดอยูในกลุมศูนยการ
เรียนรูบูรณาการขามศาสตร (ผสมผสาน) 

3) สรางองคความรูเพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการ มี 6 กิจกรรม ไดแก 
3.1) สำรวจความตองการของผูรับบริการแหลงเรียนรูบริการวิชาการ หรือประชุมคณะกรรมการ

ของหนวยงาน เพื่อวิเคราะหการพัฒนาองคความรูใหมใหมีความทันตอยุคสมัย ซึ่งกอใหเกิดการเพิ่มจำนวนองคความรู
ใหม 

3.2) ออกแบบและสรางองคความรูใหมในแหลงเรียนรูบริการวิชาการแกสังคม โดยการองค
ความรูนั้น ตองเปนองคความรูเกิดการบูรณาการศาสตรความรูดานการวิจัย (งานวิจัยของคณาจารย หรือการพัฒนางาน
ประจำสูงานวิจัย (R2R)) การเรียนการสอน (กิจกรรมในสัปดาหของการเรียนการสอนของรายวิชาที่เกี่ยวของ) และการ
บริการวิชาการแกสังคม ซ่ึงเปนประโยชนตอประชาชนโดยตรงและโดยออม 

3.3) ประชาสัมพันธเชิญชวนบุคคลทั่วไปเขารวมรับฟงการถายทอดองคความรูที่เพิ่มใหมใน
รูปแบบที่เหมาะสมตอสถานการณ 

3.4) ถายทอดความรูเกี ่ยวกับองคความรูที ่เพิ ่มขึ้นในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ โดยผาน
กระบวนการถายทอดความรู ฝกอบรม และเรียนรูรวมกัน ตลอดจนการเขาถึงสื่อในชองทางตาง ๆ ที่สงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวติ (Lifelong Learning) และใหขอมูลคำปรึกษาเก่ียวกับการวิจัยและการบริการวิชาการสอดคลองกับบริบทและ
องคความรูสะสมของศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการ ทั้งนี้ผูถายทอดความรูและผูใหคำปรึกษาตองเปนผูที่
เกี่ยวของกับการดำเนินงานของศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรู เชน วิทยากรประจำศูนยการเรียนรูและแหลงเรียนรู 
นักศึกษาชวยงานของศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรู เจาหนาที่ที่ดูแลศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรู เปนตน 

3.5) ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการ ทั้ง 
3 ดาน ไดแก ดานความรูความเขาใจของผูรับบริการ, ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ และดานการนำความรูไปใช
ประโยชนของผูรับบริการ 

3.6) รวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการแกผูรับบริการเปนรายเดือน 
ตลอดปงบประมาณ 

- ขอมูลบันทึกจำนวนของผูเขาเยี่ยมชมองคความรูในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ 
- ขอมูลผูรับบริการที่สามารถนำองคความรูของศูนยการเรียนรูบริการวิชาการหรือแหลง

เรียนรูบริการวิชาการไปใชประโยชน 
- ขอมูลรายละเอียดการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจยัและการบริการวิชาการที่สอดคลอง

กับบริบทและองคความรูสะสมของศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูบริการวิชาการ โดยเจาหนาที่หรือบุคคลที่มีความ
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เกี ่ยวของกับการดำเนินงานของศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูในการใหคำปรึกษาหรือขอมูลที่เปนประโยชนแก
ประชาชนทั่วไป 

หมายเหตุ : การนับจำนวนผูเขาเยี่ยมชมศูนยการเรียนรูหรือแหลงเรียนรู ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 จะนับ
ไดก็ตอเมื่อมีผลการดำเนินงานตามเกณฑที่กำหนดครบถวนเทานั้น 

 

เงื่อนไข ทั้งนี้ใหรายงานจำนวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปเขาเยี่ยมชมศูนยการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

• ระดับมหาวิทยาลัย  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ศูนยการเรียนรู ตอ 5 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 30 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30 คน 60 คน 90 คน 120 คน 150 คน 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายงานผลการดำเนินงานแหลงใหคำปรึกษาแกประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป ดานการวิจัยและ

บริการวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาศูนยการเรียนรูหริอแหลงเรียนรูบริการวิชาการ ระดับหนวยงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี)  
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ตัวช้ีวัด 2.4.2 
ผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนทีไ่ดรับการพัฒนาและยกระดับ (สินคา บริการ แหลงทองเที่ยว) 
หนวยวัด :  ผลิตภัณฑ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองนโยบายและแผน 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทั้งนี้สามารถนำผลิตภัณฑเดิมที่มีการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพัฒนายกระดับตอเนื่องในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ผลิตภัณฑชุมชน หมายถึง ผลิตภัณฑที่ชุมชนผลิตขึ้นเพื่อจำหนายเพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญา
ทองถ่ินมาใชในการพัฒนาสินคาโดยรัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยง
สินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศดวยระบบรานคาเครือขายและอินเตอรเน็ตเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองไดใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวย
การนำทรัพยากร ภูมิปญญาในทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและมูลคาเพิ่ม เปนที่
ตองการของตลาด ทั้งในและตางประเทศ 

การยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑชุมชน ประกอบดวย 
1) พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนหรือระดับพื้นบานที่ยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพของผลิตภัณฑชุมชนใหไดรับการรับรองและแสดงเคร่ืองหมายการรับรอง เพื่อลงทะเบียนเปนผลิตภัณฑชุมชน  
2) ยกระดับเขาสูรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน การใหการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนของ

ผูผลิตในชุมชน ที่เกิดการรวมกลุมกันประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ทั้งที่จดทะเบียนอยางเปนทางการหรือที่ไมมีการ
จดทะเบียนเปนการรวมกลุมเองโดยธรรมชาติ หรือชุมชนในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่ผานการคัดเลือกจาก
จังหวัด และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมได
ประกาศกำหนดไวแลว การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนที่จะนำมาดำเนินการลงทะเบียน ตองผานกระบวนการผลิตโดยใชภมูิ
ปญญา ซึ่งตองมีคุณภาพและไดมาตรฐาน อาทิเชน ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป
ตองไดรับมาตรฐาน อย. GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล เปนตน 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ผลิตภัณฑ ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนผลิตภัณฑชุมชน ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงการพฒันาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 2563 และ 2564 (ถามี)  
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ตัวช้ีวัด 2.4.3 

รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจนและ/หรือยกระดบัรายได
ครัวเรือน 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายไดครัวเรือน เทียบกับจำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่มหาวิทยาลยัราชภัฏเขามาใหความรูประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยสอดคลองกับพระบรมราโชบายดานการศึกษาที่ตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน4 ดาน ไดแก 

1) มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
3) มีงานทำ – มีอาชีพ 
4) เปนพลเมืองที่ดี 

ครัวเรือน หมายถึง สมาชิกของครัวเรือนที่เปนกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว และมีความพรอมเขา
รวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

สมาชิกครัวเรือน หมายถึง สมาชิกในครอบครัวทุกคนที่มีรายไดและไมมีรายได เพื่อใชเปนฐานขอมูล
ครัวเรือน 

รายไดของครัวเรือน หมายถึง รายไดทั้งหมดของครัวเรือน กลาวคือเปนรายไดของบุคคลในครัวเรือนทุก
คนรวมกัน โดยรายไดนี้ประกอบดวย 

1) คาจางและเงินเดือน เงินรางวัลบริกร เงินโบนัส เปนตัน 
2) กำไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอ่ืน ๆ 
3) รายไดจากทรัพยสิน เชน คาเชาที่ดิน คาลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ย และเงินปนผล 
4) เงินไดรับเปนการชวยเหลือ บำเหน็จ บำนาญ เงินทุนการศึกษา 
5) รายไดที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก มูลคาของสินคาและบริการที่ไดรับเปนสวนหนึ่งของคาจาง เงินเดือน 

มูลคาของสินคาหรืออาหารที่ครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง (รวมคาประเมินคาเชาบานที่ครัวเรือนเปนเจาของ) หรือได
รับมาโดยไมตองซื้อ 

6) รายรับที่เปนตัวเงินอื่น ๆ เชน เงินไดรับจากการประกันภัยหรือประกันชีวิต เงินรางวัลสลากกินแบง 
และรายรับอ่ืน ๆ ในประเภทเดียวกัน 

7) รายไดประจำ ไดแก รายไดทั้งหมดของครัวเรือน แตไมรวมรายรับที่เปนตัวเงินอ่ืนๆ ในขอ 6) 
เกณฑการคัดเลือกครัวเรือนที่มีรายไดนอย (ยากจน) ซึ่งกำหนดจากขอมูลเสนความยากจน(Poverty 

line) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ป พ.ศ. 2562 เปนหลัก คือ มีรายไดไมเกิน33,156 บาท/
คน/ป หรือเฉลี่ยไมเกิน 2,763 บาท/คน/เดือน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน องคความรูของมหาวิทยาลัยที่เปน
ประโยชนตอครัวเรือนที่เขารวมโครงการ เชน การถายทอดความรูการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการของครัวเรือน การบริหาร
จัดการกลยุทธในการจัดจำหนายผลิตภัณฑ/บริการในรูปแบบตางๆ ซึ่งมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชวีิตตามเกณฑเคร่ืองชี้วดั
ความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ในหมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได ไดแก 

1. คนอาย ุ15-59 ป มีอาชีพและรายได 
2. คนอาย ุ60 ปข้ึนไป มีอาชีพและรายได 
3. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอป 
4. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 
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การติดตามผลการดำเนินงาน หมายถึง การติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนตาม
เกณฑเครื่องชี้วัดความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ในหมวดที่ 4 การมีงานทำและรายไดขางตน โดยจำเปนตองติดตามบัญชี
ครัวเรือน (รายรับ-รายจาย) ตลอดจนการตรวจสอบบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องทุกเดือน 
 

สูตรการคำนวณ : 
ผลรวมจำนวนครัวเรือนที่เขารวมโครงการพนเกณฑความยากจน

และ/หรือยกระดับรายไดครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่เขารวมโครงการ
X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนครัวเรือนที่เขารวมโครงการพนเกณฑความยากจนและ/หรือยกระดับรายไดครัวเรือน  
2. จำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่เขารวมโครงการ 
3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ภายใตยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ

การพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 2.4.4 
จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการมหาวิทยาลัย 
หนวยวัด :  โรงเรียน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : คณะครุศาสตร 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการยกระดับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเครือขายโรงเรียน

ขนาดเล็กที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดข้ึน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เขารวมโครงการยกระดับการ

จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก และตั้งอยูในเขตพื้นที่ใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูผูสอนหรือบุคลากรที่ทำหนาที่จัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เขารวม

โครงการยกระดับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก  
ความสามารถในการสอนแบบ Active Learning หมายถึง ความรูความเขาใจและทักษะการจัดการ

เรียนรูของบุคลากรทางการศึกษาที่นำไปใชจัดการเรียนรูแบบเชิงรุกใหกับนักเรียน 
ชุดสื่อการสอนที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง นวัตกรรมหรือสื่อการสอนที่ครูผูสอนพัฒนาข้ึนเพื่อ

นำไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักเรียน 
ชุดสื่อสงเสริมการอานออกเขียนได หมายถึง นวัตกรรมหรือสื่อการสอนที่ครูผูสอนพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช

ในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนใหกับนักเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 โรงเรียน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
12 โรงเรียน 14 โรงเรียน 16 โรงเรียน 18 โรงเรียน 20 โรงเรียน 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. รายงานผลการประเมินความสามารถในการสอนแบบ Active Learning ของบุคลากรทางการศึกษา 
3. รายงานการพัฒนาชุดสื่อการสอนที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
4. รายงานการพัฒนาชุดสื่อสงเสริมการอานออกเขียนได 
5. รายงานสรุปผลโครงการยกระดับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเครือขายโรงเรียนขนาดเล็กประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 2.4.5 

จำนวนผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดรายยอยที่ไดรับ 
การพัฒนา 
หนวยวัด :  ราย ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายยอยที่ที่ผาน

การอบรมจากโครงการ/กิจกรรมการถายทอดองคความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับการลงทุนในการประกอบธุรกิจ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผูประกอบการใหม หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบการในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยประกอบการธุรกิจ บริการใหม มีวัตถุประสงคของการจัดตั้งธุรกิจอยางชัดเจน ซึ่งไดรับการสนับสนุนองคความรูเพื่อ
การพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายยอย (Small and Medium Enterprises: SMEs) 
หมายถึง ผู ประกอบการในทุกกลุมธุรกิจ ที่มีการจางงานและสินทรัพยถาวร (ไมรวมที่ดิน) ไมเกินตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2545 
(กิจการภาคผลิตและภาคบริการกำหนดการจางงานไมเกิน 200 คน หรือสินทรัพยถาวรไมเกิน 200 ลานบาท สวนภาค
การคากำหนดการจางงานไมเกิน 50 คน หรือสินทรัพยถาวรไมเกิน 100 ลานบาท) 

เกณฑกําหนดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เกณฑกำหนดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปน
เกณฑที่กำหนดขึ้นตามประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 โดยใชการจางงาน
และสินทรัพยถาวรเปนตัวกำหนดเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

 

กิจการ 
ขนาดยอม ขนาดกลาง 

จำนวน (คน) 
สินทรัพยถาวร 

(ลานบาท) 
จำนวน (คน) 

สินทรัพยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ≤ 50 ≤ 50 51-200 > 50-200 
กิจการการบริการ ≤ 50 ≤ 50 51-200 > 50-200 
กิจการคาสง ≤ 25 ≤ 50 26-50 > 50-100 
กิจการคาปลีก ≤ 15 ≤ 30 16-30 > 30-60 

 

โครงการ/กิจกรรมถายทอดองคความรูเบื ้องตนเกี่ยวกับการลงทุนในการประกอบธุรกิจ หมายถึง 
โครงการหรือกิจกรรม ที่หนวยงาน/มหาวิทยาลัย ไดจัดถายทอดองคความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการลงทุนในการประกอบ
ธุรกิจใหแกผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายยอย โดยโครงการตองมีระยะเวลาการ
อบรมใหผูเขาอบรมไมนอยกวา 8 ชั่วโมง รวมทั้งมีการประเมินความรู ความเขาใจและทักษะของผูเขาอบรมหลังจากการ
จัดโครงการเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผูเขาอบรมโครงการ/กิจกรรม ตองมีระยะเวลาในการเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 และ
ผานการทดสอบความรูหลังการอบรมไมนอยกวารอยละ 75 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5 ราย ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30 ราย 35 ราย 40 ราย 45 ราย 50 ราย 
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• ระดับหนวยงาน  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-1 ราย ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายยอยที่ไดรับการพัฒนา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดรายยอย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
3. รายงานสรุปผลประเมินความรู ความเขาใจและทักษะของผู ประกอบการใหมและผู ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายยอย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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เปาประสงค 2.5 มหาวิทยาลัยมีแหลงทุนในการสนับสนุนการทำงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 
 

ตัวช้ีวัด 2.5.1 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจำและนักวิจัย 
หนวยวัด :  บาท/คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเทียบกับอาจารยประจำและนักวิจัยทั้งหมด (ไมนับ

รวมอาจารยประจำที่ลาศึกษาตอ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ปจจัยสำคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และที่ไดรับจาก
ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของ
สถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัยไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเปน
ตัวบงชี้ที่สำคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดมาตรฐานสัดสวนเงินวิจัยตออาจารยประจำ จำแนกตาม
กลุมสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา เงินวิจัยหรืองานสรางสรรคตอคน 
กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25,000 บาท 
กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 60,000 บาท 
กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 50,000 บาท 

 

อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ
หนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานดานวจิัยที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีสัญญาการจาง
กับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 

สูตรการคำนวณ : 

 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัหรืองานสรางสรรคทั้งหมด

จำนวนอาจารยประจำและนกัวิจัย(นับเฉพาะทีป่ฏิบัตงิานจริง)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-5,000 บาท/คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
5,000 บาท/คน 10,000 บาท/คน 15,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน 25,000 บาท/คน 

 

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5,000  บาท/คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40,000 บาท/คน 45,000 บาท/คน 50,000 บาท/คน 55,000 บาท/คน 60,000 บาท/คน  
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• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5,000 บาท/คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30,000 บาท/คน 35,000 บาท/คน 40,000 บาท/คน 45,000 บาท/คน 50,000 บาท/คน 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
2). จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
3. สัญญาการไดรับสนับสนุนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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เปาประสงค 2.6 
มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสิน สินทรัพย และระดมทุน เพื่อใชในการ
ปฏิบัติตามภารกิจ 

 

ตัวช้ีวัด 2.6.1 
เงินรายไดจากการบริการวิชาการ เปนที่ปรึกษาตออาจารยประจำ (11) 
หนวยวัด :  บาท/คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สำนักทรัพยสินและรายได 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากงบรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยทั้งหมดเทียบกับจำนวน

อาจารยประจำทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การบริการวิชาการและวิจัย หมายถึง การรับจัดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหแกบุคคลหรือหนวยงานที่มาวาจางหรือ

ใหทุนอุดหนุน โดยผูรับงานจะตองใชความรูความสามารถทางเทคนิคเฉพาะวิชาชีพในการจัดทำ เชน งานคนควาวิจัย งาน
สำรวจ การทดสอบ การออกแบบ การจัดฝกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ เปนที่ปรึกษา เปนตน 

รายไดจากโครงการจัดหารายไดดานบริการวิชาการและวิจัย หมายถึง รายไดที่เกิดจากการรับทำงาน
บริการวิชาการ หรือ งานวิจัยจากบุคคลหรือหนวยงานที่มาจางหรือมาใหทุนอุดหนุนกับมหาวิทยาลัย 

อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ
หนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจำที่ปฏิบัติงานจริง 
 

สูตรการคำนวณ : 

 งบรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานบริการวิชาการและวิจัยทัง้หมด

จำนวนอาจารยประจำและนกัวิจัย (นับเฉพาะทีป่ฏิบัตงิานจริง) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-100,000 บาท/คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
250,000 บาท/คน 350,000 บาท/คน 450,000 บาท/คน 550,000 บาท/คน 650,000 บาท/คน 

 

• ระดับหนวยงานจัดการศึกษา และศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-5,000 บาท/คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
5,000 บาท/คน 10,000 บาท/คน 15,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน 25,000 บาท/คน 

 

• ระดับหนวยงานสนับสนุนการศึกษา  
สำนัก / สถาบัน / ศูนยการศึกษา ใหดำเนินการในชื่อตัวชี้วัด “รายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการ

บริการวิชาการและวิจัย” โดยมีชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-100,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาท 500,000 บาท 
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ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน :  
1. งบรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565  
2. จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
3. แผนการจดัหารายไดดวยการบริการและวจิัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
4. รายงานสรุปผลรายไดจากการดำเนินการจัดหารายไดดวยการบริการวิชาการและวิจัย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  
5. หลักฐานแสดงที่มาของรายไดดวยการบริการวิชาการและวิจัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 2.6.2 
รอยละของผลประกอบการที่สำเร็จตามแผนธุรกิจ 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สำนักทรัพยสินและรายได 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากรายไดจริงเทียบกับประมาณการรายไดในแผนบริหารธุรกิจในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนธุรกิจเปนการวิเคราะหและวางแผนเก่ียวกับธุรกิจอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อชวยใหรูและเขาใจธุรกิจ

มากข้ึน ซึ่งจะชวยลดอุปสรรคและชวยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ และทำใหประสบความสำเร็จได 
ประโยชนของแผนธรุกิจ การวางแผนธุรกิจนั้นเปนการวิเคราะหที่ทำใหรูจุดออน จุดแข็งในธุรกิจ รวมทั้งรู

และเขาใจรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ รวมทั้งหาโอกาสพัฒนาธุรกิจไดในอนาคต ทั้งยังชวยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ
ผิดพลาดทางธุรกิจอีกดวย 

แผนธุรกิจ (Business Plan) หมายถึง แผนบริหารธุรกิจของสำนักทรัพยสินและรายไดที่รับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย 

 

สูตรการคำนวณ : 
รายไดจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ประมาณการรายไดในแผนบริหารธุรกิจในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00  ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. แผนบริหารธุรกิจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
2. ผลประกอบการหรือรายไดจริงที่เกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี)  
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ตัวช้ีวัด 2.6.3 
จำนวนเงินบริจาคเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลยั (12) 
หนวยวัด :  ลานบาท ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองพัฒนานักศึกษา 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากเงินบริจาคที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรตางๆ หรือหนวยงานทั่วไปเพื่ออุดหนุนการ

จัดบริการใหกับนักศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การตอบแทนคุณจากผูไดรับประโยชนนี้สะทอนถึงความผูกพันที่ผูจางงานและศิษยเกา รวมถึงบุคคลหรือ

หนวยงานทั่วไปมีตอสถาบัน ซึ่งแสดงออกดวยการบริจาคเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหความชวยเหลืออื่น ๆ เพื่อ
สนับสนุนใหสถาบัน จัดการศึกษาไดอยางยั่งยืน 

เงินสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษา หมายถึง จำนวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรผูจางบัณฑิตและ
ศิษยเกา หรือหนวยงานทั่วไปเพื่ออุดหนุนการจัดบริการการศึกษา ในแตละปการศึกษา เชน เงินบริจาค และการบริจาค
ทรัพยสินอื่นๆ ที่สามารถตีมูลคาทางการเงินดวยวิธีการที่ถูกตองตรวจสอบได ทั้งนี้ไมรวมถึงรายไดจากการลงทะเบียน
เรียน และเงินสนับสนุนประเภท Block grant จากงบประมาณแผนดิน 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ลานบาท ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 100,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

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

 

• ระดับสำนักงานอธิการบดี 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.2 ลานบาท ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.2 ลานบาท 1.4 ลานบาท 1.6 ลานบาท 1.8 ลานบาท 2.0 ลานบาท 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายนามผูบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.เอกสารหลักฐานแสดงการไดมาของเงินสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษา การมอบเงิน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
3. รายงานสรุปผลจำนวนเงินสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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เปาประสงค 2.7 วารสารวิชาการท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด 2.7.1 
จำนวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาต ิ
หนวยวัด :  วารสาร ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนวารสารที่ไดรับการยอมรับในฐาน TCI การนับจำนวนวารสารที่ไดรับการยอมรับ 

ในระดับชาติ เปนการนับสะสม หากวารสารนั้นยังไดรับการรับรองอยูในปที่ประเมิน 
วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ หมายถึง วารสารที่ไดรับการยอมรับในฐาน TCI อยูใน

กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ที่เกิดข้ึน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดกลุมวารสารในฐานขอมูล TCI มีดังนี้ 
1) วารสารกลุมที่ 1 วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ป จนถึง 31 ธันวาคม

2567) และอยูในฐานขอมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไป 
2) วารสารกลุมที่ 2 วารสารที่อยูระหวางการปรับปรุงคุณภาพ และอยูในฐานขอมูล TCI 
3) วารสารกลุมที่ 3 วารสารที่ไมผานการรับรองคุณภาพ และอาจไมปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI  

ในอนาคต 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-1 วารสาร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
13 วารสาร 14 วารสาร 15 วารสาร 16 วารสาร 17 วารสาร 

 

• ระดับหนวยงาน  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-1 วารสาร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนวารสารที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. เอกสารหลักฐานแสดงการไดรับการยอมรับในระดบัชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. วารสารที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี)  
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เปาประสงค 2.8 
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีไดมาตรฐาน สอดรับกับความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม 

 

ตัวช้ีวัด 2.8.1 
รอยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย  

ในชวงเวลาปงบประมาณ (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 
การบริการวิชาการ หมายถึง การใหบริการทางวิชาการแบบใหเปลา (ไมคิดคาบริการ) ภายใตดำเนินการ

ตามโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการถายทอดองคความรูในแหลงเรียนรู
บริการวิชาการ โดยดำเนินการใหความรูแกผูรับบริการที่เปน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปผูดอยโอกาส ชุมชน 
ทองถิ่นที่มีความตองการรับบริการจากมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดกรอบแนวคิดการดำเนินงานบริการวิชาการแกสังคม 
ดังนี้ 

1. มุงเนนและสนับสนุนการดำเนินงานการสรางผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
เผยแพรความรู ฝกทักษะวิชาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผูดอยโอกาสชุมชน 
ทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

2. บูรณาการวงจร 3 หวงแหงการสรางองคความรู คือ 1) การเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการ
วิชาการแกสังคม ซึ่งการบูรณาการในลักษณะดังกลาวนั้นเปนการเชื่อมโยงองคความรูจากการเรียนการสอนการวิจัย ไปสู
การบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการดำเนินงาน รวมเรียนรู และนำองคความรูไปสูการ
ปฏิบัติจริงในการเรียน และการดำเนินชีวิตตามบริบทของชุมชน ทองถ่ิน สังคม อยางสรางสรรค 

3. การอาศัยความรวมมือหรือสนับสนุนจากผูมีสวนไดสวนเสียในการดำเนินกิจกรรม เชน นักเรียน
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผูดอยโอกาส ชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เปนตน 

4. ดำเนินการใหครบถวนอยางเปนขั้นตอนตามหลัก PDCA ซึ่งประกอบดวย การวางแผน (Plan) การ
ดำเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินผลการดำเนินงาน (Check) และการรายงานผลการดำเนินงานพรอมแนว
ทางการปรับปรุง (Act) 

5. เปดโอกาสการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผูดอยโอกาส 
ชุมชนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการดำเนินงาน รวมทั้งควรใหชุมชนมีการเรียนรูและดำเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่อง และไดรับผลกระทบในเชิงบวกเพื่อทำใหชุมชน ทองถ่ิน และสังคมเกิดความเขมแข็ง 

6. สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาในสถาบัน ตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของการบริการวิชาการที่เปนประโยชนแกชุมชน ทองถ่ิน สังคม ซึ่งนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต 

7. การสรางและถายทอดองคความรูที่เปนเอตทัคคะในแหลงเรียนรูของหนวยงาน เพื่อเปดพื้นที่ให
มหาวิทยาลัยเปนชุมชนวิชาการ ที่เปนแหลงการเรียนรูสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
 

สูตรการคำนวณ : 
จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบรูณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย

จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
X100 
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เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจดัการเรียนการสอนหรือการวิจัย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 
2. จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
3. รายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 2.8.2 
รอยละอาจารยประจำที่ทำงานบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากอาจารยประจำของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการวิชาการแกชุมชนและ

ทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทียบกับจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ

หนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานดานวจิัยที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีสัญญาการจาง

กับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
โครงการบริการวิชาการ หมายถึง โครงการลักษณะการบริการวิชาการที่ไดรับทุนอุดหนุนงบประมาณ

แผนดินหรืองบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด หรือแหลงทุนภายนอก อาทิ หนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ หรืออื่นๆ โดยใชความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการดำเนินการ
บริการวิชาการทางวิชาการแบบใหเปลา (ไมคิดคาบริการ) ในรูปแบบการฝกอบรมหรือถายทอดความรู ภาคบรรยายและ
เชิงปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใหแกชุมชนและทองถ่ิน 

โครงการบริการวิชาการงบประมาณแผนดิน ไดแก โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น หรือโครงการบริการวิชาการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่ซึ่งเขาไป
ถายทอดความรู ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันหรือเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนโครงการบริการวิชาการที่เปนผลลัพธตอ
ยอดจากโครงการวิจัย งบประมาณแผนดิน ในปงบประมาณนั้น ๆ 

โครงการบริการวิชาการงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย เปนโครงการที่ไดรับความเห็นชอบพิจารณา
อนุมัติจากผูบังคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนโครงการบริการวิชาการที่เปนผลลัพธตอยอดจาก 

โครงการวิจัยงบประมาณรายได ในปงบประมาณนั้น ๆ 
 

สูตรการคำนวณ : 
จำนวนอาจารยประจำที่ทำงานบริการวิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565
X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
71.00 76.00 81.00 86.00 91.00 
 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จำนวนและรายชื่ออาจารยประจำที่ทำงานบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
3. แผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี)  
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ตัวช้ีวัด 2.8.3 
จำนวนชุมชน/ทองถิ่นที่ อววน. เขาไปชวยพัฒนา 
หนวยวัด :  ชุมชน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนชุมชน/ทองถิ่นที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม เขาไปถายทอดความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (อววน.) เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน หรือเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคม 

ชุมชน/ทองถิ่น หมายถึง กลุมคนในระดับหมูบานข้ึนไป และมีจำนวนลูกบานหรือจำนวนในกลุม ตั้งแต 10 
คนข้ึนไป 

โครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวของ ไดแก โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
โครงการบริการวิชาการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่ซึ่งเขาไปถายทอดความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือโครงการวิจัยที่นำผลผลิตจากงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน เพื่อชวย
ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันหรือเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนโครงการบริการวิชาการที่เปนผลลัพธตอยอดจากโครงการวิจัย งบประมาณแผนดิน ในปงบประมาณนั้น ๆ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 ชุมชน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
12 ชุมชน 14 ชุมชน 16 ชุมชน 18 ชุมชน 20 ชุมชน 

 

• ระดับหนวยงาน 

หนวยงาน 
ชวงปรับ
เกณฑ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1. คณะครุศาสตร 1 ชุมชน - - - - 1ชุมชน 
2. คณะวิทยาศาสตรฯ 1 ชุมชน - - - 1 ชุมชน 2 ชุมชน 
3. คณะมนุษยศาสตรฯ 1 ชุมชน - - - - 1ชุมชน 
4. คณะวิทยาการจัดการ 1 ชุมชน - - - - 1ชุมชน 
15. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ชุมชน - - - 1 ชุมชน 2 ชุมชน 
6. คณะศิลปกรรมศาสตร 1 ชุมชน - - - 1 ชุมชน 2 ชุมชน 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 1 ชุมชน - - - - 1ชุมชน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 1 ชุมชน - - - - 1ชุมชน 
9. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 1 ชุมชน - - - - 1ชุมชน 
10. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1 ชุมชน - - - 1 ชุมชน 2 ชุมชน 
11. วิทยาลัยโลจิสติกสฯ 1 ชุมชน - - - - 1ชุมชน 
12. วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร 1 ชุมชน - - - - 1ชุมชน 
13. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ 1 ชุมชน - - - - 1ชุมชน 
14. วิทยาลัยการเมืองฯ 1 ชุมชน - - - - 1ชุมชน 
15. วิทยาลัยนิเทศศาสตร 1 ชุมชน - - - - 1ชุมชน 
16. ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี 1 ชุมชน - - - - 1ชุมชน 

 



 

 SSRU 

126 คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ดำเนนิการในชุมชน/ทองถ่ิน โดยถายทอดความรู 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. รายชื่อชุมชน/ทองถ่ินที่มหาวทิยาลัยเขาไปถายทอดความรู ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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เปาประสงค 2.9 
อาจารยและนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ ่มสรางสรรค งานวิจัย นวัตกรรม และ 
การบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัด 2.9.1 

จำนวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับเปาหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 
หนวยวัด :  ชุดโครงการ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากชุดโครงการวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายไดจากมหาวิทยาลัย หนึ่งชุดโครงการ

สามารถนำไปใชประโยชนไดมากกวา 1 ดาน ไดแก ดานนโยบายและสาธารณะ ดานพาณิชย ดานสังคมและชุมชน อีกทั้ง
ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ สามารถระบุไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเปนโครงการที่ไดเผยแพรความรู
ตอวงการวิชาการและสาธารณะ อาทิ ผลงานตีพิมพทางวิชาการ สื่อสาธารณะ รายละเอียด ดังนี้ 

ดานนโยบายและสาธารณะ หมายถึง การนำความรูจากงานวิจัยไปใชในกระบวนการกำหนดนโยบายอาจ
เปนนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับทองถ่ิน การใชประโยชนดานนโยบายจะรวมทั้งการนำองค
ความรูไปสังเคราะหเปนนโยบาย (Policy options) แลวนำนโยบายนั้นไปสูผูใชประโยชนในวงกวางเพื่อประโยชนของ
สังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สรางสังคมคุณภาพ และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ดานพาณิชย หมายถึง เปนผลงานวิจัยที่เนนสรางนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑใหม หรือการพัฒนาจาก
สิ่งที่มีอยูเดิม โดยเปนการนำไปใชประโยชนในการผลิตเชิงพาณิชย หรือลดการนำเขาเทคโนโลยีจาก ตางประเทศหรือ
นำไปสูการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม โดยมีเปาหมายเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ 

ดานสังคมและชุมชน หมายถึง การนำกระบวนการ วิธีการ องคความรู การเปลีย่นแปลง การเสริมพลังอัน
เปนผลกระทบ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ทองถิ่น พื้นที่ ไปใชใหเกิดประโยชนการขยายผลตอ ชุมชน ทองถ่ิน 
หรือรวมถึงสังคมอ่ืน 

ผลงานตีพิมพทางวิชาการ หมายถึง การนำองคความรูจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรูปแบบตางๆ เชน 
ผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ตำรา บทเรียนไปเปนประโยชนดานวิชาการ การเรียนรูการ
เรียนการสอน ในวงนักวิชาการและผูสนใจดานวิชาการ รวมถึงนำผลงานวิจัยไปวจิัยตอยอด 

สื่อสาธารณะ หมายถึง การเผยแพรความรูจากผลงานวิจัยที่ไดตอสาธารณะ ผานทางหนังสือพิมพวารสาร 
โทรทัศน วิทยุ คูมือ แผนพับ การฝกอบรม และสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ เปนตน 

โดยสามารถแบงชุดโครงการออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
1. ชุดโครงการดานสังคมศาสตร 
2. ชุดโครงการดานวิทยาศาสตร 
3. ชุดโครงการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
4. ชุดโครงการบูรณาการขามศาสตร 
 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เปาหมาย ประกอบไปดวย 169 เปาหมายยอย (SDG Targets) 
ที่มีความเปนสากล เชื่อมโยงและเก้ือหนุนกัน และกำหนดใหมี 247 ตัวชี้วัด เพื่อใชติดตามและประเมินความกาวหนาของ
การพัฒนา โดยสามารถจัดกลุม SDGs ตามปจจัยที่เชื ่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ไดแก (1) การพัฒนาคน (People)  
ใหความสำคัญกับการขจัดปญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม (2) สิ่งแวดลอม (Planet) 
ใหความสำคัญกับการปกปองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุนตอไป (3) เศรษฐกิจ
และความมั่งคั่ง (Prosperity) สงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูที ่ดีและสอดคลองกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและ 
ความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยูรวมกันอยางสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไมแบงแยก และ (5) ความเปนหุนสวน 
การพัฒนา (Partnership) ความรวมมือของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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เงื่อนไข : การนับชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม ตองมีการดำเนินการของ
โครงการยอยภายใตชุดโครงการเสร็จเรียบรอยแลว 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ชุดโครงการ ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
11 โครงการ 12 โครงการ 13 โครงการ 14 ชุดโครงการ 15 ชุดโครงการ 

 

• ระดับหนวยงาน  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-1 ชุดโครงการ ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2565 
2. รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานที่มีการสรางผลผลิต ผลลัพธ/ผลกระทบ เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไว

ของแผนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 
 

เปาประสงค 3.1 มหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด 3.1.1 
รอยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (13) 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองนโยบายและแผน 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุความสำเร็จตามเปาหมายเทียบกับจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดในแผนการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หมายถึง แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจำปงบประมาณ 2565 กำหนดขึ้นใหหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมดำเนินงาน โดยกำหนด
ตัวชี้วัดตามเกณฑการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ไดแก 1) Webometrics  
2) QS World University Ranking: QS Asia 3) QS Stars ซึ่งจำแนกตัวชี้วัดออกเปน 5 ดาน ดังตอไปนี้ 

 

ดานที่ 1 วิชาการและการเรียนการสอน  
ผูกำกับ : รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูรับผิดชอบ : กองบริการการศึกษา 
1.1 รอยละของอาจารยชาวตางชาติที่มีสัญญาจางเต็มเวลา หรือเปนอาจารยพิเศษ (QS Ranking) 

เปาหมาย รอยละ 4 ของจำนวนอาจารย 
หมายถึง จำนวนอาจารยประจำที่เปนชาวตางชาติที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา หรือเปนอาจารยพิเศษ อยาง

นอย 1 ภาคเรียน ในหนวยงานของทาน โดยการคำนวนรอยละจะคำนวณจากจำนวนอาจารยชาวตางชาติเปรียบเทียบกับ
จำนวนอาจารยประจำในหนวยงาน 

หลักฐาน  1.1.1 ไฟลสำเนาสัญญาจาง 
1.1.2 ไฟลสำเนาหนังสือเดนิทาง และ Work Permit 

 

1.2 จำนวนนักศ ึกษาชาวตางชาติลงทะเบ ียนเร ียนเต็มหลักส ูตร (เฉพาะหลักส ูตรนานาชาติ)  
(QS Ranking)  

เปาหมาย 200 คน/ป 
หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่เปนชาวตางชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มตามหลักสูตร ซึ่งไมนับรวมนักศึกษา

ตางชาติที่มาโดยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
หลักฐาน 1.2.1 ไฟลรายชื่อนักศึกษา 

1.2.2 ไฟลสำเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในภาคเรียนปจจุบัน 
 

1.3 รอยละของอาจารยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) (QS Stars) 
เปาหมาย รอยละ 48 
หมายถึง จำนวนอาจารยที ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยคำนวณสัดสวนรอยละเทียบกับ

อาจารยประจำที่สังกัดในหนวยงานของทาน 
หลักฐาน 1.3.1 ไฟลรายชื่ออาจารยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

1.3.2 ไฟลสำเนาปริญญาบัตร/ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาของอาจารยทุกทาน 
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1.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนตางชาติที ่เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 
(Inbound) (QS Stars) 

เปาหมาย 20 คน/ป 
หมายถึง นักศึกษาที่เปนชาวตางชาติที ่เขามาศึกษาในหนวยงานของทานในโครงการแลกเปลี ่ยน

นักศึกษา การเรียนหลักสูตรระยะสั้น หรือการเรียนในหลักสูตรความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะตองเขา
มาเรียนจริงไมนอยกวา 1 ภาคเรียน หรือเทียบเทา 

หลักฐาน 1.4.1 ไฟลหลักฐานการลงทะเบียน 
1.4.2 ไฟลโครงการ/ หลักสูตร ที่นักศึกษาเดินทางมาศึกษา 
1.4.3 ไฟลสำเนาหนาหนังสอืเดินทางของนักศึกษาชาวตางชาต ิ

 

1.5 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี ่ยนชาวไทยที ่ไปศึกษาในตางประเทศ อยางนอย 1 ภาคการศึกษา 
(Outbound) (QS Stars) 

เปาหมาย 115 คน/ป 
หมายถึง นักศึกษาชาวไทยของหนวยงานของทานที่ไดรับการสงตัวไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา การเรียนหลักสูตรระยะสั้น หรือการเรียนในหลักสูตรความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ โดยนักศึกษาจะตองเดินทางไปเรียนจริงไมนอยกวา 1 ภาคเรียน หรือเทียบเทา 

หลักฐาน 1.5.1 ไฟลหลักฐานการลงทะเบียน 
1.5.2 ไฟลโครงการ/ หลักสูตร ที่นักศึกษาเดินทางไปศึกษา 
1.5.3 ไฟลสำเนาหนาหนังสอืเดินทางของนักศึกษา 

 

1.6 จำนวนผูทรงคุณวุฒิที่รับทราบขอมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (หลักสูตร/ งานวิจัย หรือขอมูล
อ่ืน) (QS Stars) 

เปาหมาย 2,000 คน/ป 
หมายถึง จำนวนผูทรงคุณวุฒิในรายชื่อของ สกอ. ที่ไดรับการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ของหนวยงาน

ของทาน เชน กิจกกรรมทางวิชาการ หลักสูตร งานวิจัย หรือขาวสารอ่ืนๆ 
หลักฐาน 1.6.1 ไฟลขอมูลที่ประชาสัมพันธ 

1.6.2 หลักฐานการสงขอมูล เชน ใบเสร็จไปรษณีย การสงอีเมล เปนตน 
 

1.7 จำนวนหลักสูตร joint degree program กับมหาวิทยาลัยที่อยูในอันดับ 500 ของ QS (QS Stars) 
เปาหมาย 7 หลักสูตร /ป 
หมายถึง จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ โดยตองเปน

หลักสูตรที่สรางขึ้นภายใตความรวมมือที่ไดลงนามแลว (MOU) และมีการดำเนินการเรียนการสอนจริงในปงบประมาณ
ปจจุบัน 

หลักฐาน 1.7.1 ไฟลสำเนา MOU 
1.7.2 ไฟลสำเนาหลักสูตร/ โครงการจัดการเรียนหลักสูตรระยะสั้น 
1.7.3 ไฟลนำเนารายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

 

1.8 จำนวนสัญชาติของนักศึกษาชาวตางชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มหลักสูตร (QS Stars) 
เปาหมาย 8 สัญชาติ/ป 
หมายถึง จำนวนสัญชาติของนักศึกษาชาวตางชาติที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ

ปจจุบัน หากนักศึกษาที่ถือสัญชาติเดียวกันเขามาศึกษาหลายคนใหนับเปน 1 สัญชาติ โดยตองเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนเต็มหลักสูตร หรืออยางนอย 1 ภาคเรียน 

หลักฐาน 1.8.1 ไฟลรายชื่อนักศึกษาชาวตางชาติ 
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1.8.2 ไฟลหลักฐานสัญชาติของนักศึกษา เชน หนังสือเดินทาง 
 

1.9 จำนวนหลักสูตรไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาประเทศ  
(QS Stars) 

เปาหมาย 3 หลักสูตร/ป 
หมายถึง หลักสูตรไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาประเทศ หรือ

ไดรับการรับรองจากหนวยงานวิชาชีพเฉพาะทางของหลักสูตรนั้นๆ ทั้งนี้ไมนับรวมการรับรองหลักสูตรของ สกอ. 
หลักฐาน 1.9.1 ไฟลสำเนาหนังสือรับรองหลักสูตร 

 

1.10 ฐานข อม ูลสถานฝ กประสบการณว ิชาช ีพหร ือแหล งฝ กปฎิบ ัต ิการพยาบาล ท ี ่ม ีสถานที่ 
ฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกปฎิบัติการพยาบาลของทุกสาขาวิชา และมีระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารยนิเทศ (QS Stars) 

เปาหมาย 1 ฐานขอมูล 
หมายถึง ฐานขอมูลออนไลน ที่สามารถใหนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา หรือผูที่เก่ียวของ สามารถเขาไป

สืบคนขอมูลสถานที่ที่เคยมีนักศึกษาเขาไปฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกปฎิบัติการพยาบาลมาแลว (อยางนอยสาขาวิชา
ละ 10 สถานที่ ทั้งนี้สาขาวิชาที่เปดใหมอนุโลมใหหากยังไมมีนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกปฎิบัติการ
พยาบาล) โดยในฐานขอมูลควรมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

- ชื่อ สาขาวิชาของนักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพ/ ฝกปฎิบัติการพยาบาล 
- ชื่อ ที่ตั้ง เบอรโทรศัพทของสถานประกอบการ/ แหลงฝกปฎิบัติการพยาบาล 
- ระยะทางระหวางของสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกปฎิบัติการพยาบาลกับสถานที่

เรียนของนักศึกษา (อาจระบุโดยการประมาณการ) 
- คำอธิบายเบื้องตนเก่ียวกับสถานประกอบการนั้น ๆ เชน ลักษณะงานที่ทำ   
- ระบบประเมินความพึงพอใจตอสถานประกอบการ (นักศึกษาและอาจารยนิเทศน เปนผู

ประเมิน) 
หลักฐาน 1.10.1 URL/ QR Code ของฐานขอมูลที่สามารถเขาถึงไดจริง 

 

หมายเหตุ:  ดานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.5 ขอยกเวนการดำเนินงาน 1 ป สืบเน่ืองจากการเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ดานที่ 2 วิจัยและบริการวิชาการ 
ผูกำกับ : รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผูรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1 จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS และ SJR Q1, Q2 (QS Ranking) 

เปาหมาย 84 เร่ือง/ป 
หมายถึง จำนวนบทความที ่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฎอยู ในฐานขอมูล 

SCOPUS และตองปรากฎอยูในฐานขอมูล Scimago Journal & Country Rank, Quartile 1 หรือ Quartile 2 ดวย 
และตองมีชวงเวลาตีพิมพอยูในปงบประมาณปจจุบัน 

หลักฐาน 2.1.1 ไฟลบทความที่ไดรับการตีพิมพแลว 
2.1.2 ไฟลหลักฐานการปรากฎอยูในฐานขอมูล 
 
 
 
 
 



 

 SSRU 

132 คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

Suan Sunandha Rajabhat University 

2.2 จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารที่อยูในฐาน Scopus (QS Ranking) 
เปาหมาย 320 เร่ือง/ป 
หมายถึง จำนวนบทความที ่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฎอยู ในฐานขอมูล 

SCOPUS และตองมีชวงเวลาตีพิมพอยูในปงบประมาณปจจุบัน ตัวชี้วัดนี้สามารถนำผลการดำเนินงานในขอ 2.1 มา
รายงานไดเชนเดียวกัน 

หลักฐาน 2.2.1 ไฟลบทความที่ไดรับการตีพิมพแลว 
2.2.2 ไฟลหลักฐานการปรากฎอยูในฐานขอมูล 
 

2.3 จำนวนบทความที่ตีพิมพรวมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยใน 500 อันดับแรกของ QS ในฐานขอมูล 
Scimago/ Scopus (QS Ranking) 

เปาหมาย 100 เร่ือง/ป 
หมายถึง จำนวนบทความที ่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฎอยู ในฐานขอมูล 

SCOPUS โดยมีผูรวมผลงานที่สังกัดในมหาวิทยาลัยที่อยูในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS Ranking ใน 500 อันดับ
แรก และตองมีชวงเวลาตีพิมพอยูในปงบประมาณปจจุบัน  

หลักฐาน 2.3.1 ไฟลบทความที่ไดรับการตีพิมพแลว 
2.3.2 ไฟลหลักฐานการปรากฎอยูในฐานขอมูล 
2.3.3 ไฟลหลักฐานแสดงอันดับของมหาวทิยาลัย โดย QS Ranking 
 

2.4 จำนวนบทความท ี ่ม ีน ักว ิจ ัยช ั ้นนำจากภายนอก ร วมต ีพ ิมพ  ในฐาน Scimago/ Scopus 
(Webometrics/ QS Ranking) 

เปาหมาย 160 เร่ือง/ป 
หมายถึง จำนวนบทความที ่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฎอยู ในฐานขอมูล 

SCOPUS และตองปรากฎอยูในฐานขอมูล Scimago Journal & Country Rank, Quartile 1-4 โดยมีผู รวมผลงานที่
สังกัดอยูในหนวยงานภายนอก (หนวยงานของรัฐ/ เอกชน/ องคกรตางๆ ไดทุกหนวยงาน) และตองมีชวงเวลาตีพิมพอยูใน
ปงบประมาณปจจุบัน  

หลักฐาน 2.4.1 ไฟลบทความที่ไดรับการตีพิมพแลว 
2.4.2 ไฟลหลักฐานการปรากฎอยูในฐานขอมูล 
 

2.5 จำนวนผลงานนวัตกรรมที่ย่ืนขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (QS Stars) 
เปาหมาย 70 ผลงาน/ป 
หมายถึง จำนวนผลงานที่นำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยผลงานนั้นตองทำการยื่นขอจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในชวงเวลาของปงบประมาณปจจุบัน (ควรมีผลงานที ่เปนงานที ่ทำรวมกับหนวยงาน
ภาคอุตสาหกรรมดวย ) 

หลักฐาน 2.5.1 ไฟลสำเนาแบบฟอรมยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ไดรับการรับเรื่องจากกรม
ทรัพยสินทางปญญาเรียบรอยแลว 

2.5.2 ไฟลรายละเอียดผลงานที่ขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 

2.6 จำนวนบทความที ่ตีพิมพใน Scopus โดยมีผู ร วมผลงานที ่มาจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
(QS Stars) 

เปาหมาย 40 เร่ือง/ป 
หมายถึง จำนวนบทความที ่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฎอยู ในฐานขอมูล 

SCOPUS โดยมีผูรวมผลงานที่สังกัดอยูในหนวยงานภายนอก (หนวยงานของรัฐหรือเอกชน) และตองมีชวงเวลาตีพิมพอยู
ในปงบประมาณปจจุบัน  
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หลักฐาน 2.6.1 ไฟลบทความที่ไดรับการตีพิมพแลว 
2.6.2 ไฟลหลักฐานการปรากฎอยูในฐานขอมูล 
 

2.7 จำนวนโครงการบริการวิชาการที ่ชวยเหลือสังคมและชุมชน ในพื ้นที ่ท ี ่ตั ้งของมหาวิทยาลัย  
(QS Stars) 

เปาหมาย 36 โครงการ/ป 
หมายถึง โครงการที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยลงพื้นที่ไปใหความรู ไปแกไขปญหา หรือพัฒนาชุมชนทีม่ี

ที่ตั้งอยูโดยรอบพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นับรวมพื้นที่ของศูนยการศึกษาดวย โดยนับทั้งโครงการที่เปนงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณรายได รวมถึงโครงการที่หนวยงานของทานทำข้ึนเฉพาะกิจที่ผานการอนุมัติจากคณบดีดวย 

หลักฐาน 2.7.1 ไฟลโครงการที่ไดรับการอนุมัติ 
2.7.2 ไฟลรายงานผลการดำเนินโครงการที่แสดงรายละเอียด 

- ชื่อโครงการ 
- วัตถุประสงคของโครงการ 
- กิจกรรมที่ดำเนินการ 
- ประโยชนที่ไดรับจากการดำเนินงาน 
- งบประมาณที่ใช 
- จำนวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม 
- จำนวนชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

 

2.8 จำนวนผูประกอบธุรกิจรายใหม (startup) ที่ดำเนินการจดทะเบียนการคา (QS Stars) 
เปาหมาย จำนวน 5 ราย 
หมายถึง จำนวนนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ไดรับการพัฒนาการเปนผูประกอบการ สามารถดำเนินกิจการ

ไดจริง และตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการกับสำนักงานทะเบียนพาณิชยใหถูกตอง 
หลักฐาน 2.8.1 ไฟลสำเนาใบทะเบียนพาณิชย 

 

2.9 จำนวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ถือสิทธิ์รวมกับหนวยงานภาคอุตสาหกรรม (QS Stars) 
เปาหมาย 2 ผลงาน/ป 
หมายถึง จำนวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ถือสิทธิ์รวมกับหนวยงานภาคอุตสาหกรรม  
หลักฐาน 2.9.1 ไฟลสำเนาหนังสือรับรองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 

2.10 จำนวนบทความที่เผยแพรในฐานขอมูล Google Scholar โดยมีผูรวมผลงานเปนนักวิจัยชั้นนำจาก
ภายนอก (Webometrics) 

เปาหมาย 82 เร่ือง/ป 
หมายถึง  จำนวนบทความที ่เผยแพรในวารสารวิชาการ/ Proceeding ที ่ปรากฎอยู ในฐานขอมูล 

Google scholar โดยมีผูรวมผลงานที่สังกัดอยูในหนวยงานภายนอก (หนวยงานของรัฐ/ เอกชน/ องคกรตางๆ ไดทุก
หนวยงาน) และตองมีชวงเวลาตีพิมพอยูในปงบประมาณปจจุบัน  

หลักฐาน  2.10.1 ไฟลบทความที่ไดรับการตีพิมพแลว 
2.10.2 ไฟลหลักฐานการปรากฎอยูในฐานขอมูล 
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การรายงานขอมูลเพ่ิมเติมของดานที่ 2 วิจัยและบริการวิชาการ มีดังน้ี 
1) จำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ อว. ไดรับรางวัลที่มชีื่อเสียงในระดบัชาติ/นานาชาต ิ
2) จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่

ไดรับรางวลัระดบัชาติหรือนานาชาต ิ
 

ดานที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
ผูกำกับ : รองอธิการบดีฝายบริหาร ผูรับผิดชอบ : สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

(QS Stars) 
เปาหมาย ไมนอยกวา ระดับ 4 
หมายถึง ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหรวมถึงการใหบริการในการเรียนการสอน GE ดวย โดยกำหนดใหระดับความพึงพอใจแบงเปน 5 
ระดับ (5 คือ พอใจมากที่สุด, 4 คือ พอใจมาก, 3 คือ พอใจในระดับปานกลาง, 2 คือ พอใจในระดับนอย และ 1 คือ ไม
พอใจ) โดยตองเปนคำตอบที่มาจากนักศึกษาอยางนอย 1,000 คน 

หลักฐาน 3.1.1 ผลประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
3.2 จำนวนคร้ังที่นักศึกษาทำกิจกรรมการเรียนการสอนผานระบบออนไลน GE (Webometrics) 

เปาหมาย 10,000,000 คร้ัง/ป 
หมายถึง จำนวนคร้ังที่นักศึกษาเขาทำกิจกรรมออนไลนตางๆ ของการเรียนการสอนของ GE 
หลักฐาน 3.1.1 หลักฐานการนับจำนวนผูเขาระบบ (เปนไปตามที่สำนักวิทยบริการฯ กำหนด) 
 

3.3 จำนวนขาวหรือกิจกรรมที ่เผยแพรบนเว็บไซต และนำ Link ขาวบนเว็บไซตแชรลงบน Social 
Media (Webometrics) 

เปาหมาย 8,600 Link/ป 
หมายถึง จำนวนกิจกรรม ขาวสารที ่ถ ูกนำมาเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานภายใตโดเมนตของ

มหาวิทยาลัย (.ssru.ac.th เทานั้น) อาจเปนขาวจากภายนอกหนวยงานที่เปนประโยชนตอนักศึกษา อาจารย หรือ
เจาหนาที่ สามารถนำมาเผยแพรได (ทั้งนี้โปรดตรวจสอบการอางอิงที่มาใหถูกตอง) 

หลักฐาน 3.3.1 URL ที่สามารถเขาถึงหนาเว็ปไซตที่เผยแพรขาวหรือกิจกรรมนั้น 
 

3.4 จำนวนหนาเพจของแตละคณะ/วิทยาลัย/ศูนย/สำนัก (Webometrics) 
เปาหมาย 110,000 หนา/ป 
หมายถึง จำนวนหนาเว็บไซตของคณะ/วิทยาลัย/ศูนย/สำนัก ที่เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานภายใต

โดเมนตของมหาวิทยาลัย (.ssru.ac.th เทานั้น) ทั้งนี้แตละหนาของเว็บไซตจะตองสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา และตองมี
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาในดานใดดานหนึ่ง ทั ้งนี้นับเฉพาะเว็บไซตของหนวยงาน ไมนับรวมเว็บไซตของ
สาขาวชิา 

หลักฐาน 3.4.1 URL ที่สามารถเขาถึงหนาเว็ปไซตที่เผยแพรนั้น 
 

3.5 จำนวนการผลิตสื่อมัลติมีเดียของหนวยงาน (Webometrics) 
เปาหมาย 480 ไฟล/ป 
หมายถึง จำนวนสื่อมัลติมีเดียที่เผยแพรผานสื่อโซเชียลมีเดีย โดยสื่อมัลติมีเดียที่เผยแพรแตละไฟลตอง

สามารถเขาถึงไดตลอดเวลา และมีขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาในดานใดดานหนึ่ง  
หลักฐาน 3.5.1 URL ที่สามารถเขาถึงสื่อมัลติมีเดียนั้น 
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3.6 จำนวนการเขาเว็บไซตประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle) (Webometrics) 
เปาหมาย 355,500 คร้ัง/ป (450 คร้ัง/ คน/ ป) 
หมายถึง จำนวนครั้งที่มีการเขาถึงเว็บไซตประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle) ซึ่งในแตละเดือน

ใหทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการรวบรวมจำนวนการเขาเว็บไซตประจำตัวบุคลากรสาย
วิชาการใหแตละคณะ/ วิทยาลัย/ ภาพรวมของคณะและวิทยาลัย แตกรณีกรการเขาเว็บไซตไมเปนไปตามเปาหมายที่
กำหนด ทางคณะ/ วิทยาลัยมีหนาที่กำกับติดตามอาจารยในสังกัดอีกคร้ัง ทั้งนี้จำนวนการเขาเว็บไซตเปนจำนวนที่เกิดข้ึน
ภายในปงบประมาณปจจุบัน (ไมนับรวมจำนวนเดิมที่มีอยูในระบบแลว) 

หลักฐาน 3.6.1 หลักฐานแสดงผูเขาชมเว็บไซต(Moodle) ตามที่สำนักวิทยบริการกำหนด 
 

3.7 จำนวนการฝากลิงคของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก (Webometrics) 
เปาหมาย 280 link/ป 
หมายถึง จำนวน URLของเว็บไซตหนวยงานภายนอก ที่มี URL ของเว็บไซตมหาวิทยาลัยอยูในหนาเวป็

ไซตนั้นๆ และตองสามารถคลิ๊ก URL แลวกลับมาที่เว็ปไซตของมหาวิทยาลัยได ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของขาว ประกาศ 
หรือกิจกรรมที่มีการสมัคร เปนตน 

หลักฐาน 3.7.1 URL ของเว็ปไซตหนวยงานภายนอกที่มี URL ของมหาวิทยาลัยอยูในหนาเว็ปไซต 
 

3.8 จำนวนการเขาเว็บไซตหนวยงาน (Webometrics) 
เปาหมาย 550,000 คร้ัง/ป 
หมายถึง จำนวนคร้ังที่มีการเขาถึงเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (ssru.ac.th) โดยวิธีการนับใหเปนไปตามที่

สำนักวิทยบริการฯ กำหนด 
หลักฐาน 3.8.1 หลักฐานแสดงผูเขาเว็บไซตตามที่สำนักวิทยบริการฯ กำหนด 
 

3.9 จำนวนหนังสือ สื่อการสอน หรือสื่ออินเตอรเน็ตที่จัดซื้อภายใน 12 เดือน (QS Stars) 
เปาหมาย 10,000 เลม/ป 
หมายถึง จำนวนหนังสือ ไมวาจะเปนแบบ Document (เปนเลม) หรือ E-Book ที่ซื้อเขามาใหนักศึกษา

หรือบุคคลทั่วไปสืบคน อาจอยูในระบบของหองสมุดหรือเว็บไซตที่สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย และตองเปนการจัดซื้อ
ในชวงปงบประมาณปจจุบนั 

หลักฐาน 3.9.1 รายชื่อหนังสือใหม 
3.9.2 URL ของหนังสือ (กรณีที่เปน E-Book) 

 

ดานที่ 4 กิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ 
ผูกำกับ : รองอธิการบดฝีายกจิการนักศึกษา ผูรับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา 
4.1 จำนวนการจัดกิจกรรมแนะนำดานอาชีพใหกับนักศึกษาหรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (QS Stars) 

เปาหมาย 12 คร้ัง/ป 
หมายถึง จำนวนครั้งที ่มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ (Job Fair) การใหบริษัทมาจัดนิทรรศการ

หรือบูธเพื่อแนะนำอาชีพ รับสมัครงาน การจัดอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทำงาน ทั้งนี้นับจำนวนคร้ัง 
ที่จัดงาน กรณีที่มีหลายหนวยงานเขามาแนะนำอาชีพในคราวเดียวกันใหนับเปน 1 ครั้ง และตองมีภาพการจัดกิจกรรม
และรายละเอียดของการจัดงานข้ึนบนเว็ปไซตดวย 

หลักฐาน 4.1.1 URL ของการจัดกิจกรรมแตละคร้ังที่มีขอมูลของการจัดงานครบถวน 
- ชื่อโครงการ วัน เวลา และสถานที่จัดงาน 
- ขอมูลบริษัท หรือหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม/ ตำแหนงงานที่เปดรับ 
- จำนวนผูเขารวมงาน 
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4.2 จำนวนชมรมนักศึกษา (QS Stars) 
เปาหมาย 63 ชมรม/ป 
หมายถึง จำนวนชมรมที่จัดตั้งขึ้นถูกตองตามขอกำหนดของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานของชมรม

จริง มีขอมูลคณะกรรมการชมรม มีภาพการดำเนินกิจกรรมของชมรม ทั้งนี้กำหนดใหทุกชมรมตองมีเว็ปไซต โดยอาจ
มอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษาเปนผูดำเนินการเร่ืองเว็ปไซต 

หลักฐาน 4.2.1 URL ของชมรม 
 

4.3 จำนวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยใหการชวยเหลือดานการกุศล และองคกรการกุศลระดับชาติหรือ
นานาชาติ (QS Stars) 

เปาหมาย 26  กิจกรรม/ป 
หมายถึง จำนวนครั ้งที ่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมดานการกุศลกับหนวยงาน

ภายนอก เชน การชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ การชวยเหลือผูดอยโอกาส หรือการกุศลอื่นๆ ทั้งนี้หากเปน
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเปนเจาภาพควรมีขอมูลโครงการ ภาพกิจกรรม ไวบนเว็ปไซตของหนวยงาน ทั้งนี้หากเปนการ
รวมกับหนวยงานภายนอกควรมีการเผยแพรในลักษณะของขาวไวบนเว็ปไซตดวยเชนกัน 

หลักฐาน 4.3.1 URL ของการจัดกิจกรรม 
 

4.4 จำนวนการจัดแสดงดนตรีที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย (QS Stars) 
เปาหมาย 18 คร้ัง/ป 
หมายถึง จำนวนการจัดงานดนตรี คอนเสิรต ที ่จัดขึ ้นในพื ้นที ่ของมหาวิทยาลัย (รวมพื ้นที ่ศูนย

การศึกษาดวย) ทั้งนี้อาจยกระดับการแสดงดนตรีที่เปนกิจกรรมของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ใหเปนงานแสดง
ดนตรีที่เปดใหคนทั่วไปดวย มีการประชาสัมพันธ มีการบันทึกการแสดงสด และเผยแพรบนเว็ปไซต เปนตน 

หลักฐาน 4.4.1 URL การบันทึกการแสดงสดดนตรี หรือภาพการจัดกิจกรรมดนตรี 
 

4.5 จำนวนการแสดงผลงานและการจัดนิทรรศการ (หนวยงานละ 2 คร้ัง) (QS Stars) 
เปาหมาย 30 คร้ัง/ป 
หมายถึง จำนวนการจัดงานนิทรรศการ หรือบูธดานวิชาการใหกับนักศึกษาหรือบุคลากรเขารวมงาน 

และนับรวมการจัด Mini Conference ที่มีการจัดการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอรดวย และควรมีการเผยแพรขอมูลการ
จัดงานไวบนเว็ปไซตดวย 

หลักฐาน 4.5.1 ไฟลโครงการจัดนิทรรศการ/ Mini Conference 
4.5.2 ไฟลภาพการจัดกิจกรรม 
4.5.3 URL ที่แสดงการจัดนิทรรศการ/ Mini Conference ที่มีขอมูลของการจัดงานและ

ภาพประกอบครบถวน (หากมีขอนี้ไมตองแสดงหลักฐานในขอ 4.5.1 และ 4.5.2) 
 

4.6 จำนวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (QS Stars) 
เปาหมาย 500 คน/ป 
หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ ปจจุบัน ที่ไดรับทุนการศึกษาจากหนวยงานภายนอก 

หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง อาจเปนเปนหนวยงานรัฐหรือเอกชนก็ได 
หลักฐาน 4.6.1 ไฟลสำเนาสัญญาการรับทุน/ ใบประกาศ/ หลักฐานอ่ืนๆ ที่แหลงทุนออกให 
 

4.7 จำนวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย คนละไมนอยกวา 10,000 บาท (QS Stars) 
เปาหมาย 100 คน/ป 
หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน ณ ปจจุบัน ที่ไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย (นับทุก

ทุนที่มหาวิทยาลัยมอบให) และแตละทุนตองมีมูลคาไมนอยกวา 10,000 บาท  
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หลักฐาน 4.7.1 ไฟลสำเนาสัญญาการรับทุน/ ใบประกาศ/ หลักฐานอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยออกให 
 

4.8 จำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยชวยเหลือสังคมและชุมชน (หนวยงานละ 200,000 บาท) (QS Stars) 
เปาหมาย 4,200,000 บาท/ป 
หมายถึง จำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยใชในกิจกรรมชวยเหลือสังคมและชุมชน ซึ่งอาจสอดครลองกันกับ

ขอ 2.9 และขอ 4.2 ทั้งนี้ QS ยังมีการนับจำนวนชั่วโมงที่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยลงไปทำกิจกรรมดวย 
เชน การออกคายจิตอาสาสรางหองสมุดใหชุมชน มีผูเขารวมกิจกรรม 20 คน ระยะเวลา 5 วัน โดยทาง QS มูลไปคิด
คำนวณออกมาเปนจำนวนเงินใหเอง และนำไปบวกเพิ่มกับจำนวนเงินที่เราใชไป (ไมทราบสูตรคำนวณที่แนชัด) 

หลักฐาน 4.8.1 ไฟลสำเนาโครงการ 
4.8.2 ไฟลภาพการดำเนินกิจกรรม 
4.8.3 URL ที่แสดงถึงการจัดโครงการที่มีรายละเอียดครบถวน (หากมีขอนี้ไมตองแสดง

หลักฐานในขอ 4.8.1 และ 4.8.2) 
 

ดานที่ 5 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
ผูกำกับ : รองอธิการบดฝีายแผนงานและประกันคุณภาพ ผูรับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน 
5.1 การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปงบประมาณ 

2565 
เปาหมาย 1 แผนการดำเนินงาน 
หมายถึง จำนวนแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำป

งบประมาณ 2565 โดยแผนการดำเนินงาน ฯ ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) 

หลักฐาน 5.1.1 ไฟลแผนการดำเนินงาน ฯ 
5.1.2 ไฟลบันทึกขอความมติที่ประชุม กบม. 
 

5.2 การสรางความรูความเขาใจหรือชี้แจงขอมูลแผนการดำเนินงาน ฯ ใหผูรับผิดชอบรับทราบ 
เปาหมาย 1 คร้ัง 
หมายถึง การสรางความรู ความเขาใจหรือการชี้แจงขอมูลแผนการดำเนินงาน ฯ ใหผู รับผิดชอบ

รับทราบ โดยอาจดำเนินการในรูปแบบการจัดการประชุมชี ้แจง หรือการจัดทำบันทึกขอความชี ้แจงขอมูลไปยัง
ผูรับผิดชอบ 

หลักฐาน 5.2.1 ไฟลบันทึกขอความเชิญประชุมชี้แจงขอมูล หรือบันทึกชี้แจงขอมูลแผนการดำเนินงาน 
5.2.2 ไฟลหลักฐานการประชุมชี้แจงขอมูล (กรณีที่ชี้แจงในรูปแบบการประชุม) เชน รายงาน

การประชุม หรือภาพถายในการประชุม เปนตน 
 

5.3 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ประจำปงาบประมาณ 2565 

เปาหมาย 11 คร้ัง (เดือนพฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565) 
หมายถึง จำนวนคร้ังที่มีการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนจากหนวยงานเจาภาพ  
หลักฐาน 5.3.1 ไฟลบันทึกขอความติดตามผลการดำเนินงาน 

5.3.2 ไฟลสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน 
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5.4 การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา (กบม.) 

เปาหมาย 11 คร้ัง (เดือนพฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565) 
หมายถึง จำนวนคร้ังที่มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) 
หลักฐาน 5.4.1 ไฟลบันทึกขอความมติที่ประชุม กบม. 

5.4.2 ไฟลสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน 
 

ทั้งนี ้ในแตละดานมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหผู บริหารไดกำกับดูแลในการขับเคลื่อน ซึ่งมีแนวทาง 
ในการดำเนินการ ดังนี้  

1. สรางความรูความเขาใจกับผูที่เก่ียวของกับการดำเนินงาน 
2. หนวยงานดำเนินงานรายงานความกาวหนา และแจงปญหา/อุปสรรคที่พบระหวางดำเนินงานตอผู

กำกับทุกเดือน 
3. มีการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานทุกเดือน 

 

หมายเหตุ:  
1. หนวยงานผู ร ับผิดชอบแตละดานเปนผู กำหนดคาเปาหมายตัวชี ้ว ัดใหหนวยงานที ่เกี ่ยวของ  

โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2564 เปนแนวทางในการกำหนดเปาหมาย 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบแตละดานติดตามผลการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานผล

การดำเนินงานประจำเดือนมายังกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (ตามแบบฟอรมที่กำหนด) 
 

สูตรการคำนวน : 

จำนวนตัวชีว้ัดที่มีผลการดำเนนิงานบรรลุเปาหมาย

จำนวนตัวชี้วัดตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัทั้งหมด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองการ 
1. จำนวนตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จำนวนตัวชี้วัดตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
3. แผนการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  2563 และ 2564 (ถามี) 
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เปาประสงค 3.2 เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัด 3.2.1 
รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตรวมกันและเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองพัฒนานักศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากเครือขายที่ใหผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางเดนชัดเทียบกับจำนวนเครือขาย

ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก จำเปนอยางยิ่งที่ตองมีพันธมิตร หรือเครือขายทั้งภายในและ
ภายนอกในแตละพันธกิจ   

เครือขาย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุมของคนหรือองคการที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล
ระหวางกัน หรือทำกิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกัน โดยการติดตออาจทำไดทั้งที่ผานศูนยกลางแมขายหรือแกนนำ หรือ
อาจจะไมมีแมขายหรือแกนนำแตจะทำการติดตอโดยตรงระหวางกลุม ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสรางที่
คนหรือองคการสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจำเปนหรือ
เปนโครงสรางที่มีความสัมพันธชัดเจน  

กลุ มเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกอบดวย 1) กลุ มเครือขายศิษยเกา  
2) กลุมเครือขายชุมชน 3) กลุมเครือขายสาขาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ 4) กลุมเครือขายผูประกอบการ 5) กลุมเครือขาย
ตางประเทศ และ 6) กลุมเครือขายอื่นๆ ซึ่งรวมถึงหนวยงานสนับสนุนที่มีเครือขายตามภารกิจของหนวยงานนั้นๆ  
มีการจัดทำขอตกลงความรวมมือเปนเครือขาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธ
กิจหลักของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว 

 

เงื่อนไข:  
1. นับทุกเครือขายที ่มีอายุการดำเนินงานตามขอตกลง และตองระบุในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน

ความสัมพันธกับเครือขายในปงบประมาณที่ประเมิน 
2. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ใหหนวยงานทําบันทึกแจงกองพัฒนานักศึกษา และฝายวิเทศสัมพันธ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
 

ตัวอยางผลผลิตที่เปนประโยชน อาทิ  
กิจกรรม ตัวอยางผลผลิตที่เปนประโยชน 

เครือขายศิษยเกา 
1) การใหทุนการศึกษากับนักศึกษาปจจบุัน  มหาวิทยาลยัไดรับทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท และ

มอบทุนใหนักศึกษาจำนวน 10 คน  
2) การจัดกิจกรรมคืนสูเหยาเพื่อสรางความสัมพนัธที่ดี
และระดมทนุจากศิษยเกา 

มหาวิทยาลยัไดรับการสนบัสนนุการจัดกิจกรรมคืนสูเหยา
จากศิษยเกา และมีการระดมทนุเกิดข้ึนจำนวน 2,000,000 
บาท 

3) การมีสวนรวมในการถายทอดทกัษะหรือวิชาชีพ
ใหกับนักศึกษา 

นักศึกษาไดรับความรู  แลกเปลีย่นประสบการณ และทักษะ
เพื่อนำมาใชในการเรียนในหองเรียนและฝกวชิาชีพ 
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กิจกรรม ตัวอยางผลผลิตที่เปนประโยชน 
เครือขายชุมชน 
เปนแหลงเรียนรูเพื่อการวิจัยและบริการทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยไดขอมูลเพื่อการพัฒนา 
2. ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย 
3. มหาวิทยาลัยไดองคความรูเพื่อนำมาพฒันาการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัยของอาจารย 

เครือขายสาขาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ 
ใหความรวมมือในการพัฒนาบณัฑิตเพื่อใหสอดคลอง
มาตรฐานวิชาชีพ 

นักศึกษาไดรับความรู และทักษะที่สอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 

เครือขายผูประกอบการ 
1) รวมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

มหาวิทยาลยัไดหลักสูตรการเรียนการสอนสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน 

2) เปนสถานที่ศึกษาดงูานสำหรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 

นักศึกษาไดรับความรู ทักษะ และประสบการณในวิชาชีพ 

3) เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพสำหรับนักศึกษา 
4) รับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาทำงานหลงัสำเร็จ
การศึกษา 

นักศึกษาจำนวน 10 คน ไดเขาทำงานหลังสำเร็จการศึกษา 
ณ สถานประกอบการที่เปนเครือขาย 

เครือขายตางประเทศ 
1) แลกเปลี่ยนนักศึกษา 1. นักศึกษาไดรับทักษะดานการใชกับเจาของภาษา 

2. นักศึกษาไดเรียนรูวฒันธรรมใหตางแดน 
2) รวมศึกษาวิจัย มหาวิทยาลยัไดผูทรงคุณวุฒิรวมตัดสินการนำเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ
3) แลกเปลี่ยนอาจารยผูสอน 1. อาจารยไดรับทักษะดานการใชกับเจาของภาษา 

2. อาจารยไดเรียนรูเทคนิคการสอนและวฒันธรรมใหตาง
แดน 

เครือขายอ่ืนๆ ตัวอยางเชน องคการบริหารสวนตำบล จังหวัด สถาบันการศึกษาภายในประเทศ เปนตน 
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ไดรับการสนับสนนุโครงการที่เปนประโยชนตอเครือขายและ

มหาวิทยาลยั 
 

สูตรการคำนวณ:  
จำนวนเครือขายที่ใหผลผลติที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย

จำนวนเครือขายทั้งหมด
X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนเครือขายที่ใหผลผลิตที่เปนประโยชนทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จำนวนเครือขายทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. เอกสารแสดงการเปนเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยและเครือขายตางๆ  
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4. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565   
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานผลผลิตรวมกันและเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่จัดกับเครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
7. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ.  2562  2563 และ 2564 (ถามี)  
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เปาประสงค 3.3 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัด 3.3.1 
รอยละของนักเรียนที่เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตอแผนรับนักศึกษาประจำป 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่เขามาศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของมหาวิทยาลัยเทียบกับแผนรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2565 
นักเรียนที่เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย หมายถึง นักเรียนที่รายงานตัวเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนรับนักศึกษา หมายถึง แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2565 ที่ผาน

การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 

สูตรการคำนวณ : 
จำนวนนักเรียนที่เขามาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2565

แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2565
X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนนักเรียนที่เขามาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2565  
2. แผนรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2565 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 3.3.2 
จำนวนการประชาสัมพันธผลงานที่สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
หนวยวัด :  เร่ือง ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองกลาง 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนขาวประชาสัมพันธผลงานที ่สะทอนอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
อัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญ

การคิด มีจิตสาธารณะ 
นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ 

เปนนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุงมั่นใน
การปฏิบัติงาน สามารถใชหลักวิชาการดวยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองใหมคีวามกาวหนา
อยางตอเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถสื่อสารและ
ถายทอดความรูความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใชระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสูชุมชนและ
สังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอ่ืน มุงทำความดีที่เปน
ประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

การประชาสัมพันธผลงานที่สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย หมายถึง การเผยพรขอมูลเนื้อหา
ขาวสารที่เปนนโยบาย / กิจกรรม / ผลงานดานการวิจัย  รางวัลของนักศึกษา คณาจารยเก่ียวของกับหลักสูตร การเรียน
การสอน ความรวมมือกับองคกรภาครัฐ/เอกชนระดับชาติและนานาชาติ งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา ที่สงเสริมพัฒนาสังคม ชุมชน ประชาชน ระดับชาติและนานาชาติ ตัวอยางเชน นักวิจัยสวนสุนันทาควา
รางวัลเหรียญทอง ผลงานวิจัยเวทีนานาชาติ ‘กระดาษจากเปลือกถั่ว’ เปนตน นวัตกรรมใหมเพื่อความยั่งยืนไปสู
สาธารณชนไดรับรู 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 6 เร่ือง ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
10 เร่ือง 16 เร่ือง 22 เร่ือง 28 เร่ือง 34 เร่ือง 

 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 เร่ือง ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายงานสรุปขาวทีไ่ดรับการเผยแพรประชาสัมพนัธผลงานทีส่ะทอนอัตลักษณมหาวิทยาลัยหรือ

หนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  2563 และ 2564 (ถามี) 
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เปาประสงค 3.4 นักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาตอหรือมีการแลกเปล่ียนในสาขาวิชา 
 

ตัวช้ีวัด 3.4.1 
จำนวนนักศึกษาชาวตางชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาชาวตางชาติหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งหมด ในปการศึกษา 2564 
นักศึกษาชาวตางชาติ หมายถึง ชาวตางชาติที่มาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเพื่อรับปริญญา (Degree 

Program) ของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไปลงทะเบียนเรียนวชิาตางๆ 
หรืออบรมเพิ่มทักษะความรูในสาขาวิชาของตนเองที่มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศภายใตเงื่อนไขขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยคูสัญญานั้น โดยไดรับเอกสารรับรองการ
อบรมหรือสามารถนำรายวิชา/หนวยกิตกลับมาเรียน ที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็รับนักศึกษาตางชาติมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ภายใตเงื่อนไขเดียวกัน ทั้งน้ีระยะเวลาของการแลกเปลี่ยนตองอยางนอย 1 ภาคเรียนหรือเทียบเทา (≥45 ชั่วโมง) 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 50 คน ตอ 1 คะแนนโดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
300 คน 350 คน 400 คน 450 คน 500 คน 

 

• ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน คาเปาหมาย (คน) 
1. คณะศิลปกรรมศาสตร 90 
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 280 
3. วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 55 
4. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 55 
5. วิทยาลัยนิเทศศาสตร 20 

 

สูตรการคำนวณ : 

ผลการดำเนินงานของหนวยงานทัง้หมด

คาเปาหมายของหนวยงานทัง้หมด
 X100 

 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 20.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ตัวชี้วัด คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละการบรรลุเปาหมายของจำนวน
นักศึกษาชาวตางชาติหรือนักศึกษา
แลกเปลี่ยน 

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 

 



 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

SSRU 

145 คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน  : 
1. จำนวนนักศึกษาชาวตางชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปการศึกษา 2564 
2. เอกสารการรับรอง ไดแก หนังสือรับรองการอบรม ใบรับรองการอบรม หรือเอกสารแสดงผลการเรียน

ของนักศึกษา 
3. รายงานสรุปโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา  2561 2562 และ 2563 (ถามี) 
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เปาประสงค 3.5 อาจารยชาวตางชาติท่ีปฏิบัติงานหรือมีการแลกเปล่ียนในสาขาวิชา 
 

ตัวช้ีวัด 3.5.1 
จำนวนอาจารยชาวตางชาติหรืออาจารยแลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ 
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนอาจารชาวตางชาติหรืออาจารยแลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษทั้งหมด ในป

การศึกษา 2564 
อาจารยชาวตางชาติ หมายถึง อาจารยประจำ ลูกจางชั่วคราว ลูกจางโครงการ ลูกจางชาวตางประเทศที่มี

สัญชาติเปนคนตางชาติ ปฏิบัติภารกิจในการจัดการเรียนการสอน หรือเปนวิทยากรหรือบรรยายพิเศษทั้งระบบ Online 
หรือ Onsite ในคณะ/วทิยาลัย โดยมีสญัญาจาง (work permit) ใหปฏิบัติงานตั้งแต 3 เดือนข้ึนไป 

อาจารยแลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ หมายถึง อาจารยหรือวิทยากรชาวตางประเทศมีสัญชาติ
เปนคนตางชาติ ที่มีการแลกเปลี่ยนดานวิชาการระหวางหนวยงาน เพื่อปฏิบัติงานสอน หรือปฏิบัติงานวิจัย หรือเปน
วิทยากร หรือบรรยายพิเศษทั้งระบบ Online หรือ Onsite ในคณะ/วทิยาลัย 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

• ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 คน ตอ 1 คะแนนโดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
24 คน 26 คน 28 คน 30 คน 32 คน 

 

• ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คะแนนโดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน  : 
1. จำนวนอาจารยชาวตางชาติ/อาจารยแลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ ประจำปการศึกษา 2564 
2. หนังสือเชิญเปนวิทยากร/บรรยายพิเศษ 
3. รายงานสรุปโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย 
4. สัญญาจาง (work permit) อาจารยชาวตางชาติ 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา  2561 2562 และ 2563 (ถามี) 
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เปาประสงค 3.6 
มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายในประเทศและ
ทองถิ่น 

 

ตัวช้ีวัด 3.6.1 
รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการจัดกจิกรรมรวมกัน 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองพัฒนานักศึกษา 
 

คำอธิบาย :  
 

 
 

พิจารณาจากจำนวนเครือขายภายในประเทศที ่มีการจัดกิจกรรมรวมกันเทียบกับจำนวนเครือขาย
ภายในประเทศทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก จำเปนอยางยิ่งที่ตองมีพันธมิตร หรือเครือขายทั้งภายในและ
ภายนอกในแตละพันธกิจ   

เครือขาย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุมของคนหรือองคการที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล
ระหวางกัน หรือทำกิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกัน โดยการติดตออาจทำไดทั้งที่ผานศูนยกลางแมขายหรือแกนนำ หรือ
อาจจะไมมีแมขายหรือแกนนำแตจะทำการติดตอโดยตรงระหวางกลุม ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสรางที่
คนหรือองคการสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจำเปนหรือ
เปนโครงสรางที่มีความสัมพันธชัดเจน  

กลุมเครือขายในประเทศของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 1) กลุมเครือขายศิษยเกา 2) กลุมเครือขาย
ชุมชน 3) กลุมเครือขายสาขาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ 4) กลุมเครือขายผูประกอบการ และ 5) กลุมเครือขายอื่นๆ  
ที่มีการจัดทำขอตกลงความรวมมือเปนเครือขาย โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อชวยสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน 
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว 

การจัดกิจกรรมรวมกัน กลาวคือ เครือขายที่มีความรวมมือเกิดขึ้นในปที่ผานมาและไดมีการจัดกิจกรรม
หรือมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยในปที่ประเมิน  

 

เงื่อนไข : 
1. นับทุกเครือขายที ่มีอายุการดำเนินงานตามขอตกลง และตองระบุในแผนปฏิบัติการขับเคลื ่อน

ความสัมพันธกับเครือขายในปงบประมาณที่ประเมิน 
2. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตัิการขับเคลื่อนความสัมพนัธกับเครือขายภายในประเทศ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ใหหนวยงานทําบันทึกแจงกองพัฒนานักศึกษา 
3. การพิจารณาเครือขายตองมีการดำเนินการตามแนวทางการจดัทำความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ

เครือขาย (MOU/MOA) ดังนี้ 
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สูตรการคำนวณ:  
จำนวนเครือขายภายในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน

จำนวนเครือขายภายในประเทศทั้งหมด
X100 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 5.00  ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายชื่อเครือขายภายในประเทศที่มีการดำเนินการรวมกัน 
2. รายชื่อเครือขายภายในประเทศทั้งหมด 
3. เอกสารแสดงการเปนเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยและเครือขายตางๆ  
4. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานรวมกันของเครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ.  2562  2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 3.6.2 
รอยละขอตกลงความรวมมือในประเทศที่มีการจัดกจิกรรมอยางตอเน่ือง 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : กองบริหารงานบุคคล 
 

คำอธิบาย :  
 

 

 

พิจารณาจากจำนวนขอตกลงความรวมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องเทียบกับจำนวน
ขอตกลงความรวมมือในประเทศทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก จำเปนอยางยิ่งที่ตองมีพันธมิตร หรือเครือขายทั้งภายในและ
ภายนอกในแตละพันธกิจ 

บันทึกความเขาใจ Memorandum of Understanding (MOU) หมายถึง การจัดทำหนังสือโดยฝาย
หนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฎิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามเงื่อนไขที่ปรากฎในหนังสือนั้นกับอีกฝาย โดยที่หนังสือนี้ไมถือ
วาเปนสัญญาผูกมัด แตแสดงความตองการอันแนวแนของผูลงนามวาจะปฎิบัติดังที่ไดระบุไวและอีกฝายหนึ่งก็มีความ
เขาใจอยางเดียวกัน หากฝายใดมิไดปฎิบัติตามบันทึกความเขาใจดังกลาว อีกฝายก็ไมสามารถฟองรองในทางคดีได ตอง
พิจารณาเนื้อหาเปนกรณีไปวา MOU ที่ทำไวนั้นเขาลักษณะเปนขอตกลงหรือสัญญาหรือไม 

บันทึกขอตกลง Memorandum of Agreement (MOA) หมายถึง หนังสือสัญญา ซึ่งมีขอความที่ระบุ
เปนหลักเกณฑหรือวิธีการใหบุคคลที่เก่ียวของตองปฎิบัติหรือดำเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามที่ตกลง หรือตามเงื่อนไขที่
กำหนดไว หากฝายใดฝายหนึ่งประพฤติผิดสัญญา อีกฝายหนึ่งยอมสามารถฟองรองดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย หรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได 

การจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง หมายถึง การจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ไดดำเนินการรวมกับ
คูสัญญาตามขอตกลงความรวมมือในประเทศ มีการจัดกิจกรรมรวมกันทุกปตลอดระยะเวลาการทำขอตกลงความรวมมือ 

 

เงื่อนไข : 
1. นับทุก MOU/MOA ที่มีอายุการดำเนินงานตามขอตกลงความรวมมือ 
2. การพิจารณาขอตกลงความรวมมือในประเทศตองมีการดำเนินการตามแนวทางการจัดทำความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยกับเครือขาย (MOU/MOA) 
 

สูตรการคำนวณ:  
จำนวนขอตกลงความรวมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง

จำนวนขอตกลงความรวมมือในประเทศทั้งหมด
X100 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายชื่อขอตกลงความรวมมือภายในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
2. รายชื่อขอตกลงความรวมมือภายในประเทศทั้งหมด 
3. เอกสารแสดงการขอตกลงความรวมมือในประเทศ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและ

หนวยงาน/มหาวิทยาลัยตางๆ  
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4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องของเครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ.  2562  2563 และ 2564 (ถามี) 
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เปาประสงค 3.7 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด 3.7.1 
รอยละขอตกลงความรวมมือตางประเทศที่มีการจดักิจกรรมอยางตอเน่ือง (14) 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) หนวยงานเจาภาพ : ฝายวิเทศสัมพันธ 
 

คำอธิบาย :  
 

พิจารณาจากจำนวนขอตกลงความรวมมือตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เทียบกับขอตกลง
ความรวมมือตางประเทศทั้งหมด ที่มีอายุการดำเนินงานตามขอตกลง และระบุในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสมัพันธ
กับเครือขาย  

ขอตกลงความรวมมือตางประเทศ หมายถึง ความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศที่มีการลงนามความ
รวมมือ เพื่อรวมเปนเครือขาย ทั้งแบบทวิภาคี และแบบพหุภาคี ประกอบดวย 

1. Memorandum of Understanding (MOU หรือ บันทึกความเขาใจ) 
2. Memorandum of Agreement (MOA หรือ บันทึกขอตกลง) 
โดยตองผานกระบวนการจัดทำขอตกลงอยางเปนทางการ ตามแนวทางการจัดทำขอตกลงระหวาง

มหาวิทยาลัย กับเครือขายตางประเทศ  
การจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง การจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรวมกับเครือขายตางประเทศตาม

ขอตกลงภายหลังจากมีการลงนามความรวมมือ ซึ ่งตองมีการดำเนินการรวมกันอยางตอเนื ่อง อยางนอย 2 ป 
(ปงบประมาณ 2564 และปงบประมาณ 2565)  

กรณีที่หนวยงานไมสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถนับเครือขาย
ความตกลงที่มีกิจกรรมรวมกันในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได 

 

เงื่อนไข:  
1. นับทุกเครือขายตางประเทศที่มีอายุการดำเนินงานตามขอตกลง และตองระบุแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน

ความสัมพันธกับเครือขายในปงบประมาณที่ประเมิน 
2. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให

หนวยงานทำบันทึกขอความแจงฝายวิเทศสัมพันธ กองกลาง 
3. การพิจารณาเครือขายตองมีการดำเนินการตามแนวทางการจดัทำความรวมมอืระหวางมหาวิทยาลัยกับ

เครือขาย (MOU/MOA) ดังนี้ 
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หมายเหตุ MOU/MOA ตางประเทศ สิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ  
กรณีที ่ MOU/MOA หมดอายุ หรือยังไมสามารถขยายอายุ MOU/MOA หรือไมสามารถจัดกิจกรรม 

ตามแผนได หนวยงานสามารถนำเครือขายดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรมระหวางประเทศ ที่ผานความเห็นชอบของ
อธิการบดี เปนผลการปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดนี้ได 

 

การรายงานขอมูลเพ่ิมเติมของตัวชี้วัดน้ี :  
1. กิจกรรมที่เกิดจากการประชมุและเจรจาระหวางประเทศ ที่ไดมีการนำเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบและ

มีการประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อดำเนินการตอไป ประจำปงบประมาณ 2565  
2. Contact Research  
3. Research Collaboration 
 

 

สูตรคำนวณ : 
 

จำนวนขอตกลงความรวมมือตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง

จำนวนขอตกลงความรวมมือตางประเทศทั้งหมด ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
X100 
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เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนขอตกลงความรวมมือตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
2. จำนวนขอตกลงความรวมมือตางประเทศทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่จัดกับเครือขายตางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565  
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ.  2562  2563 และ 2564 (ถามี) 
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ภาคผนวก 
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Suan Sunandha Rajabhat University 

SSRU 

157 คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ภาคผนวก ก 

การถายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ลงสูหนวยงาน 

 
 

ประเด็น แนวทางปงบประมาณ 2565 
ความสอดคลองกับปที่

ผานมา 
1) การเลือกตัวชี้วัด เลือกทุกตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
เหมือนเดิม 

2) กำหนดคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด 

1. พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง อยางนอย 3 ป ข้ึนไป หรือ
เทาที่มีขอมูล 
2. กรณีที่เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงปริมาณ จะพิจารณาจาก
ศักยภาพของมหาวทิยาลัยหรือขอมูลที่ใกลเคียง 

เหมือนเดิม 

3) กำหนดน้ำหนักของ
ตัวชี้วัด 

1. น้ำหนักของตัวชี้วัดที่สำคัญ จะกำหนดใหมีน้ำหนักตัวชี้วัด
ละ รอยละ 2.00 เนื ่องจากเปนตัวชี ้วัดที่ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในสภาวะการณปจจุบันและอนาคตมีตอการจัด
กลุมสถาบันอุดมศึกษา และโครงการวาระสำคัญประจำป 
(Agenda) และมีตอความสำเร็จของวิสัยทัศน พันธกิจ และ
นโยบายของอธิการบดีซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญมีทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด 
น้ำหนักรวมเทากับ 28.00 
2. น้ำหนักของตัวชี้วัดปกติมีน้ำหนักตัวชี้วัดละ รอยละ1.44 
จำนวน 50 ตัวชี้วัด น้ำหนักรวมเทากับ 72.00   

เหมือนเดิม 

4) กำหนดเกณฑการให
คะแนน(คะแนนเต็ม 5) 

การกำหนดเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามขอตกลงของ
คณะกรรมการเจรจาและประเมนิผล 

เหมือนเดิม 

5) แนวทางการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายลงสูระดบัหนวยงาน 
 5.1 การถายทอดตัวชี้วัด
ระดับมหาวิทยาลัยสู
หนวยงาน 

การถายทอดตัวชี้วัดลงสูหนวยงาน แบงออกเปน 3 กลุม 
คือ 1) กลุมหนวยงานจัดการศึกษา 2) หนวยงานสนบัสนุน
การศึกษา 3) กลุมหนวยงานที่มลีักษณะเฉพาะ  

1. ใหหนวยงานเจ าภาพตัวชี ้ว ัดเป นพิจารณาการ
ถายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยลงสูระดับหนวยงาน โดย
พิจารณาจากตัวชี้วัดที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

2. แนวทางการถายทอดตัวชี ้ว ัดลงสู หน วยงานที ่มี
ลักษณะเฉพาะ คือ โรงเรียนสาธิต ดังนี้ 

2.1  ตัวชี้วัดภาคบังคับของมหาวิทยาลัย   
 2.2 ตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามภารกิจและแผนปฏิบัติการที่
ไม ซ ้ำก ับตัวช ี ้ว ัดบังค ับ โดยใหเล ือกทุกตัวชี้ว ัดที ่อย ู ใน
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนเพิ่มเติม 

แนวทางเหมือนเดิม 
แตกตางเฉพาะจำนวน
หนวยงานที่มีลักษณะ 

เฉพาะ  
ป 2565 มีเฉพาะ
โรงเรียนสาธิต 

 
 
 
 
 

 



 

 
SSRU 

158 คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ประเด็น แนวทางปงบประมาณ 2565 
ความสอดคลองกับปที่

ผานมา 
 5.2 การกำหนดคา
เปาหมายในระดบั
หนวยงาน 

พิจารณาการกำหนดคาเป าหมาย ดำเน ินการ โดยแบง
ออกเปน 2 กลุม 

1) ใชเปาหมายเดียวกันกับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (รอยละ) เชน 1.1.2 รอยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป มหาวิทยาลัยกำหนดเปาหมายไวที่  รอยละ 96.10 ทุก
หนวยงานที่ไดรับตัวชี้วัดนี้ ก็ตองใชเปาหมาย รอยละ 96.10 
เชนเดียวกัน 

2) พ ิจารณาตามศ ักยภาพของแต ละหน วยงาน
ประกอบดวย 

- ตัวช ี ้ว ัดเช ิงปริมาณ (จำนวน) มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตามศักยภาพของแตละหนวยงาน เช น 2.2.2 
จำนวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรมหาวิทยาลัย
กำหนด จำนวน 130 คน โดยจะพิจารณาศักภาพเปาหมาย
ของแตละหนวยงาน ดังนี้ 

1) คณะครุศาสตร จำนวน 2 ผลงาน  
2) คณะวิทยาศาสตรฯ จำนวน 20 ผลงาน 
3) คณะมนุษยศาสตรฯ จำนวน  1 ผลงาน  
4) คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 20 ผลงาน 
5) คณะศิลปกรรมศาสตร จำนวน 75 ผลงาน 
6) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จำนวน 1 

ผลงาน  
7) วิทยาลัยสหเวชศาสตร จำนวน 8 ผลงาน  
8) วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเซน จำนวน 3 

ผลงาน  

เหมือนเดิม 

 5.3 การกำหนดน้ำหนัก ใหใชคาน้ำหนักเดียวกับมหาวทิยาลัย เหมือนเดิม 
 5.4  การกำหนดเกณฑ
การใหคะแนน (คะแนน
เต็ม 5) 

การกำหนดเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามขอตกลงของ
คณะกรรมการเจรจาและประเมนิผล 

เหมือนเดิม 
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ภาคผนวก ข 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

 การกำหนดตัวชี้วัดท่ีสำคัญประจำปมีแนวทางการกำหนด โดยพิจารณา ดังนี้  
(1) ตัวชี้วัดท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณปจจุบันและอนาคต 
(2) ตัวชี้วัดท่ีมีผลตอการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
(3) ตัวชี้วัดท่ีสงผลตอโครงการวาระสำคัญประจำป (Agenda) 
(4) ตัวชี้วัดท่ีสงผลตอนโยบาย/ โครงการจำเปนเรงดวนของผูบริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัด 

ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 

1) 1.2.3 รอยละนักศึกษาท่ีมีความสามารถเฉพาะตัวหรือ
พรสวรรคท่ีไดรับการพัฒนาใหมีทักษะหรือความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

        

2) 1.2.5 จำนวนการข้ึนทะเบียนการคาของผูประกอบการ
รายใหม (Start-Up) 

        

3) 1.4.1 จำนวนสาขาวิชา Top 10 Thailand         
4) 1.4.7 หลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสตูร Non-Degree         
5) 1.4.9 จำนวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนรวมกับ
หนวยงานหรือสถานประกอบการ 

        

6) 1.4.10 จำนวนอาจารยและนักศึกษาท่ีจัดการเรียนรูและ
ปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสถานประกอบการ 

        

7) 1.5.1 รอยละของผูสอนท่ีมีคุณภาพสูง          
8) 1.7.1 รอยละความสำเร็จของการถายทอดทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

        

9) 1.8.3 จำนวนระบบบริหารจดัการสำหรับมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 

        

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน 

10) 2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตอ
อาจารยประจำและนักวิจัย 
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ตัวชี้วัด 

ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 
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11) 2.6.1 เงินรายไดจากการบริการวิชาการ เปนท่ีปรึกษาตอ
อาจารยประจำ 

        

12) 2.6.3 จำนวนเงินบริจาคเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย         
ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 

13) 3.1.1 รอยละความสำเร็จของแผนการจดัอันดับ
มหาวิทยาลยั 

        

14) 3.7.1 รอยละขอตกลงความรวมมือตางประเทศท่ีมีการ
จัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
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ภาคผนวก ค 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จำแนกตามผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 
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ภาคผนวก ง 

แนวทางการดำเนินงานของหนวยงานเจาภาพ 
 

 

 
  

กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และเสนอใหผูกํากับ
ดูแลพิจารณาเห็นชอบ

สื่อสารแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใหหนวยงานที่
เกี่ยวของรับทราบ

1) รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแนวทางฯ
2) สอบทานและยืนยันความถูกตองของขอมูล 
3) รวบรวมหลักฐานในตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
4) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย
5) จัดสงขอมูลตามขอ ขอ 1-4 ใหกองนโยบายและแผน

สงเสริมและผลักดันรวมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามเปาหมายของตัวชี้วัด ทุกไตรมาส

ก.ย. 64 

ต.ค. 64 

ทุกวันที่ 3 ของเดือน 

ธ.ค. 64, มี.ค. 65 

มิ.ย. 65, ก.ย. 65 
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ภาคผนวก จ 

แบบฟอรมสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ....... 
หนวยงาน .................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(....) รอบ ..... เดือน 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
ผลการ

ดำเนินงาน 

คา
คะแนนที่

ได 

คะแนน
ถวง

น้ำหนัก 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร: 1 …………. 
 ตัวชี้วัด .............................           
 ตัวชี้วัด ...........................           
 ตัวชี้วัด ..............................           
 ตัวชี้วัด ...........................           
ยุทธศาสตร: 2 …………. 
 ตัวชี้วัด .........................           
 ตัวชี้วัด ...........................           
 ตัวชี้วัด ...........................           
 ตัวชี้วัด ............................           
ยุทธศาสตร: 3 …………. 
 ตัวชี้วัด .............................           
 ตัวชี้วัด ...........................           
 ตัวชี้วัด ............................           
 ตัวชี้วัด ............................           

 รวม    
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แนวทางการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขอใหกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

 

หัวขอรายงาน คำอธิบาย 
1. หนวยงาน ระบุชื่อหนวยงาน 
2. รอบการรายงานผล ทำเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลา ของการรายงาน 
3. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ระบุชื่อตัวชีว้ัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือคูมือการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
4. หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัด เชน รอยละ แหง ราย บาท ระดบั เปนตน 
5. น้ำหนัก ระบุนำ้หนักตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
6. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชีว้ัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

หนวยงาน 
7. ผลการดำเนินงาน ระบุผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี ้วัด ทั้งนี ้ตองมีหนวยนับ

เหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สำหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด 
และไมไดระบุตัวชี้วัดยอยพรอมรายละเอียดลงในตาราง ไมตองระบุขอมูลผลการ
ดำเนินงาน) 

8. คาคะแนนทีไ่ด ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนำผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑการให
คะแนนที่ระบุในคำรับรองฯ แลวจึงนำคาคะแนนที่คำนวณไดมาใสในชองคาคะแนน
ที่ได  โดยใชวิธีการคำนวณจำแนกตามประเภทของตัวชี้วัด  

9. คะแนนถวงนำ้หนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนำคาคะแนนที่ไดของตัวชี้วัด 
มาคูณกับน้ำหนักของตัวชี้วัด แลวหารดวยน้ำหนักรวมทั้งหมดของทุกตัวชี้วัดที่
ระบุในคำรับรองฯ 

10. วันที่รายงาน ระบุวันที่จัดทำตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังจากที่มีการตรวจสอบและผูมีอำนาจให
ความเห็นชอบแลว 

11. ผูรายงาน หนวยงาน ตำแหนง 
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทำหนาที่จัดทำตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตำแหนง เบอร
โทรศัพทที่สำนักงาน 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 

สำหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)    ( .... )  รอบ  6  เดือน 

                                                                         ( .... )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    
โทรศัพท :  โทรศัพท :    
ขอมูลผลการดำเนินงาน :   

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1.      
2.      
3.      

 

เกณฑการใหคะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

      

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

     
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดำเนินการ  :   
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :   

 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
 
หลักฐานอางอิง : 
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) สำหรับตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณขอใหหนวยงานกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

 

หัวขอการรายงาน คำอธิบาย 
1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทำเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการรายงาน 
2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื ่อตัวชี ้ว ัดและลำดับที ่ของตัวชี ้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการของหนวยงาน 
3. ผูกำกับดูแลตัวชีว้ัด ระบุชื่อผูกำกับดูแลตัวชี้วัด พรอมเบอรติดตอ 
4. ผูจัดเก็บขอมูล ระบุชื่อผูจัดเก็บขอมูล พรอมเบอรติดตอ 
5. ขอมูลผลการดำเนินงาน อธิบายรายละเอียดการดำเนินงานที่มีความสอดคลองกับประเด็น

การประเมินผลที่กำหนดไวของตัวชี้วัดนั้นๆ  
6. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ของหนวยงาน 
7. การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 

7.1 ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
7.2 น้ำหนัก ระบุน้ำหนักตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
7.3 ผลการดำเนินงาน ระบุผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมี

หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สำหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอย
มากกวา 1 ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดำเนินงานให
ครบถวน) 

7.4 คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนำผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนที่กำหนดไว  

7.5 คะแนนถวงน้ำหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนำคาคะแนนที่ได
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ำหนักของตัวชี้วัด 

8. การบรรลุเปาหมาย ใหเปรียบเทียบคาเปาหมายและผลการดำเนินงาน 
9. คำชี้แจงการปฏิบตัิงาน/มาตรการที่ได
ดำเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดำเนินการ สำหรับ
ตัวชี้วัดนี ้

10. ปจจัยสนับสนนุตอการดำเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดนี้ 
11. อุปสรรคตอการดำเนินงาน  ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัดนี้ทั ้งที่

ควบคุมไดและควบคุมไมได 
12. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจำนวนของเอกสาร

ที่ไดจัดสงมา เพื่อใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูได
จากคู มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย หัวขอ 
ขอมูลอางอิง/แนวทางการประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน 
รายละเอียดของแผนงาน หนังสือ คำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน รายงาน
การประชุม ภาพถาย เปนตน ทั้งนี้ขอใหระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/
หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้นมีความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับ
การดำเนินงานของตัวชี้วัดในแตละข้ันตอนอยางไร 
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ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายตัวชี้วัด) สำหรับตัวชี้วัดทีเ่ปนเชิงปริมาณ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด :  

•    รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

ผูจัดเก็บขอมูล :  

•    ผูอำนวยการสถาบนัสรางสรรคและสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

โทรศัพท : 02-160-1003/1040 โทรศัพท : 02-160-1221/1224 
ขอมูลผลการดำเนินงาน :  

 
 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนนิงานจำแนกรายหนวยงาน ดังนี้ 

หนวยงาน 
จำนวนบุคลากร

ที่สอบผาน 
จำนวนบุคลากร

ที่เขาสอบ 
คิดเปน 
รอยละ 

1) คณะครุศาสตร 67 73 91.78 
2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 101 119 84.87 
3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 48 73 65.75 
4) คณะวิทยาการจัดการ 61 81 75.31 
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29 62 46.77 
6) คณะศิลปกรรมศาสตร 24 62 38.71 
7) บัณฑิตวทิยาลยั 28 31 90.32 
8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 32 53 60.38 
9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 15 32 46.88 
10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร 42 59 71.19 
11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน  64 78 82.05 
12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร 9 15 60.00 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จำนวนบุคลากรที่สอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

คน 722 1015 992 

    1.1  บุคลากรสายวิชาการ 339 453 452 
    1.2  บคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 423 562 540 
2. จำนวนบุคลากรที่เขาสอบทั้งหมด คน 1,541 1,471 1404 
    2.1  บุคลากรสายวิชาการ 812 741 706 
    2.2  บคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 729 730 698 
3. ร อยละของบ ุคลากรท ี ่ผ านเกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 49.45 69.00 70.66 

    3.1  บุคลากรสายวิชาการ 41.75 61.13 64.02 
    3.2  บคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 58.02 76.99 77.36 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หนวยงาน 
จำนวนบุคลากร

ที่สอบผาน 
จำนวนบุคลากร

ที่เขาสอบ 
คิดเปน 
รอยละ 

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 35 46 76.09 
14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 50 72 69.44 
15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร 20 35 57.14 
16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธาน ี 29 29 100.00 
17) สำนักงานอธิการบด ี 131 161 81.37 
18) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 33 37 89.19 
19) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 13 13 100.00 
20) สถาบันวจิัยและพฒันา 16 17 94.12 
21) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 27 27 100.00 
22) สสสร. 7 7 100.00 
23) หนวยตรวจสอบภายใน 4 4 100.00 
24) สำนักทรัพยสนิและรายได 7 61 11.48 
25) วิทยาเขตนครปฐม 18 35 51.43 
26) ศูนยการศึกษา จ. สมุทรสงคราม 17 17 100.00 
27) ศูนยการศึกษา จ. ระนอง 4 4 100.00 
28) ศูนยความเปนเลิศในการดแูลผูสูงอาย ุ 12 12 100.00 
29) โรงเรียนสาธิต 49 89 55.06 

มหาวิทยาลัย 992 1404 70.66 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

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

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดำเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ำหนัก 

1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

2.11 70.66 5.0000 0.1125 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรล ุ
≥70.00 70.66 บรรลุ  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดำเนินการ :  
1. มหาวิทยาลยัไดกำหนดกลยุทธในการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร โดยไดจดัโครงการ

พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร 
2. มหาวิทยาลยักำหนดใหสถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เปนหนวยงานเจาภาพ ในการ

กำกับและติดตามผลการดำเนนิงานในตัวชี้วัด “รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั” โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี ้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

3. ประชาสัมพนัธรับสมัครสอบ SSRU -TEPTEP 
4. ดำเนินการจัดสอบ 
5. ประกาศผลสอบ 
6. จัดอบรมใหกับผูที่ไมสอบเกณฑ SSRU-TEP 
7. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดอบรม/สอบผูที่สอบไมผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
8. กำหนดใหเปนตัวชี้วัดระดับบุคคล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  
• ดานบุคลากร: ผูบริหารงานหนวยงาน มีการผลักดันและสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเขารับการทดสอบและอบรมดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
• ดานงบประมาณ: ผูบริหารงานหนวยงาน มีการสนับสนนุงบประมาณสาหรับบุคลากรในสงักัดเขารับ 
การทดสอบและอบรมดานภาษาอังกฤษเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลยั 
• ดานกระบวนการ/วธิีการ: ผูบริหารมีการวางนโยบายใหบุคลากรในสังกัดใหพัฒนาไปตามแผนพัฒนาบุคลากรเปน
ประจาทุกป 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
 - 
หลักฐานอางอิง : 
1.5.3 – 01 รายงานสรุปผลการสอบวัดระดับความรูทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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สำหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด:   
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด :  ผูจัดเก็บขอมูล :  
โทรศัพท :  โทรศัพท :  
ขอมูลผลการดำเนินงาน :  

ขอ คำอธิบายผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

   

   
 

เกณฑการใหคะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

     
 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดำเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงน้ำหนัก 

     
 

การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลเุปาหมาย 
   

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดำเนินการ :  
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
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ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายตัวชี้วัด) สำหรับตัวชี้วัดคุณภาพ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำหลักสตูรดาน ICT 
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด :   

• รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

ผูจัดเก็บขอมูล :  

• คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท : 0-2160-1406 โทรศัพท : 02-160-1340 
ขอมูลผลการดำเนินงาน :  

คะแนน ผลการดำเนินงาน หลักฐานอางอิง 
1 บัณฑิตวิทยาลัยไดแตงตั ้งคณะกรรมการจัดทำ

หลักสูตร ดาน ICT ลงวันที่เมื่อ.... 
3.4.1-1-01 คำสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการจัดทำ
หลักสูตร ดาน ICT 

2 คณะทำงานจัดทำหลักสูตรดาน ICT ประชุมจัดทำ
แผนการพัฒนาหลักสูตร ดาน ICT เมื่อวันที่... มี
ทั้งหมด ... กิจกรรม 

3.4.1-2-01 แผนการพัฒนาหลกัสูตร ดาน ICT 
3.4.1-2-02 รายงานการประชุม... 
 

3 ผ ู ร ับผ ิดชอบดำเน ินการตามแผนการพัฒนา
หลักสูตร ดาน ICT  

3.4.1-3-01 รายงานการความกาวหนาของการ
ดำเนินงานตามแผน  รอบ 3 เดือน 
3.4.1-3-02 รายงานการความกาวหนาของการ
ดำเนินงานตามแผน  รอบ 6 เดือน 
3.4.1-3-03 รายงานการความกาวหนาของการ
ดำเนินงานตามแผน  รอบ 12 เดือน 

4 คณะกรรมการฯ ประชุมติดตามการดำเนินการ
ตามแผนการพัฒนาหลักสูตร ดาน ICT พรอมให
ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน 

3.4.1-4-01 รายงานการประชุมติดตาม
ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  รอบ 
3 เดือน 
3.4.1-4-02 รายงานการประชุมติดตาม
ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  รอบ 
6 เดือน 
3.4.1-4-03 รายงานการประชุมติดตาม
ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  รอบ 
12 เดือน 

5 บัณฑิตวิทยาลัยประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนและได (ราง) หลักสูตร ดาน ICT 

3.4.1-5-01 รายงานประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาหลักสูตรดาน ICT 
3.4.1-5-02 (ราง) หลักสูตร ดาน ICT 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1ระดับความสำเร็จ ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับ 1 ระดับ 1 - 2 ระดับ 1 - 3 ระดับ 1 - 4 ระดับ 1 - 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดำเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ำหนัก 

1.4 .6  ระด ับความสำ เร ็ จของการ
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรดาน ICT 

1.00 ระดับ 5  5.0000 0.2500 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
 
  

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรล ุ
ระดับ 5 ระดับ 5  บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดำเนินการ :  
1) บัณฑิตวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ดาน ICT ลงวันที่เมื่อ.... 
2) คณะทำงานจัดทำหลักสูตรดาน ICT ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตร ดาน ICT เมื่อวันที่... มีทั้งหมด ... 

กิจกรรม 
3) ผูรับผิดชอบดำเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร ดาน ICT 
4) คณะกรรมการฯ ติดตามการดำเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร ดาน ICT 
5) บัณฑิตวิทยาลัยประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและได (ราง) หลักสูตร ดาน ICT 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : - 
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ภาคผนวก ช 

คำอธิบายตัวชี้วัดระดับหนวยงานเจาภาพ 
 
 

สำหรับหนวยงานเจาภาพ ซึ่งจะไดรับตัวชี้วัดเพิ่มเติม มีหนาที่ ดังนี้ 
1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเสนอใหผูกำกับดูแลพิจารณาเห็นชอบ 
2. สื่อสารแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดใหหนวยงานที่เก่ียวของรับทราบ 
3. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางฯสอบทานและยืนยันความถูกตองของขอมูล 

รวบรวมหลักฐานในตัวชี้วัดที่เก่ียวของ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย  
4. สงเสริมและผลักดันรวมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามเปาหมาย

ของตัวชี้วัด ทุกไตรมาส 
ทั้งนี้เพื่อวัดความสำเร็จของหนวยงานเจาภาพ ในตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งกำหนดเกณฑการใหคะแนน 5 

ระดับ พิจารณาจากการดำเนินงานตามข้ันตอนในแตละระดับ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย ที่ผานความเห็นชอบจากผูกำกับดูแลตวัชี้วัด
และสื่อสารแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
เพื่อนำไปสูการปฏิบัต ิ

2 มีกำกับติดตามการดำเนนิงานและสอบทานความถูกตองของขอมูลกับหนวยงานที่เก่ียวของทุกเดือน 
3 มีการดำเนินงานตามแนวทางตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย นอยกวารอยละ 80.00 
4 มีการดำเนินงานตามแนวทางตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย ตั้งแตรอยละ 80.00-99.99 
5 มีการดำเนินงานตามแนวทางตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย รอยละ 100.00 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน 
1. เอกสารการมอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
2. เอกสารแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย 
3. เอกสารแสดงการพิจารณาเห็นชอบแนวทางฯจากผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 
4. รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายใหหนวยงานที่

เก่ียวของรับทราบ 
5. รายงานการตรวจสอบและยนืยันขอมูลของตวัชี้วัดที่ไดรับเปนเจาภาพ 
6. บันทึกนำสงผลการตรวจสอบและยืนยัน 
7. เอกสารแสดงผลการดำเนินงานตามแนวทางการกำหนด 
8. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับเจาภาพ 
9. รายงานผลการปฏิบัติราชการและหลักฐานตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ในตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย 
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 ที่ปรึกษา 
 อธิการบดี 
 รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 
 รองอธิการบดีฝายกิจกการสภามหาวิทยาลัย 
 รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม 
 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 

 

 หนวยงานที่เขียนคำอธิบายตัวช้ีวัด 
คณะครุศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักทรัพยสินและรายได 
สถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
กองกลาง   กองบริการการศึกษา 
กองบริหารงานบุคคล  กองนโยบายและแผน 
กองพัฒนานักศึกษา  กองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม 

 

 ผูรวบรวม/เรียบเรียง/รูปเลม 
 ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน 
 หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ 
 หัวหนาฝายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 บุคลากรฝายแผนและงบประมาณ และฝายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

คณะผูจัดทำ 



PP SSRU https://plan.ssru.ac.th

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา
เลขที� 1 ถนนอู่ทองนอก ดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300

โดย กองนโยบายและแผน สาํนักงานอธกิารบดี

SSRU
SSRU

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา
https://ssru.ac.th

02-160-1038


