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 คำนำ 
  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับหน่วยงาน โดยได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นแนวทางการ
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว่างอธิการบดีกับคณบดี พร้อมทั้งวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการต่อกอง
นโยบายและแผนและหน่วยงานเจ้าภาพ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและระบบ e-monitoring เป็น
ประจำทุกเดือน 
  ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบผลการดำเนินงาน และ
สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ท้ายนี้ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานผลการ
ดําเนินงานดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานในการเร่งรัด ติดตามการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป  
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Suan Sunandha Rajabhat University 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม มีวิสัยทัศน์ ดังนี้ “วิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ เป็นแม่แบบที่ดีของสังคมด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการ” เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ จึงกำหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 3 ด้าน โดยสรุปภาพรวมของผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทศาสตร์ 
จำนวน
ตัวชี้วัด

(ทั้งหมด) 
น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนัก 

ผลการ
ประเมิน 

จำนวนที่
บรรลุ

เป้าหมาย 

จำนวนที่
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละของ
การบรรลุ
เป้าหมาย ผลการยืนยัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันา
มหาวิทยาลยัให้เป็นเอตทัคคะ
อย่างยั่งยืน 

20 48.57 4.5792 ดีเลิศ 18 2 90.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงาน
วิชาการสู่การยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิน่อย่างยั่งยืน 

5 11.44 5.0000 ดีเลิศ 5 0 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้ง
ความสัมพันธ์ กับเครือข่าย
และขยายการยกย่องระดบั
นานาชาต ิ

7 18.33 3.8667 ดีเยี่ยม 4 3 57.14 

รวม 32 78.34 4.4739 ดีเยี่ยม 27 5 84.38 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

สถานภาพหน่วยงาน 
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดการศึกษาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีการศึกษา 
2547 ภายใต้แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
หลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของประชากรให้มีรู้เท่าทันและเป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลก 
(Global Citizens) ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการจัดการศึกษาให้เกิดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อที่เป็นสากล เช่น ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันได้ระดับนานาชาติ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย 
และความรู้ภาคปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถเป็นกำลังสำคัญของสังคมยุค Knowledge-
based โดยจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติที่อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีนโยบายให้หน่วยงานจัดการศึกษาที่ เป็นหน่วยงานในกำกับ
ย้ายไปอยู่ในพื้นที่วิทยาเขตต่าง ๆ เนื่องจากอาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 
มีความคับแคบไม่เพียงพอต่อการขยายหน่วยงานจัดการศึกษา และมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติเป็น
หน่วยงานในกำกับและมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้สถานที่อาคารศรีจุฑาภามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสถานที่
สำหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาไม่เพียงพอ จึงมีการเตรียมความพร้อมในการย้ายสำนักงาน จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
อาทิ ห้องปฏิบัติการทางการบิน ห้องปฏิบัติการครัว ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม ห้องปฏิบัติการภัตตาคารจำลอง 
และครุภัณฑ์สำนักงานต่างๆ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 
2559 เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2558 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ที่วิทยาเขตนครปฐม  เลขที่ 111/5 หมู่
ที่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลงานที่เป็นแม่แบบด้านงานวิจัยที่เข้มแข็ง มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรที่หลากหลาย และมีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นเอตทัคคะด้านวิชาการที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการบริการในยุค New Normal ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยนานาชาติ ได้
ยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง การ
จัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2563 เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สังกัดวิทยาเขตนครปฐม มีวัตถุประสงค์
ในการดำเนินงาน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม “วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ” โดยการรวมกลุ่มสาขาวิชาด้านอุตสาหกรรรมบริการ 
(Service Industry) ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจ
ดิจิทัลระหว่างประเทศ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ที่สังกัดวิทยาลัยนานาชาติและมีการจัดการเรียนการสอนเป็น
หลักสูตรนานาชาติ ให้บูรณาการกับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ธุรกิจที่พัก และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และมีการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาไทย โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) มีเป้าหมายผลผลิต
เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนและบุคลากร ให้มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
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ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัย 

• วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เป็นแม่แบบที่ดีของสังคมด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

• พันธกิจ (Mission) 
1. ให้การศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

 2. วิจัย เพื่อเสริมศักยภาพในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนา 
 3. บริการวิชาการ เพื่อยกระดับผลงานทางวิชาการ สร้างสรรค์ผลผลิต โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

• ภารกิจหลัก (Key result area) 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล  
2) ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม อาเซียนและนานาชาติ  
3) อนุรักษ์ พัฒนาและถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ 
5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสากล 

• เสาหลัก (Pillar) 
1) ทุนความรู ้
2) คุณธรรม 
3) เครือข่าย 
4) ความเป็นมืออาชีพ 
5) วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

• วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏบิัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

• เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

             เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์
โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 
สามารถแข่งได้ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ การเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 

• ค่านิยมหลัก (Core Values) 
W: Wisdom & Creativity  สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ 
H : Happiness & Loyalty  สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 
I  : Integation & Collaboration สร้างเครือข่ายร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
P : Professionalism  สร้างผลงานวิชาการ วิจัยเพื่อการบริการวิชาการ   
C : Creativity   มีความคิดสร้างสรรค์  
H : Honesty & Integrity  มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม 
M : Mastery & Professionalism มีความฉลาดรอบรู้ และความเป็นมืออาชีพ 
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• นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็น

หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง 
สามารถแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และก้าวสู่สากล ผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยจึงกำหนด
นโยบายการพัฒนาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ไว้ดังนี้ 
       1) นโยบายการบริหารจัดการวิทยาลัย 
  มุ่งเน้นพัฒนา และปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวโดยยึดหลักธรรมภิบาล  โดยใช้
การบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร เพื่อให้วิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและความผาสุกให้กับบุคลากรทั้งองค์กร 
       2) นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชน 
  มุ่งสร้างเครือข่ายกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะการประกอบวิชาชีพ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

3) นโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
  มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำในวิชาชีพ มีทักษะ และมีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถแข่งขันได้ในอาเซียนและนระดับสากล (คุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ ต้องมีความโดดเด่นทางด้านภาษาอังกฤษ โดยผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEFLที่
คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ที่คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ TOEIC ที่คะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 
หรือ SSRU-TEP ที่คะแนนสอบ 70 คะแนนขึ้นไป 
      4) นโยบายการพัฒนาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
  มุ่งความเป็นเลิศและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติได้ โดยส่งเสริม
และสนับสนุนการทำวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการถ่ายทอดสู่การพัฒนาสังคม 
       5) นโยบายการพัฒนาการสร้างความพร้อมการเข้าสู่สากล 
  มุ่งสร้างความพร้อมในการเข้าสูส่ากล ทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาอาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาให้สามารถเข้าสู่ระดับสากลได้อย่างมีความสุข 
       6) นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม 
  มุ่งสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนนิงานที่สำคัญที่
จะทำให้นักศึกษาของวิทยาลัยมคีวามโดดเด่น บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ตรงตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่วิทยาลัย/
มหาวิทยาลยัต้องการ  
    7) นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 
  มุ่งเน้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยบูรณาการการประกันคุณภาพให้อยู่ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

• เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน 
1) พัฒนาให้เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพสูง มีการบริหารจัดการองค์กรให้มีความ

คล่องตัว ทำให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามี “คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผาสุก” 



 
 

Page | 5  

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

      2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางด้านธุรกิจการบิน อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  และการจัดการโรงแรมให้มีความรู้และทักษะทางอาชีพ และการบริหารจัดการตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคอาเซียน  
      3) พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อสร้างความเป็นเอตทัคคะ ความเป็นเลิศใน
การผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำทางวิชาชีพเฉพาะและด้านภาษาอังกฤษ มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีทักษะเฉพาะตัว มีความพร้อมในกรประกอบวิชาชีพ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคม
ที่มีสภาวะการแข่งขันสูงได้  
  4) พัฒนาให้เป็นชุมชนวิชาการ โดยสร้างความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บุคลากร และหลักสูตร สร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
สาขาอาชีพด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก 
ช่วง
ปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ย 
ถ่วง

น้ำหนัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ยืน 48.57   4.5792 
  เปา้ประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ 

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาต(ิ1) 

≥0.45 3.00 0.05 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.45 0.15 1.0000 0.0383 

เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท 
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แห่งชาติ(2) 

≥4.60 3.00 0.10 4.20 4.30 4.40 4.50 ≥4.60 4.74 5.0000 0.1915 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป(ี3) 

≥91.65 3.00 5.00 71.65 76.65 81.65 86.65 ≥91.65 95.23 5.0000 0.1915 

1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือกประเมินด้าน
การสอน(4) 

≥90.00 3.00 5.
00 

70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 90.57 5.0000 0.1915 

เป้าประสงค์ 1.3 มหาวิทยาลัยมกีารส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และความสามารถพิเศษ 
(talent) ให้กับนักศึกษาสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มจีิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ≥20.00 2.11 2.00 12.00 14.00 16.00 18.00 ≥20.00 22.82 5.0000 0.1347 

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talents 

≥20.00 2.11 2.00 12.00 14.00 16.00 18.00 ≥20.00 36.01 5.0000 0.1347 

1.3.3 จำนวนผลงานวิจยัของนักศึกษาทีผ่่านการคัดเลือก
เป็นตัวแทนของหน่วยงานไปนำเสนอในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

5 2.11 1 1 2 3 4 ≥5 23.00 5.0000 0.1347 

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

≥20.00 2.11 3.00 8.00 11.00 14.00 17.00 ≥20.00 37.12 5.0000 0.1347 

  เปา้ประสงค์  1.4 หลกัสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
1.4.1 จำนวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมิน
ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป(5)  

1 3.00 1 - - - - ≥1 1.00 5.0000 0.1915 

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ำ
กว่าระดับ 3.01 

≥95.00 2.11 5.00 75.00 80.00 85.00 90.00 ≥95.00 100.00 5.0000 0.1347 

1.4.3 จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาต ิ 5 2.11 1 1 2 3 4 5 6 5.0000 0.1347 

1.4.4 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 1 2.11 1 - - - - 1 1 5.0000 0.1347 

เป้าประสงค์  1.5 บุคลากรทุกระดบัมคีวามรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนมีความกา้วหน้าในสายอาชีพ 
 1.5.1  ร้อยละของอาจารยป์ระจำที่ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการ  
≥30.00 2.11 3.00 18.00 21.00 24.00 27.00 ≥30.00 16.92 1.0000 0.0269 

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการที่เข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

10.00 2.11 2.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 30.00 5.0000 0.1347 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก 
ช่วง
ปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ย 
ถ่วง

น้ำหนัก 
1.5.3  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลยั 

≥70.00 2.25 5.00 50.00 55.00 60.00 65.00 ≥70.00 75.00 5.0000 0.1436 

เป้าประสงค์  1.6 มหาวิทยาลยัผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA  
1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA(6) 

≥85.00 3.00 10.00 45.00 55.00 65.00 75.00 ≥85.00 91.46 5.0000 0.1915 

เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรทุกระดบัรับรู้และมีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนมหาวิทยาลยัตามทิศทางที่กำหนดไว้ 
 1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมใน

การขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ 
≥90.00 2.11 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 93.41 5.0000 0.1347 

เป้าประสงค์ 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที ่และสิ่งอำนวยความสะดวกทีร่องรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกดิความ
ประหยดังบประมาณ 
 1.8.1  จำนวนข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และ

สิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย 
≤15 2.11 1 19 18 17 16 ≤15 0 5.0000 0.1347 

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้
ไฟฟ้าและน้ำเมื่อเทยีบกับปีที่ผ่านมา 

≥5.00 2.11 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 ≥5.00 26.29 5.0000 0.1347 

เป้าประสงค์  1.9 มหาวิทยาลยัสามารถบริหารจดัการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพือ่ใช้ในการปฏบิัตติามภารกิจ 
 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ

บริการวิชาการและวิจยัต่ออาจารย์ประจำ(7) 
20,000 3.00 3,000 8,000 11,000 14,000 17,000 20,000 407,684.64 5.0000 0.1915 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดบัภมูิปญัญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 11.44         5.0000 

เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รบัการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรค์

ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจำและนกัวจิัย 

≥55.00 2.11 5.00 35.00 40.00 45.00 50.00 ≥55.00 101.23 5.0000 0.1347 

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

≥50.00 2.11 ≥5.00 ≥35.00 40.00 45.00 50.00 ≥50.00 60.00 5.0000 0.1347 

เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชมุชน โรงเรียน วิสาหกิจชมุชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และ
ท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอยา่งยั่งยนืตามศาสตร์พระราชา 
 2.4.1 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 100 2.11 10 60 70 80 90 100 125 5.0000 0.1347 

เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมงีานวจิัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจำและนกัวิจยั 
  

     
 55672.13 

 
5.0000  

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ≥25000 2.11 5,000 5,000 10,000 15,000 20,000 ≥25000 55672.13 5.0000 0.1347 

เป้าประสงค์ 2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวชิาการ ที่ไดม้าตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มกีารบูรณาการ

กับการจัดการเรียนการสอนหรือการวจิยั(11) 
≥90.00 3.00 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 100.00 5.0000 0.1915 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กบัเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
18.33          

เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจดัอันดับ
มหาวิทยาลัย(12)  

≥80.00 3.00 10.00 40.00 50.00 60.00 70.00 ≥80.00 76.92 4.6920 0.1797 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก 
ช่วง
ปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ย 
ถ่วง

น้ำหนัก 
3.1.2 ร้อยละของงานวิจยั บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ
นักวิจยัที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวน
อาจารย์ประจำและนกัวิจยั 

≥3.50 2.11 0.50 1.50 2.00 2.50 3.00 ≥3.50 1.64 1.2800 0.0345 

เป้าประสงค์ 3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวทิยาลยั 
 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและที่เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั(13) 
≥80.00 3.00 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00 100.00 5.00000 0.1915 

เป้าประสงค์ 3.3 ความมชีื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลยั 
 3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยตอ่แผนรับนักศึกษาประจำปี(14) 
≥70.00 3.00 5.00 50.00 55.00 60.00 65.00 ≥70.00 20.26 1.0000 0.0383 

เป้าประสงค์ 3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเขา้ศึกษาต่อในสาขาวิชา 
 3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่าง ชาติ/นกัศึกษา

แลกเปลี่ยน(15)  
43 3.00 5 23 28 33 38 43 58.00 5.0000 0.1915 

เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น 
 3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความรว่มมือในประเทศที่มี

การจัดกิจกรรมร่วมกัน 
≥80.00 2.11 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00 100.00 5.0000 0.1347 

เป้าประสงค์ 3.6  มหาวิทยาลยัมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายตา่งประเทศ 
 3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความรว่มมือต่างประเทศที่มี

การจัดกิจกรรมร่วมกัน 
≥50.00 2.11 5.00 30.00 35.00 40.00 45.00 ≥50.00 100.00 5.0000 0.1347 

      78.34 
      

   4.4739 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดผลการปฏบิัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  
 

เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความย่ังยืน และได้รับการยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 
  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวโยษิตา สมเจริญ 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 303 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 203 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 สามารถสรุปผลการดำเนินงานจำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ีให้

รางวัล 

ระบุด้าน 
ของรางวัล ว-ด-ป  

ได้รับ
รางวัล 

ผู้ท่ีได้รับรางวัล 

1 2 3 อื่นๆ 
ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวลั ชั้นปี 

ประเภท 
การศึกษา 

 1. รองชนะเลิศ อนัดับ 1 การ
แข่งขนัวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” 
ประชาชน ข. ชาย ชงิชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ประจำปี 
2563 

สมาคมกฬีาแห่ง
ประเทศไทย 

- - - ✓ 22-31  
ก.ค. 63 

นายสทิธิพงษ์ อิ่นมะโน 
นายศิวกรณ์ ดาดว้ง 

5 ปริญญาตร ี

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

รางวัล 12 3 3 

1.1 ระดับชาติ รางวัล - - - 
 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล 5 3 1 
 (2) การสื่อสาร รางวัล - - - 
 (3) จิตสาธารณะ  รางวัล - - - 
 (4) อ่ืนๆ รางวัล 3 - 2 
1.2 ระดับนานาชาติ รางวัล - - - 
 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล 3 - - 
 (2) การสื่อสาร รางวัล - - - 
 (3) จิตสาธารณะ  รางวัล - - - 
 (4) อ่ืนๆ รางวัล - - - 
2. จำนวนนักศึกษาทั้งหมด คน 863 634 2,042 
3. ร้อยละของรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่อง
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 1.35 0.47 0.15 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 2. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่งขนัเกม PubG Mobile 
รายการ Superplay 
Tournament Community 
League Season 1 ให้กับทีม 
Purple Mood 

บริษัท เทนเซ็นต์ 
(ประเทศไทย) 
จำกัด 

- - - ✓ 16 มี.ค 64 นายเบญจรงค์  
ไทยเทียมสิงห ์

4 ปริญญาตร ี

 3. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่งขนัเกมออนไลน์ (e-Sport 
PubG Mobile) 

AIS eSports U 
Series PUBG 
Mobile โดย บริษทั 
แอดวานซ์ อนิโฟร์ 
เซอร์วสิ (AIS) 

✓ - -  24 พ.ค. - 
06 มิ.ย. 64 

นายเบญจรงค์  
ไทยเทียมสิงห ์

4 ปริญญาตร ี

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

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยก
ย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

3.00 0.15 1.0000 0.0383 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
 
 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥0.45 0.15 ไม่บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: สาขาวชิาได้รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาทีม่ีความสามารถในด้านต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมที่
เก่ียวข้อง และพัฒนาความสามารถของนักศึกษาโดยมีการฝึกซอ้มก่อนเข้ารับการแข่งขัน 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวฒันธรรม คัดเลือกหากิจกรรมการแข่งขันที่จัดรูปแบบการแข่งขัน 
Online 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษา 
 ด้านงบประมาณ: ได้รบังบประมาณสนับสนนุจากวิทยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และได้สนับสนนุรถยนต์สำหรับ
รับ - ส่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: สนับสนุนห้องสำหรับฝึกซ้อมในการแข่งขันประเภทต่างๆ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวฒันธรรม ได้ดำเนินการรวบรวมกิจกรรมที่เปิดการแข่งขันให้กับ
นักศึกษาที่สนใจและส่งใบสมัครไปยังหนว่ยงานเจ้าภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ และจัดทำบนัทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมรายการแข่งขันต่างๆ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
 อ่ืน ๆ: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้หลายหน่วยงานต้องยกเลิกการจัด
กิจกรรมการแข่งขัน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการจึงยังไม่สามารถจัดสง่นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันได้ตามเปา้หมาย 
รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันในบางรายการทีป่รับรูปแบบเปน็การส่งผลงานออนไลน์ นักศึกษาไม่สามารถเตรียมตัวฝึกซ้อมและ
จัดส่งผลงานออนไลน์ได้ เนื่องจากนักศึกษาอยู่ต่างจังหวัด ทำให้การส่งผลงานออนไลน์เข้าร่วมแข่งขัน จึงยังไมส่ามารถทำได้ 
หลักฐานอ้างอิง: ผลการดำเนินงานโครงการสนบัสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 
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เป้าประสงค์  1.2 บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บณัฑิตและสังคม และมีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพนัธ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอลสิา พจนารถ 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 305 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 107 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานจำแนกรายสาขาวิชา ดังนี้  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 

2560 2562 2563 
1. ระดับคะแนนคุณภาพของบณัฑิต ปริญญาตรี โท 
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ อุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

คะแนน 4.62 4.67 4.74 

สาขาวิชา 
ค่าเฉลี่ยคุณภาพรายด้าน 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร ฯ 

รวม 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

4.68 4.79 4.68 4.65 4.63 4.68 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการโรงแรม 

4.80 4.75 4.60 4.75 4.56 4.69 

       -แขนงวิชาการโรงแรม 4.79 4.68 4.65 4.65 4.63 4.68 
       -แขนงวิชาธุรกิจภัตตาคาร 4.70 4.70 4.75 4.75 4.60 4.70 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

4.80 4.85 4.80 4.77 4.73 4.79 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

4.60 4.75 4.65 4.73 4.55 4.65 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

รวม 4.76 4.82 4.74 4.78 4.70 4.74 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.10 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4.20 4.30 4.40 4.50 ≥4.60 
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Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต 
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.00 4.74 5.0000 0.1915 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥4.35 4.74 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: การนำแบบสอบถามส่งไปยังผู้ประกอบการเพื่อประเมินคุณภาพบณัฑิตวา่ตอ้งมีการปรับปรุงหรือพัฒนา
ด้านใดบา้ง เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและสรุปผลเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพฒันาด้านหลักสูตร การเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ดำเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏบิัตริาชการและตวับ่งชี้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ให้หัวหน้าสาขาวิชาติดตามผลการทำงานของนักศึกษาพร้อมติดต่อประสานงานกับนายจา้งนักศึกษาเพื่อ
นำสง่แบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑติ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูล 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: นำแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และคุณสมบตัิของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการมาบนัทึกผา่นโปรแกรม SPSS หลังจากนั้นประมวลผล และสรุปผลจาก
แบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์ในการวางแผนการดำเนนิการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 
หลักฐานอ้างอิง: แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
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Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพนัธ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอลสิา พจนารถ 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 305 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 107 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด คน 184 239 829 
2. จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสอบถามเรื่องการ

มีงานทำ 
คน 167 195 655 

 

2.1 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

คน 152 174 599 

 

2.2 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี 

คน 7 6 6 

 2.3 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน 0 0 0 

 2.4 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 1 1 1 

 2.5 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา คน 0 4 17 

 

2.6 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 

คน 7 5 8 

 2.7 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไมม่ีงานทำ คน 0 5 24 
3. จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสอบถามเรื่องการ

มีงานทำ (ไม่นับรวมบณัฑติที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษา
ต่อ ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร)  
(ข้อ 2 ลบด้วย (2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6)) 

คน 159 185 624 

4. ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 2.1 /  
ข้อ 3 x 100) 

ร้อยละ 95.60 94.05 95.23 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
71.65 76.65 81.65 86.65 ≥91.65 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี  

3.00 95.23 5.0000 0.1915 
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Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥91.65 95.23 บรรลุ  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: ฝา่ยบริการการศึกษาดำเนนิการแจ้งบัณฑิตที่จะทำการข้ึนทะเบยีนบัณฑิต ต้องดำเนินการกรอกข้อมูล
ภาวะการมีงานทำ 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: บัณฑิตที่มาขึน้ทะเบียนบณัฑิตและรายงานตัวบัณฑิต ต้องมีเอกสารยืนยันการเข้าไปกรอกข้อมูล
ภาวะการมีงานทำเป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติมในวันที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: มีการมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายบริการการศึกษาดำเนนิการประมวลผลข้อมูลภาวะการมีงานทำที่
บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูลทุกๆ 1 เดือน 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีเว็บไซต์สำหรับประมวลผลข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต
http://www.reg.ssru.ac.th/graduate/index.php/loginsystem สามารถนำข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตออกมาสรุป
เพื่อรายงานผลการปฏบิัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: แจ้งบัณฑิตที่จะทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำที่ 
http://www.reg.ssru.ac.th/graduate/index.php/loginsystem 
หลักฐานอ้างอิง: รายงานข้อมูลของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทำและประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.ssru.ac.th/graduate/index.php/loginsystem
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Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือกประเมิน
ด้านการสอน 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพนัธ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอลสิา พจนารถ 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 305 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 107 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. จำนวนอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผสมผสาน 
คน - - 48 

2. จำนวนอาจารย์ที่เลือกประเมินด้านการสอนทั้งหมด คน - - 53 

3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือกประเมินด้านการสอน 

ร้อยละ - - 90.57 

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

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่อ
อาจารย์ที่เลือกประเมินด้านการสอน 

3.00 90.57 5.0000 0.1915 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥90.00 90.57 บรรลุ  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: นโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา กำหนดให้อาจารย์ได้มีการสอน
ผสมผสานแบบออนไลน์เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงของ
การติดเชื้อและให้นักศึกษาสามารถเรียนออนไลน์ทีบ่้านได้ โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 30:70 (เรียนออนไลน์ 30% 
และเรียนแบบในห้องเรียน 70%) 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ประกาศแนวปฏบิัติการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: อาจารย์มีความพร้อมในการสอนออนไลน์ เนือ่งจากมีการอบรมการใช้เทคโนโลยีที่เปน็เครื่องมือในการสอน
ออนไลน์ เชน่ การใช้ Google Classroom ,Zoom, Google Meet 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: Google Classroom ,Zoom, Google Meet 
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Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: รองคณบดีฝา่ยวิชาการ ได้มอบนโยบายเร่ืองการสอนออนไลน์แบบผสมผสานให้อาจารย์ประจำ
รับทราบและปฏบิัติ โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องส่ง TQF 3 และลงรายละเอียดสัปดาห์ที่สอนออนไลน์ลงใน TQF 3 และเมื่อ
สอนออนไลน์แล้วเสร็จกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการส่งรายงานการสอนออนไลน์มายังฝา่ยวิชาการ (มตีัวอย่างรายงาน
การสอนออนไลน์ Teaching Report Online โดยให้แสดงรายละเอียดการสอนและหลักฐานการสอนออนไลน์ การวัดผล
ประเมินผลความรู้ที่นักศึกษาไดร้ับจากการเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน์ 

หลักฐานอ้างอิง: รายงานการสอนออนไลน์ Teaching Report Online 
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เป้าประสงค์ 1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ ทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 และความสามารถพิเศษ (talent) ให้กบันักศึกษาสอดคล้องตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวโยษิตา สมเจริญ 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 303 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 203 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. จำนวนนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ คน - - 466 
2. จำนวนนักศึกษาท้ังหมด คน - - 2024 
3. ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรอืจิตสาธารณะ ร้อยละ - - 22.82  

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

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิต
สาธารณะ 

2.11 11.21 1.00 0.0269 
 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥20.00 

 
22.82 บรรลุ 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: ฝา่ยกิจการนกัศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จดัทำโครงการทีส่่งเสริมด้านจิตอาสา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ภายในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารบัทราบและเข้าร่วมกิจกรรม 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: บุคลากรสายวชิาการได้สนบัสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ด้านงบประมาณ: ฝา่ยกิจการนักศึกษาฯ ได้รบังบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ไดป้รับเปลีย่นรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์และ
ดำเนินการประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ หรือร่วมบริจาคสิง่ของ 
หลักฐานอ้างอิง: ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสา 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทกัษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talents 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวโยษิตา สมเจริญ 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 303 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 203 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. จำนวนที่ได้รับการพัฒนาให้มีทกัษะที่จำเปน็ในศตวรรษที่ 

21 หรือ talents 
คน - - 731 

1.1 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที ่21 คน - - 571 
1.2 ความสามารถพิเศษ (talents) คน - - - 
1.3 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที ่21 และความสามารถ
พิเศษ (talents) 

คน - - 160 

2. จำนวนนักศึกษาท้ังหมด คน - - 2,030 
3. ร้อยละนักศึกษาทีไ่ด้รับการพฒันาให้มีทักษะที่จำเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 หรือ talents 
ร้อยละ - - 36.01 

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

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 หรือ 
talents 

2.11 36.01 5.00 0.1347 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥20.00 

 
36.01 บรรลุ 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: ฝา่ยกิจการนกัศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จดักิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา โดยมีรูปแบบที่เป็น
กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียน และกิจกรรมออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ
มากยิ่งขึ้น 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ปรับรูปแบบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และช่องทางเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: อาจารยป์ระจำสาขาจัดหากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของสาขา หรือด้านการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษา 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ด้านงบประมาณ: ฝา่ยกิจการนักศึกษาฯ ได้รบังบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: ช่องทางการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยทีี่จำเปน็ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการต่างๆ การจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่เก่ียวกับการพัฒนานักศึกษาให้
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และการเตรียมห้องสำหรับฝึกซ้อมในกิจกรรมประเภทต่างๆ 
 

หลักฐานอ้างอิง: ผลการดำเนินงานและภาพการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.3 จำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของหน่วยงานไปนำเสนอในระดบัชาติ
หรือนานาชาติ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. ดร.กรรนภัทร กันแก้ว ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ ์
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 304 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 112 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
1. จำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของหน่วยงานไป

นำเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลงาน 2 2 23 

 1.1 ระดับชาติ  - 2 - 
 1.2 นานาชาติ  2 - 23 

 
รายละเอียดของผลการดำเนินงาน 

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษา
ที่ได้รับการคัดเลือกฯ 

ชื่อ-สุกล เจ้าของผลงาน ชื่องานการประชุมวิชาการ   ระดับการ
นำเสนอ 
(ชาติ/ 

นานาชาติ) 

ว/ด/ป  
ที่นำเสนอ 

ประเทศ
ที่ไป

นำเสนอ 

1. 

Passengers Selecting 
Factor between Direct 
Flight and Indirect 
Flight 

Chanakan 
Mongkonputtarangsee 
(นักศึกษา) 
Benjapol Worasuwannarak 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

2. 

Hotel Services 
Management for Thai 
Disabled Tourists 

Chayanit T. (นักศึกษา) 
Kanyapilai 
Kunchornsirimongkon 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

3. 

Satisfaction of Thai 
Local Stores’ Use of E- 
Payment Application 
Service:  
A Case Study of Pao – 
Tung Application 

Chayanon Bharasarn 
(นักศึกษา) 
Siripen Yiamjanya 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

4. 

Pattern of Group 
Travel Formation of 
Thai Senior Market 

Kanyanat Rachmuangfang 
(นักศึกษา) 
Siripen Yiamjanya 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

5. 

Thai Customer’s 
Behavioral 
Characteristic and 
Satisfaction in 
Recreational 
Engagement: A Case 
Study of Suansampran, 
Nakhon Pathom, 
Thailand 

Pornnatcha Singruang 
(นักศึกษา) 
Supaksiri Prakancharoen 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

6. 

Perceived Risks of Thai 
Tourists towards 
Purchasing Tour 
Packages  
Via Online Channels 

Rattanawadee Saengrin 
(นักศึกษา) 
Siripen Yiamjanya 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

7. 

Impacts from Bypass 
Road Development on 
Tourism: A Case Study 
of Bypass Road No. 36 
Ban Chang District, 

Rujiraporn Unwiang (นักศึกษา) 
Siripen Yiamjanya 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

Rayong Province, 
Thailand 

8. 

Motivation and 
Satisfaction of Thai 
Family Tourist Market 
towards Zoo Travel 
Experience: A Case 
Study of Safari World 
in Bangkok 

Wuttiphon Manee (นักศึกษา) 
Supaksiri Prakancharoen 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

9. 

Factors in Choosing 
the Airlines of 
Passengers Travelling 
in The South Sea 
Region 

Goragoch Jindayoy (นักศึกษา) 
Benjapol Worasuwannarak 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

10. 

Factors affecting 
decision making of 
Thai elderly on hotel 
stay  
during COVID-19 

Natkamon Tammawat 
(นักศึกษา) 
Nuntana Ladplee 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

11. 

The Perception to 
Transgender Cabin 
Crew in Thai Airline for 
Social 

Nattapong thonginkhai 
(นักศึกษา) 
Benjapol Worasuwannarak 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

12. 

Covid-19 Pandemic 
Passenger Factor to 
New Airline Standard 

Sahathep Pengrueang 
(นักศึกษา)  
Benjapol Worasuwannarak 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

13. 

The Satisfaction of 
Passenger to Low-Cost 
Airline Comparing in 
Price  
and Service Quality 

Sutapatsorn Kaewsod 
(นักศึกษา) 
Benjapol Worasuwannarak 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

14. 

The Criteria Factor 
Choosing Low Cost 
Airline of Thai 
Passenger perception 
in Domestic Flight 

Sutthinee Warapho (นักศึกษา) 
Benjapol Worasuwannarak 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

15. 

The Factors that 
Choosing to Learn 
Aviation Industry 

Varitsaporn Ruangphraya 
(นักศึกษา) 
Benjapol Worasuwannarak 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

16. 

The Study of 
Consumers’ 
Satisfaction of Cafe 
Amazon in Salaya, 
Nakornpathom 

Yanin Kieatmingmongkol 
(นักศึกษา) 
Nalin Simasathiansophon 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

17. 

Income inequality as a 
factor of 5G network 
inaccessible  
to the case of SSRUIC 
student 

Rutkawat Singsombut 
(นักศึกษา) 
Denis Ushakov 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

18. 

Factors Influencing to 
visit World Night 
Market among SSRUIC 
Students 

Sirachet Piyanijdamrong 
(นักศึกษา) 
Sommaya Prachyangprecha 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

19. 

The Study of 
Consumers’ 
Satisfaction in Online 
Marketing Mix of 
Netflix 

Gritsanawan 
Thangseweephan (นักศึกษา) 
Nalin Simasathiansophon 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

20. 

Service Quality in 
Airline Industry: A 
Comparison between 
Bangkok Airways and 
Thai Smile Airways 

Ratchatin Krisvoranon 
(นักศึกษา) 
Nisara Paethrangsi 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

21. 

Key Factors Caused 
Error at Check-in 
Counter; A Comparison 
of Human Error and 
System Error 

Phanthach Phansuwan 
(นักศึกษา) 
Nisara Paethrangsi 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

22. 

Noise pollution from 
Suvarnabhumi Airport 
Affects Residents 

Jirachod Chaiyapim (นักศึกษา) 
Nisara Paethrangsi 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

23. 

Trends of Technology 
Changes in Airport 
Passenger Services,  
Post COVID-19 Era 

Somruethai Lunna (นักศึกษา) 
Nisara Paethrangsi 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st ISCAMR 
International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research 2021, Thailand 

นานาชาติ 27 เม.ย. 64 ไทย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
• ระดับหน่วยงาน 

 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - -  1 ≥2 
 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.3.3 จำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่
ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของหน่วยงาน
ไปนำเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.11 23.00 5.0000 0.1347 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥28 23.00 บรรลุ  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยสำหรับเด็ก
นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 และให้นักศึกษาจัดทำบทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้เข้าร่วมนำเสนอในการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาตติ่อไป 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ตามนโยบายมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: อาจารย์เปน็ทีป่รึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อการผลิตผลงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: เทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการ สนบัสนุนการจัดการประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาการวิจยัสำหรับ
เด็กนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และให้นกัศึกษาจัดทำบทความวจิัยฉบบัสมบูรณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้เข้าร่วมนำเสนอในการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาตติ่อไป 
หลักฐานอ้างอิง: รายงานจำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาทีผ่่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของหน่วยงานไปนำเสนอในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดบั B1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพนัธ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอลสิา พจนารถ 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 305 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 107 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
1. จำนวนนักศึกษาที่สอบผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทยีบเท่า 
คน 

- 58 49 

2.  จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด คน - 242 132 
3. ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทยีบเท่า 
ร้อยละ 

- 23.97 37.12 

 

หน่วยงาน 

 จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 
3-4 ที่สอบผ่านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR 
ระดับ B1  

จำนวนนักศึกษาชั้นปี
ที ่3-4 ที่เข้าสอบ

มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR 

ทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 

1) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 49 132 37.12  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 3.00  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR ระดบั B1 หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา่ 

2.11 37.12 5.0000 0.1347 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥20.00 37.12 บรรลุ  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: ฝา่ยบริการการศึกษา ดำเนนิการแจ้งหัวหน้าสาขาวชิาให้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าทดสอบความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ CEFR   
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ให้นักศึกษาชัน้ปีที่ 3-4 เข้าทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ CEFR ทุกคน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: หัวหน้าสาขาวชิา อาจารย์ ที่ดำเนินการประสานนักศึกษาเพื่อเข้าทดสอบ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: โปรแกรมการสอน Online 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สถาบันสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สสสร. จึงยังไมส่ามารถจัดสอบได ้วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการจึงได้ติดต่อ
ประสานงานกับ สสสร. เพื่อจัดส่งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อกำหนด Username และ Password รวมถึงวิธีการ
เข้าสอบ CEFR เป็นการเตรียมข้อมูลและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง: รายชื่อนักศึกษาชัน้ปีที่ 3-4 ที่ต้องเข้าสอบ CEFR 
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เป้าประสงค์  1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
 1.4.1 จำนวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.1 จำนวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพนัธ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอลสิา พจนารถ 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 305 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 107 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
1. จำนวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 

คะแนนขึ้นไป 
สาขาวิชา 1 1 1 

รายละเอียดของผลการดำเนินงาน 

หัวข้อ 
ค่าน้ำหนัก
คะแนน 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การพิจารณา 
ผลการ

ดำเนินการ 
คะแนน
ประเมิน 

กรอบ 1) Input  จำนวน 4 หัวข้อ มคี่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 20    
1) จำนวนนกัเรียน
ที่มาสมัครเรียนในแต่
ละปีการศึกษา 

5 1.1) อัตราการแข่งขันของนักเรียนที่มาสมัครกับแผนรับ
นักศึกษา 

2.05 1 

2) จำนวนนกัศึกษา 5 2.1) แนวโน้มของนักศึกษาที่คงอยู ่  2 

2.2) นักศึกษาต่างชาต ิ  1 
2.3) นักศึกษาแลกเปลีย่น  0 

3) คุณภาพอาจารย ์ 5 3.1) วุฒิปริญญาเอก ≥40% 2 
 - เท่ากับ หรือสูงกว่ามาตรฐานอุดมศึกษา (ร้อยละ 40)   
 - ต่ำกวา่มาตรฐานอุดมศึกษา (ร้อยละ 40)   
3.2) ตำแหน่งทางวิชาการ ≥60% 0 
 - เท่ากับ หรือสูงกว่ามาตรฐานอุดมศึกษา (ร้อยละ 60)   
 - ต่ำกวา่มาตรฐานอุดมศึกษา (ร้อยละ 60)   

4) เครือข่าย/คู่ความ
ร่วมมือ 

5 4.1) ในประเทศ   
4.2) ต่างประเทศ   

กรอบ 2) Output  จำนวน 2 หวัข้อ มีค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 40     

5) คุณภาพของ
นักศึกษา 

15 5.1) รางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่อง   
- ระดับชาต ิ   
- ระดับนานาชาต ิ   

6) ผลงานของอาจารย ์ 25 6.1) การเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์   
- ระดับชาต ิ   
- ระดับนานาชาต ิ   
6.2) การตีพิมพ ์   
- ระดับชาต ิ ≥3 5 
- ระดับนานาชาต ิ ≥3 9 

กรอบ 3) Outcome จำนวน 3 หัวขอ้มีค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 40       

7) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

10 7.1) แนวโน้มความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.74 10 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

8) การมีงานทำของ
บัณฑิต 

10 8.1) แนวโน้มการมีงานทำของบัณฑิต 95.23 10 

9) อันดับของ
หลักสูตรเมื่อเทียบกับ
ที่อื่น 

20 9.1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

3.66 8 

9.2) สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ตนเองในการจัดอันดับ
เมื่อเทียบกับหลกัสูตรในประเทศ 

อันดับ 3 10 

    คะแนนรวม 58 

  ร้อยละ 84.06 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

• ระดับหน่วยงาน 
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1  สาขาวิชา ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.4.1 จำนวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่ มี
คะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

3.00 1 5.0000 0.1915 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
1 1 บรรลุ  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: ฝา่ยวิชาการได้ประชุมชี้แจงเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของสาขาวชิาเอตทัคคะให้กับสาขาวชิารับทราบ 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ฝา่ยวิชาการติดตามผลและให้ข้อเสนอแนะ
ตามนโยบาย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: มีอาจารย์ที่พรอ้มด้วยศักยภาพในการบริหารสาขาวิชาที่จะไปสู่เปา้หมาย 
 ด้านงบประมาณ: มีงบประมาณในการพัฒนาสาขาที่เพียงพอ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: สาขาวิชามีการบริหารงานโดยแบ่งหน้าที่ให้อาจารย์ในสาขาวชิารบัผิดชอบผลักดันให้บรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด 10 ข้อที่กำหนด 
หลักฐานอ้างอิง: รายงานผลการประเมินพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทัง้หมดทีผ่่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ำ
กว่าระดับ 3.01 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพนัธ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอลสิา พจนารถ 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 305 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 107 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. จำนวนหลักสูตรที่ผา่นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร

ของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ตำ่กว่าระดับ 3.01 
หลักสตูร 5 5 5 

 1.1  ระดับดี หลักสตูร 5 5 4 
 1.2 ระดับดีมาก หลักสตูร - - 1 
2.  จำนวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสตูร 5 5 5 
3. ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผา่นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไมต่่ำกว่าระดับ 3.01 
ร้อยละ 100 100 100 

 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ระดับผลการประเมิน จำนวน
หลักสูตร

ที่มี
คะแนน
ระดับดี
ขึ้นไป 

จำนวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

น้อย 
ปาน
กลาง 

ดี 
ดี

มาก 

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ - - 4 1 5 5 100  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่าน
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ 
สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าระดับ 3.01 

2.11 100.00 5.0000 0.1347 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥95.00 100.00 บรรลุ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้กำหนดระบบและกลไกการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร และได้กำหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ดำเนินงานตามนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: อาจารย์และเจ้าหน้าที่วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 ด้านงบประมาณ: ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: เทคโนโลยสีารสนเทศ, ระบบ CHE QA Online 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ดำเนินการตามทีป่ฏิทนิที่กำหนดและการติดตามผลการดำเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 
หลักฐานอ้างอิง: รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.3 จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพนัธ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอลสิา พจนารถ 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 305 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 107 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสตูร - - 6 

 

รายละเอียดของผลการดำเนินงาน 

รหัส
หลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย 

วันที่รับ
ได้รับ
การ

อนุมัติ 

รายชื่ออาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีท่ีเปิด
จัดการ
เรียน
การ
สอน 

จำนวน
นักศึกษา

คงอยู่ 

2555166 
1102751 

หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรม
บริการ 

29 ม.ค. 
63 

1 Assoc.Prof.Dr.Tran Vui 

2564 

อยู่
ระหว่าง
การรับ
สมัคร 

2 อ.ลือชัย ทิพรังศรี 

3 อ.วิทยา ทองสมจิตร์ 

4 อ.อภิชาติ เพชรพลอย 

5 อ.จิราพร พรายมณี 

2552166 
1103477 

ศิลปศาสตร
บัณฑิต การ
จัดการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรม
บริการ 

28 มิ.ย. 
60 

1 อ.ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา 

2560 68 

2 อ.สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ 

3 อ.ญานิกา ชื่นตะโก 

4 อ.สุภัคศิริ ปราการเจริญ 

5 อ.รจนารถ วรมนตรี 

2552166 
110232 

ศิลปศาสตร
บัณฑิต ธุรกิจ 
การบิน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรม
บริการ 

28 มิ.ย. 
60 

1 ผศ.ดร.กรรนภัทร กันแก้ว 

2560 629 

2 อ.ดร.ทักษิณา บุญบุตร 

3 อ.เทพลักษณ์ โกมลวณิช 

4 อ.นิสรา แพทย์รังษี 

5 อ.กังวาฬ โพธ์ิทอง 

2555166 
1102751 

ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 
คณิตศาสตร์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 

วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรม
บริการ 

31 ต.ค. 
61 

1 ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี 

2561 6 

2 ผศ.ดร.สุพจน์ ไชยสังข์ 

3 รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ 

4 ดร.บุญทอง บุญทวี 

5 ผศ.ดร.โกมล ไพศาล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

2549166 
1101764 

หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม 
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2563 

วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรม
บริการ 

27 พ.ค. 
63 

1 อ.นันทนา ลัดพลี 

2563 136 

2 อ.กัญจน์อมล สุวรรณธาดา 

3 อ.กัญญาพิไล กุญชรศิรมงคล 

4 อ.กมลลักษณ์ โพธิ์พันธุ์ 

5 อ.ยุพาพร กิจหว่าง 

6 อ.วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง 

254916 
61101843 
 

หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจดิจิทัล
ระหว่างประเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรม
บริการ 

26 ส. 
ค. 63 

1 ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร 

2563 
ภาค

เรียนท่ี 
2 

อยู่
ระหว่าง
การรับ
สมัคร 

2 อ.นลิน สีมะเสถียรโสภณ 

3 อ.โสมยา ปรัชญางปรีชา 

4 อ.คงศักดิ์ บุญอาชาทอง 

5 อ.ภิญญา ชัยสงคราม 

6 อ.พงษ์ระพี แก้วไทรฮะ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : ระดบัหน่วยงาน 
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1  หลักสูตร  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.4.3 จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือ
หลักสูตรนานาชาต ิ

2.11 6.00 5.00 0.1347 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥5 6 บรรลุ  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 2 ภาษา และหลักสูตรภาค
ภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีตัวเลือกในการเรียนได้มากยิ่งขึ้น 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: มีบุคลากรภายในวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการบริหารหลักสูตร 
 ด้านงบประมาณ: มีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการหลักสูตร 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: เทคโนโลยสีารสนเทศ อุปกรณ์สนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ 
หลักฐานอ้างอิง: หลักสูตรทีผ่่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.4 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพนัธ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอลสิา พจนารถ 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 305 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 107 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ  

2562 2563 2564 
1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) หลักสตูร - - 1 

 

รายละเอียดของผลการดำเนินงาน 

ชื่อหลักสูตรระยะสั้น 
(Non-Degree) 

ผู้อนุมัติ 
หลักสูตร
ระยะสั้น 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(เริ่ม - 
สิ้นสุด

หลักสูตร) 

ระบุ
จำนวน
ชั่วโมง
การ

อบรม 

จำนวน
ผู้เข้า
อบรม
ทั้งหมด 

จำนวน
ผู้ผ่าน
การ

อบรม 

การฝึกอบรมหลกัสูตร
วิชามัคคุเทศก์ทั่วไป 
รุ่นที่ 1 

อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

1. เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) ที่
มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศก์ 
พุทธศักราช 2551 และ 2559  
2. เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ในสาขาที่ขาดแคลน
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจนี
กลาง       

8 มิ.ย. -30 
ธ.ค. 63 

219 ชม. 25 คน 24 คน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

• ระดับหน่วยงาน 
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1  หลักสูตร  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.4.4 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 
(Non-Degree) 

2.11 1 5.0000 0.1347 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥10 1 บรรลุ  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัตงิาน: สืบเนื่องจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เร่ืองธนาคารเครดิตและการจัดทำหลักสูตรระยะ
สั้น วิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้สาขาวิชาดำเนนิการเลือกรายวิชาทีจ่ะดำเนนิการจัดอบรมให้กับบุคคลภายในและภายนอกที่มี 
ความสนใจเข้าร่วมอบรม โดยผูผ้่านการอบรมจะได้รบัวุฒบิัติ ซึง่อยู่ระหว่างการคัดเลือกรายวิชาที่จะเปิดให้อบรม 
และดำเนนิการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป 
 มาตรการทีไ่ด้ดำเนนิการ: กำหนดให้สาขาวิชาคัดเลือกรายวชิาที่จะมาทำหลักสูตรระยะสั้น 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: มีบุคลากรที่มคีวามพร้อมด้านศักยภาพในการให้ความรู้ 
หลักฐานอ้างอิง: แผนการดำเนนิงานจำนวนหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) 
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เป้าประสงค์ 1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนมคีวามก้าวหน้าในสายอาชีพ
  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยฉ์ันทัช วรรณถนอม ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวฐิตารยี์ จิตรประทุม 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 302 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 117 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คน 8 8 11 
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 5 8 
1.2 รองศาสตราจารย์ 2 3 3 
1.3 ศาสตราจารย์ - - - 

2. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจำที่ลา
ศึกษาต่อ)  

คน 38 39 65 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20.00 20.51 16.92 
 โดยมีผลการดำเนินงานจำนวนตามสาขาวิชาได้ดงันี้ 

สาขาวชิา 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรง

ตำแหน่งทางวชิาการ 
จำนวนอาจารย์
ประจำทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 
สาขาธุรกิจการบิน 1 - - 1 65 16.92 

สาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 1 1 - 2 

สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา 3 2 - 5 

สาขาการจดัการโรงแรมและธรุกิจที่พัก 1 - - 1 

สาขาการจดัการอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 1 - - 1 

ผู้บริหาร 1 - - 1 
รวม 8 3 - 11  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 3.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
18.00 21.00 24.00 27.00 ≥30.00 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 

2.11 16.92 1.0000 0.0269 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥30.00 16.92 ไม่บรรล ุ

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้มกีารส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนางานและส่งเสริม
ทางตำแหน่งวิชาการสำหรับอาจารย์ที่มีความพร้อมในการยืน่สง่ผลงานทางวชิาการและมีการผลักดันสำหรับอาจารย์ที่มีอายุ
งานครบกำหนดที่ต้องสง่ผลงานวิชาการ ดังนี ้

จำนวนอาจารย์
ประจำ วกอ. 

วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
อยู่ในระหว่าง
ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รอง
ศาสตราจารย ์

อยู่ใน
กระบวนการ 

65 คน 1 คน 40 คน 24 คน 16 คน 8 คน 3 คน 5 คน 
อัตราส่วนต่อ
อาจารย์ประจำ
ท้ังหมด (%) 
หรือ (ร้อยละ) 

1.54 61.54 36.92 24.62 12.31 4.62 7.69 

 

 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ตามนโยบายมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: บุคลากรสายวชิาการ 
 ด้านงบประมาณ: งบประมาณของทางวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: บคุลากรสายวชิาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวชิาการ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: บุคลากรบางทา่นอายุงานยังไม่ถึงตามกำหนดที่จะเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวชิาการ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: ยังขาดตำราหรือผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวชิาการ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ยังอยู่ระหว่างการดำเนนิการขอตำแหน่งทางวชิาการ 
หลักฐานอ้างอิง: รายชื่อผู้เข้ารว่มโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวชิาการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยฉ์ันทัช วรรณถนอม ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวฐิตารยี์ จิตรประทุม 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 302 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 117 
  

    ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น คน - - 6 

1.1.ตำแหน่งทางบริหาร - - - 
1.1.1 ผู้อำนวยการกอง - -  
1.1.2 หัวหน้าสำนักงาน - - 1 
1.1.3 หัวหน้าฝ่าย - - 5 

1.2 ตำแหน่งวิชาการ - - - 
      1.2.1 ชำนาญการ - - - 
      1.2.2 ชำนาญการพิเศษ - - - 
      1.2.3 เชียวชาญ - - - 
      1.2.4 เชี่ยวชาญพิเศษ - - - 

2. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด (ไม่นับรวมผูเ้ชียวชาญ 
ที่ปรึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว 
และคนงาน) 

คน - - 20 

3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้น 

ร้อยละ - - 30 

  

      โดยมีผลการดำเนินงานจำนวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
หน่วยงาน ตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวนบุคลากร

สายสนับสนุน
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 

วิทยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบริการ - 1 5 - - - - 20 30  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึน้ 
 
 

2.11 30.00 5.00 0.1347 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥10.00 30.00 บรรลุ 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัตงิาน: หัวหน้าสำนกังานและหัวหน้าฝา่ยของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดสง่เล่มผลงานและเข้า
ร่วมการสอบวัดความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะทางการบริหารสำหรับการประเมินเพือ่แต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลยัให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร สายสนับสนนุวิชาการ 
 มาตรการทีไ่ด้ดำเนนิการ: ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ:์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร 
สายสนับสนนุวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น   
หลักฐานอ้างอิง: คำสั่งแต่งตัง้หัวหน้าสำนักงานและคำสัง่แต่งตัง้หัวหน้าฝ่ายของวิทยาลัยการจดัการอุตสาหกรรมบริการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยฉ์ันทัช วรรณถนอม ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวฐิตารยี์ จิตรประทุม 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 302 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 117 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
  

  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จำนวนบุคลากรที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

คน 35 49 54 

    1.1  บุคลากรสายวิชาการ 27 33 38 
    1.2  บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 8 16 16 
2. จำนวนบุคลากรที่เข้าสอบทั้งหมด คน   72 
    2.1  บุคลากรสายวิชาการ 35 37 52 
    2.2  บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 19 18 20 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ   75.00 

    3.1  บุคลากรสายวิชาการ 77.14 84.61 73.08 
    3.2  บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 42.10 88.88 80.00 

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

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

2.11 75.00 5.0000 0.1436 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥70.00 75.00 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: บุคลากรวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์กบัสถาบัน
สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สสสร. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ
บุคลากรได้เข้าสอบตามวนัเวลาที่หน่วยงาน สสสร. กำหนดเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรศึกษาอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรที่ยังไม่ไดส้อบภาษาอังกฤษเข้าสอบเมื่อหน่วยงาน สสสร. เปิดให้มีการจัดสอบอีกครั้ง 
หลักฐานอ้างอิง: ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
 



 
 

Page | 41  

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เป้าประสงค์  1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยฉ์ันทัช วรรณถนอม ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 302 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 108 
  

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

คะแนน - - 91.46 

    

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-  10 คะแนน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA 

2.11 91.46 5.0000 0.1915 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥85.00 91.46 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: หน่วยงานพจิารณาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
จากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จากสำนักงาน ป.ป.ช. 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ดำเนินการตามแนวทางและเครื่องมือการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: บุคลากรภายในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ปฏิบัติหนา้ที่เป็นตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนด มุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกบังาน และพร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง ซึ่งปัจจัย
สนับสนนุนี้มีความสำคัญต่อการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA (ด้านการ
ปฏิบัติหนา้ที่) 
หลักฐานอ้างอิง: รายงานผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
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เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กำหนดไว้ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดบัที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยฉ์ันทัช วรรณถนอม ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 302 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 109 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ลำดับ 
ประชุมกบม.

ครั้งที่ 
เรื่องที่ต้องสื่อสารจากที่

ประชุม กบม. 
วันที่ประชุม

กบม. 

ช่องทางการ
สื่อสารเพื่อ
สร้างการ

รับรู ้

วันที่
สื่อสาร 

ผู้สื่อสาร 
จำนวน
บุคลากร
ที่รับรู ้

1 2/2564 สรุปมติที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

8 ก.พ. 64 ระบบ 
e-office 

23 ก.พ. 
64 

ผศ.ดร.อาณัติ  
ต๊ะปินตา 

86 

2 3/2564 สรุปมติที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

8 มี.ค. 64 ระบบ 
e-office 

12 มี.ค. 
64 

ผศ.ดร.อาณัติ 
ต๊ะปินตา 

83 

3 4/2564 สรุปมติที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

5 เม.ย. 64 ระบบ 
e-office 

19 เม.ย. 
64 

ผศ.ดร.อาณัติ 
ต๊ะปินตา 

85 

4 5/2564 สรุปมติที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

11 พ.ค.64 ระบบ 
e-office 

19 พ.ค. 
64 

ผศ.ดร.อาณัติ 
ต๊ะปินตา 

87 

5 6/2564 สรุปมติที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

15 มิ.ย. 64 ระบบ 
e-office 

16 มิ.ย. 
64 

ผศ.ดร.อาณัติ 
ต๊ะปินตา 

84 

6 7/2564 สรุปมติที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

12 ก.ค. 64 ระบบ 
e-office 

14 ก.ค. 
64 

ผศ.ดร.อาณัติ 
ต๊ะปินตา 

84 

7 8/2564 สรุปมติที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

9 ส.ค. 64 ระบบ 
e-office 

12 ส.ค. 
64 

ผศ.ดร.อาณัติ 
ต๊ะปินตา 

87 

8 9/2564 สรุปมติที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

13 ก.ย. 64 ระบบ 
e-office 

16 ก.ย. 
64 

ผศ.ดร.อาณัติ 
ต๊ะปินตา 

84 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จำนวนบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ (นับสะสม) 

คน - - 680 

2. จำนวนบุคลากรทั้งหมด (นับสะสม) คน - - 728 
3. ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ 

ร้อยละ - - 93.41 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ 

2.11 93.41 5.0000 0.1347 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥90.00 93.41 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดทำบนัทึกข้อความเพื่อแจ้งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบนโยบายหรือภารกิจ ผ่านระบบ  e-office และเก็บข้อมูลเป็นประจำทุก
เดือน โดยกำหนดค่าเปา้หมายให้บุคลากรรับทราบ ≥ 90 โดยจะบรรลุผลดำเนินงานในรอบ 12 เดือน 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ดำเนินการตามนโยบายของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: บุคลากรภายในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: เทคโนโลยสีารสนเทศ, ระบบ e-office 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: เมื่อบุคลากรภายในวิทยาลยัการจดัการอุตสาหกรรมบริการ ได้รับบันทึกข้อความแจ้งนโยบาย
หรือภารกิจ บุคลากรสามารถรับรู้นโยบายและนำไปสู่การปฏิบตัิในทิศทางเดียวกนั 
หลักฐานอ้างอิง: บันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ
นโยบายหรือภารกิจ ผ่านระบบ  e-office 
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เป้าประสงค์ 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตาม
พันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.1  จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยฉ์ันทัช วรรณถนอม ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเมธาวัฒน ์แสงใส 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 302 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 105 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

เรื่องข้อเรียน 
ช่อง

ทางการ
ร้องเรียน 

ประเภทเรื่องร้องเรียน 

วันที่รับ
เรื่อง 

รายละเอียดการแก้ไข 

วันที่ 
กำหนด
แล้ว
เสร็จ 

อาคาร
สถานที่ 

สิ่ง
อำนวย
ความ
สะดวก 

อ่ืนๆ 

การบริการรถ
รับส่ง เข้าออก
วิทยาลยัการ
จัดการ
อุตสาหกรรม
บริการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

- เพจ 
FACEBOOK 
 - LINE 
OFFICIAL 

- ✓ - 25 ก.พ. 
64 

แก้ไขเร่ืองการบริการรถรับส่ง เข้าออก โดยการขอความ
อนุเคราะห์ประสานงานรถตู้สาธารณะในการรับ-ส่ง
นักศึกษา ไปยังวิทยาเขตนครปฐม เพื่อจัดหารถรับส่งให้กับ
นักศึกษา อีกทั้งยังได้จัดทำแบบฟอร์มสำรวจความต้องการ
และจองรถเพื่อรับส่งนักศึกษาผ่านระบบ google forms 
ที่อยู่ http://www.chm.ssru.ac.th 
/page/vanbooking หรือนักศึกษาสามารถ Scan ผ่าน 
QR CODE  

 
 ทั้งนี้วิทยาลยัได้เผยแพร่ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน 
ผ่านเว็บไซต์ 
http://www.chm.ssru.ac.th/th/page/mcp 
ที่ผู้รับบริการสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวได้ 

27 มี.ค. 
64 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จำนวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่ และสิ่ง

อำนวยความสะดวกตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย 
คน - - 0 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คร้ัง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.8.1  จำนวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคาร
สถานที่ และสิง่อำนวยความสะดวกตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2.11 0 5.0000 0.1347 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≤15 0 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: มีการสำรวจความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกและการใช้อาคารสถานที่เพื่อให้บริการกับผู้เข้ารับบริการ 
และดำเนนิการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้เข้ารับบริการ 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ที่ได้กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไข
ปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้เข้ารับบริการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหนา้ที ่
 ด้านงบประมาณ: :วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีการสนับสนนุงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ และ
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: เทคโนโลยสีารสนเทศ, เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานชา่ง เพื่อดูแลอาคารสถานที่ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ดำเนินการรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง Social Media 
เช่น Line, Facebook และแบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน ที่ผู้รับบริการสามารถติดต่อรับ ณ จุดบริการ One Stop Service ทั้งนี้
วิทยาลัยฯ แก้ไขข้อร้องเรียนโดยจัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ และนำข้อมูลที่ได้มาดำเนนิการแก้ไขปัญหา
ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
หลักฐานอ้างอิง: ข้อมูลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ำเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยฉ์ันทัช วรรณถนอม ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเมธาวัฒน ์แสงใส 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 302 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 105 
  

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จำนวนค่าไฟฟ้าและน้ำปีปัจจุบัน บาท - - 4,911,453.76 
    1.1  ค่าไฟฟ้า - - 4,911,333.76 
    1.2  ค่าน้ำ - - 120.00 
2. จำนวนค่าไฟฟ้าและน้ำปีที่ผ่านมา บาท - - 6,663,654.38 
    2.1  ค่าไฟฟ้า - - 6,663,534.38 
    2.2  ค่าน้ำ - - 120.00 
3. ผลต่างของค่าไฟและน้ำของปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบัน บาท - - 1,752,200.62 
    3.1  ค่าไฟฟ้า - - 1,752,200.62 
    3.2  ค่าน้ำ - - 0 
4. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้
ไฟฟ้าและน้ำเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ - - 26.29 

    4.1  ค่าไฟฟ้า - - 26.29 
    4.2  ค่าน้ำ - - 0 

 

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

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

 
 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ
จากการใช้ไฟฟ้าและน้ำเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

2.11 26.29 5.00 0.1347 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
 

 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥5.00 26.29 บรรลุ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้แจ้งนโยบายในการประหยัดพลังงาน ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานรับทราบ ดังนี ้
มาตรการด้านไฟฟ้าแสงสวา่ง 
1. กําหนดเวลาเปิด-ปิดไฟฟา้แสงสว่างตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ยกเว้นเฉพาะเวลาที่มีผูป้ฏิบตัิหน้าที่และปิดเมื่อไม่มีผู้
ปฏิบัติหนา้ที่แล้ว 
2. ปดิไฟฟ้าแสงสวา่งในเวลาพักกลางวัน (12.00-13.00 น.) ควรเปิดเฉพาะที่มีความจาํเป็น 
3. ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณทางเดิน หรือจุดที่มีแสงสว่างจากธรรมชาต ิ
4. ไฟส่องสว่างในเวลากลางคนื เปิด-ปิด เวลา 18.00-06.00 น. หรือคํานึงถึงความเหมาะสมตามฤดูกาล 
มาตรการด้านเครื่องปรับอากาศ 
1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25-26 องศาเซลเซียส ในบริเวณพื้นที่ทํางานทั่วไป 
2. การเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม ให้เปิดกอ่นการประชุมไม่เกิน 15 นาที  
มาตรการด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอรเ์ครื่องสํารองไฟ และถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน 
2. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอรเ์มื่อไม่ใช้งานเกิน 10 นาท ี
3. ตรวจทานความถูกต้องก่อนสัง่พิมพ์ เพื่อประหยัดกระดาษและพลังงาน 
4. ปิดอุปกรณต์่อพ่วงทุกชนิด เช่น เครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ทุกคร้ัง หลังเลิกใช้งานและหลัง
เลิกงาน 
5. ควรใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายเชื่อมโยงการทาํงาน (Network Printer) 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: มาตรการประหยัดพลังงาน ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: การประหยัดพลังงานจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ดำเนินการแจ้งมาตรการประหยัดพลังงาน ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา ให้บุคลากรทุกท่านรับทราบและดำเนนิการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
หลักฐานอ้างอิง: แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใชไ้ฟฟ้าและนำ้เมื่อเทียบกับปทีี่
ผ่านมา รอบ 6 เดือน ที่มีผลการดำเนินงานบรรลุ ร้อยละ 100 
 

 



 
 

Page | 48  

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เป้าประสงค์ 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ  
 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจดัหารายได้ดา้นการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ(7) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.กรรนภัทร กันแก้ว ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ ์
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 304 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 112 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โครงการ 
งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ 
ด้านการบริการ

วิชาการ 
ด้านวิจัย 

1. โครงการบริการวิชาการ หลกัสูตร "ทักษะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ"  รุ่นที่ 1 

375,000.00  

2. โครงการบริการวิชาการ หลกัสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
บุคลากรจากสาธารณรัฐประชาชนจนี รุ่นที่ 1 และ รุน่ที่ 2 

840,000.00  

โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิาชีพสาขาวชิาชีพการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ 
2564 

 
22,950.00 

 

โครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทมุธานี สู่การ
เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศดา้นภาษา ปีการศึกษา 2564 (โรงเรียนวัดป่า
งิ้ว) 

 991,398.00 

โครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทมุธานี สู่การ
เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศดา้นภาษา ปีการศึกษา 2564 (โรงเรียนสาม
โคก) 

  2,696,420.00 

โครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทมุธานีสู่การ
เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศดา้นภาษา ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนสาม
โคก) งวดที่ 1 - 10 

  14,350,170.00 

โครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทมุธานีสู่การ
เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลสิดา้นภาษา ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนวัดป่า
งิ้ว) งวดที่ 1 - 10 

  5,353,325.00 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการ
วิชาการและวิจัยทั้งหมด 

บาท    

 1.1 ด้านการบริการวิชาการ 452,000 1,159,250 1,262,450 
 1.2 ด้านวิจัย 1,365,000 215,000 23,606,313 
2. จำนวนอาจารย์ทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) คน 40 39 61 
3. เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการ
วิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ 

บาท/คน 45,425.00 35,237.18 407,684.64 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ(Personality Development & 
Personal Grooming and Public Speaking) 

24,500.00   

ศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใชบ้ริการสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา งวดที่ 2 และงวดที่ 3 

  215,000.00 

รวม 1,262,450.00 23,606,313.00  
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 

• ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา 
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 3,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้
ด้านการบริการวิชาการและวิจัยตอ่อาจารย์
ประจำ 

2.11 407,684.64 5.0000 0.1915 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥20,000 407,684.64 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: บุคลากรวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ดำเนนิโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวชิาการ
และการวิจัย 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: อาจารยป์ระจำวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 ด้านงบประมาณ: เงินรายได ้
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: บคุลากรวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้ดำเนินโครงการจัดหารายได้ ด้านการบริการ
วิชาการและการวิจัย 
หลักฐานอ้างอิง: สรปุยอดรายได้ด้านการบริการวิชาการและวจิัยต่ออาจารย์ประจำ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 
เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.กรรนภัทร กันแก้ว ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ ์
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 304 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 112 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. ผลรวมถ่วงน้ำหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
น้ำหนัก    

 1.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 41.40 62.00 65.80 
2. จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (นับ

อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  
คน    

 2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 39 65 
3. 3. ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์    
4.     ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ร้อยละ    

 3.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 111.50 158.97 101.23 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  ที่ ตี พิ มพ์  เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
และนักวิจัย 

2.11 101.23 5.0000 0.1347 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥55.00 101.23 บรรลุ 
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คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้ผลักดันให้คณาจารย์มีการนำเสนอผลงาน วิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการ มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการที่อยู่ใน
ฐานระดบัสูงๆ และติดตามผลการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ผลกัดันให้คณาจารย์ได้ออกนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารวชิาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
  ด้านบุคลากร: อาจารย์มีการนำเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพเ์ผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มขึ้นทุกเดือน 
  ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย ชว่ยให้มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 
  ด้านกระบวนการ/วิธีการ: การกำหนดเป้าหมายของกระบวนการสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่าง ตรงประเดน็ 
หลักฐานอ้างอิง: ผลงานวชิาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.2 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพนัธ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอลสิา พจนารถ 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 305 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 107 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 

 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนนิงานจำแนกรายสาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชา 

จำนวนงานผลงานท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ 
 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

จำนวน
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
  

คิดเป็นร้อย
ละ 

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

การจัดการท่องเที่ยวและ
บริการ 

-   3 -  -  -  -  3  -   0.6 -   -  -  - 0.6   1  60.00 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโท 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

0.40 - 0.60 

 1.1 ระดับคุณภาพ 0.1   - - - 

 1.2 ระดับคุณภาพ 0.2  - - 0.60 

 1.3 ระดับคุณภาพ 0.4  1.00 - - 

 1.4 ระดับคุณภาพ 0.6  - - - 

 1.5 ระดับคุณภาพ 0.8  - - - 

 1.6 ระดับคุณภาพ 1.0  - - - 

2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คน 1 - 1 

3. ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้สำเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 40.00 - 60.00 

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

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.1.2 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่ได้รบั
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาต ิ
 

2.11 60.00 5.0000 0.1347 

 



 
 

Page | 53  

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥50.00 60.00 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: นักศึกษาระดบัปริญญาโทได้ดำเนนิการสง่ผลงานวิจยัไปนำเสนอในระดบัชาตหิรือนานาชาติ ขณะนี้อยู่
ระหว่างจะตีพิมพล์งวารสาร 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: นักศึกษาปริญญาโท ตามเณฑ์การสำเร็จการศึกษานักศึกษาต้องดำเนินการเสนองานวิจัยใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ และตพีิมพ์ลงวารสารทางวิชาการ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
  ด้านบุคลากร: มีอาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิเป็นทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ และช่วยนักศึกษาหาเวทีที่จดังานในการนำเสนองานวิจัยใน
ระดับชาติหรือนานาชาติให้กับนกัศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง: ข้อมูลผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
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เป้าประสงค์  2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม ่และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา  

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.4.1 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.กรรนภัทร กันแก้ว ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ ์
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 304 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 112 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 
 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้ 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้ องค์ความรู้ทั้งหมด 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยม

ชม 
วันที่เข้าเยี่ยมชม 

"แหล่งเรียนรู้เพื่อการจดัการอุตสาหกรรมบริการ ณ 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม" 

1 170 
13 มกราคม – 30 กันยายน 

2564 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1.จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ คน - - 170 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
• ระดับหน่วยงาน 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 10 คน ต่อ  1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.4.1 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 2.11 170 5.0000 0.1347 
 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
100 170 บรรลุ 

  
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีจำนวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งหนา้เว็ปไซต์วิทยาลัย และสื่อออนไลน์ต่างๆ 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ดำเนินการตามนโยบายของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: ห้องปฏิบัติการ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีจำนวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้
บริการวิชาการ และเผยแพร่ผา่นช่องทางออนไลน์ ทั้งหน้าเว็ปไซต์วิทยาลยั และสื่อออนไลน์ตา่งๆ 
หลักฐานอ้างอิง: รายงานจำนวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 
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เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน  
  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.กรรนภัทร กันแก้ว ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ ์
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 304 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 112 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท    
 1.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,528,000 1,319,300 3,395,999.80 
2. จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (นับ

อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง)  
คน    

 2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 39 61 
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจำ/หรือนักวิจัย 
บาท/
คน 

   

 3.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 38,200.00 33,828.21 55,672.13 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
• กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-5000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

5,000 10,000 15,000 20,000 ≥ 25,000 
 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.5.1 เงินสนับสนุน งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 

2.11 55,672.13 5.0000 0.1347 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้มกีารผลักดัน และส่งเสริมให้คณาจารย์ขอทุนสนับสนนุงานวิจัย
ทั้งงบประมาณประเภทรายได้ และงบประมาณแผ่นดนิทีไ่ด้รับจากแหล่งทุนภายนอก 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: มีการประชาสัมพนัธ์แหล่งทนุภายนอกให้คณาจารย์รับทราบ และดำเนินการทำข้อเสนองานวิจัย
เพื่อขอรับทุน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: อาจารย์มีการขอทุนสนับสนนุงานวิจัยงบประมาณประเภทรายได้ทุกสาขา และมีการขอทุนงบประมาณ
แผ่นดินจากหน่วยงานภายนอก 
 ด้านงบประมาณ: งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, งบประมาณภายนอก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย ชว่ยให้มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: วิทยาลัยได้มีการผลักดนั และส่งเสริมให้คณาจารย์ขอทุนสนบัสนนุงานวิจยัทั้งงบประมาณ
ประเภทรายได้ และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รบัจากแหล่งทนุภายนอก 
หลักฐานอ้างอิง: รายงานสรุปจำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารยป์ระจำและนักวิจัย 
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เป้าประสงค์ 2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.กรรนภัทร กันแก้ว ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ ์
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 304 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 112 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนนิงานดังนี้ 

กิจกรรม/
โครงการ 

นำความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนา รายวิชาที่นำไปใช ้

ภาคเรียนที่นำไปใช ้ ผู้นำไปใช้
ประโยชน ์

รายละเอียดการ
นำไปใช้ประโยชน ์

การเรียนการสอน การวิจัย 1/2563 2/2563 

 โครงการเพิ่ม
จำนวนองค์
ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ
เบ้ืองต้นในสาย
งานธุรกิจบริการ
และบริหารธุรกิจ 

✓    GEN0204 
English for 
Communication 
and 
Information 
Retrieval 

  ✓ - นกัศึกษา 
- ชาวบ้าน/
ชุมชน 
- บุคคลทั่วไป 

ให้นักศึกษาในรายวิชามี
ส่วนรว่มในการสร้าง
คลิปวิดีโอการสอน
ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน้ใน
สายงานธุรกิจบรกิาร
และบริหารธุรกิจ 
และรว่มเป็นผู้ช่วย
วิทยากรในการบรรยาย
ให้ความรู้ด้านการ
สื่อสารดว้ย
ภาษาอังกฤษ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชน 
ตำบลวัดแค 
อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

✓  GEN0303 
Science and 
Environment 

 ✓ - ชาวบ้าน/
ชุมชน 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่
เป็น 3 กลุ่ม และลง
พื้นที่พร้อมกับ
คณาจารย์เพือ่วาง
แผนการจดักจิกรรม
พัฒนาทกัษะอาชีพเพือ่
สร้างรายได้เสริม โดย
แบ่งออกเป็น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาช่องทาง
การตลาด การ
ประชาสัมพนัธ์ และการ
สร้างเสน้ทางการ
ท่องเทีย่ว  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จำนวนการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับ

การจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
งาน - - 2 

2. จำนวนงานบริการวิชาการทั้งหมด งาน - - 2 
3. ร้อยละของการบริการวิชาการที่มี 

การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย 

ร้อยละ - - 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 

  
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
หรือการวิจัย 

3.00 100 5.0000 0.1915 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥90.00 100 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีการจัดโครงการบริการวชิาการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธภิาพสูงสดุในการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมร่วมเป็นอย่างดี 
 ด้านงบประมาณ: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีการจัดโครงการบริการวชิาการ เพื่อประโยชนต์่อการ
พัฒนาชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
หลักฐานอ้างอิง: รายงานการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
 
เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดบัมหาวิทยาลัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รศ.ทัศนยี์ ศิริวรรณ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอรรคพล ธรรมบุตร 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 320 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 114 
  

       ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

  

 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนนิงานดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล การบรรลุ 
1.    ด้านวิชาการและการเรยีนการสอน  10 9 ไม่บรรล ุ
1.1 ร้อยละของอาจารย์ชาวตา่งชาติที่มีสัญญาจ้างเต็มเวลา (QS Ranking, UMultirank) ร้อยละ 4 ร้อยละ 4.69 บรรลุ 
1.2 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติลงทะเบียนเรียนเต็มหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) 
(QS Ranking) 

88 คน 98 คน บรรลุ 

1.3 ร้อยละของอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) (QS Stars, UMultirank) 
ร้อยละ 48 ร้อยละ 

34.38 
ไม่บรรลุ 

1.6 จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่รับทราบข้อมลูทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (หลักสตูร/ งานวิจัย 
หรือข้อมูลอื่น) (QS Stars) 

150 คน 151 คน บรรลุ 

1.7 จำนวนหลกัสูตร joint degree program กับมหาวิทยาลัยทีอ่ยู่ในอันดับ 500 ของ QS 
(QS Stars) 

2 หลักสูตร 2 หลักสูตร บรรลุ 

1.8 จำนวนสัญชาติของนักศึกษาชาวตา่งชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลยัเต็มหลักสตูร (QS Stars) 1 สัญชาติ 3 สัญชาติ บรรลุ 
1.10 จำนวนหนว่ยกิตทีจ่ัดให้นักศึกษาทำกิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม 
ในหนึ่งหลักสูตร (UMultirank) 

1 หน่วยกิต/
หลักสูตร 

1 หน่วยกิต/
หลักสูตร 

บรรลุ 

1.11 จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีเป็นสอนเป็นภาษาตา่งประเทศ (UMultirank) 1 หลักสูตร 5 หลักสูตร บรรลุ 
1.12 จำนวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีท่ีทำร่วมกับองค์กรเอกชนระดับภูมิภาค 
(UMultirank) 

2 เร่ือง 2 เร่ือง บรรลุ 

1.14 ฐานข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ที่มีสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชพีของทุก
สาขาวิชา และมีระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ  
(QS Stars, UMultirank) 

1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล บรรลุ 

2. ด้านวิจัยและบริการวชิาการ  16 8 ไม่บรรล ุ
2.1 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ SJR Q1, Q2  6 เรื่อง/ปี 7 เรื่อง/ปี บรรลุ 
2.2 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus (QS Ranking) 20 เรื่อง/ปี 48 เรื่อง/ปี บรรลุ 
2.3 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์รว่มกับนกัวิจัยจากมหาวิทยาลยัใน 500 อันดับแรกของ QS ใน
ฐานข้อมูล Scimago/ Scopus (QS Ranking) 

8 เรื่อง/ปี 5 เรื่อง/ปี ไม่บรรลุ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จำนวนตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด - - 30 
2. จำนวนตัวชี้วัดตามแผนขับเคลื่อนทิศทาง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้งหมด 
ตัวชี้วัด - - 39 

3. ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ - - 76.92 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

2.4 จำนวนบทความที่มีนักวิจัยชั้นนำจากภายนอก ร่วมตีพิมพ์ในฐาน Scimago/ Scopus 
(Webometrics/ QS Ranking) 

11 เรื่อง/ปี 8 เรื่อง/ปี ไม่บรรลุ 

2.5 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐาน Google Scholar โดยมีผู้ร่วมผลงานเป็นนกัวิจยัชั้นนำ
จากภายนอก (Webometrics) 

5 เรื่อง/ปี 17 เรื่อง/ปี บรรลุ 

2.6 จำนวนผลงานนวัตกรรมที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธบิัตร (QS Stars, UMultirank) 3 ผลงาน/ปี 0 ไม่บรรลุ 
2.7 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน Scopus โดยมีผู้ร่วมผลงานที่มาจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน (QS Stars) 

2 เร่ือง/ปี 3 เร่ือง/ปี บรรลุ 

2.8 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน Web of Science Core Collection (ISI) (UMultirank) 1 เร่ือง/ปี 2 เร่ือง/ปี บรรลุ 
2.9 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ชว่ยเหลือสังคมและชุมชน ในพื้นที่ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
(QS Stars) 

3 โครงการ/
ป ี

1 โครงการ/ปี ไม่บรรลุ 

2.11 จำนวนความรว่มมือด้านการวจิัยเชิงกลยุทธ์ (UMultirank) 1 MOU/ป ี 2 MOU/ป ี บรรลุ 
2.12 จำนวนบทความที่ร่วมกับหน่วยงานต่างชาติ ตีพิมพ์ในวารสารววิชาการทีป่รากฎใน
ฐานข้อมูล Web of Science Core Collection (ISI) (UMultirank) 

1 เร่ือง/ปี 0 ไม่บรรลุ 

2.13 จำนวนบทความที่ร่วมกับหน่วยงานในภูมิภาค ตีพิมพ์ในวารสารววิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล Web of Science Core Collection (ISI) (UMultirank) 

1 เร่ือง/ปี 1 เร่ือง/ปี บรรลุ 

2.14 จำนวนบทความที่ร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎ
ในฐานข้อมูล Web of Science Core Collection (ISI) (UMultirank) 

1 เร่ือง/ปี 1 เร่ือง/ปี บรรลุ 

2.15 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกระดับนานาชาติ (UMultirank) 6,700  
บาท/ป ี

0 ไม่บรรลุ 

2.16 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในภูมิภาค (UMultirank) 1,000,000 
บาท/ป ี

0 ไม่บรรลุ 

2.17 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกระดับชาติ (UMultirank) 1,000,000 
บาท/ป ี

0 ไม่บรรลุ 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 5 5 บรรล ุ
3.2 จำนวนข่าวหรือกิจกรรมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ และนำ Link ขา่วบนเวบ็ไซต์แชร์ลงบน 
Social Media (Webometrics) 

368 Link 456 Link บรรลุ 

3.3 จำนวนหนา้เพจของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/สำนัก (Webometrics) 5,000 หน้า 8,723 หน้า บรรลุ 
3.4 จำนวนการผลิตสื่อมัลติมีเดียของหน่วยงาน (Webometrics) 30 ไฟล์ 33 ไฟล์ บรรลุ 
3.5 จำนวนไฟล์เอกสาร ไฟล์วีดีโอ ที่เผยแพร่ใน SSRU Academic Search (Webometrics) 832 ไฟล์ 841 ไฟล์ บรรลุ 
3.6 จำนวนการฝากลิงค์ของมหาวิทยาลยักับหนว่ยงานภายนอก (Webometrics) 15 link 23 link บรรลุ 
4. ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ 8 8 บรรล ุ
4.1 จำนวนการจัดกิจกรรมแนะนำดา้นอาชีพให้กบันักศึกษาหรือบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
(QS Stars) 

1 ครั้ง 1 ครั้ง บรรลุ 

4.2 จำนวนชมรมนักศึกษา (QS Stars) 6 ชมรม/ปี 8 ชมรม/ปี บรรลุ 
4.3 จำนวนกจิกรรมที่มหาวิทยาลัยใหก้ารช่วยเหลือดา้นการกุศล และองค์กรการกุศล
ระดับชาติหรือนานาชาติ (QS Stars) 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม บรรลุ 

4.4 จำนวนการจัดแสดงดนตรีที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย (QS Stars) 1 ครั้ง 1 ครั้ง บรรลุ 
4.5 จำนวนการแสดงผลงานและการจัดนิทรรศการ (หน่วยงานละ 2 คร้ัง) (QS Stars) 2 ครั้ง 2 ครั้ง บรรลุ 
4.6 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (QS Stars) 10 คน 10 คน บรรลุ 
4.7 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย คนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 
(QS Stars) 

2 คน 5 คน บรรลุ 

4.8 จำนวนเงินที่มหาวิทยาลยัช่วยเหลือสังคมและชุมชน (หน่วยงานละ 200,000 บาท) (QS 
Stars) 

200,000 
บาท 

568,330 
บาท 

บรรลุ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

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

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย 

3.00 76.92 4.6920 0.1797 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 76.92 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ ได้ดำเนนิการมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องดำเนินงานโดยแบ่งตัวชี้วัด
ออกเป็น 4 กลุ่มตามที่มหาวิทยาลัย ได้แบ่งไว้ ได้แก่ 1. ด้านวิชาการและการเรียนการสอน 2. ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 3.
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวทิยบริการ 4. ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ เพื่อให้มีความคล่องตัวในดำเนนิงาน
ของรองคณบดีแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดดงักล่าว 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ดำเนินงานตามแผนการติดตามการปฏิบัติงานประจำเดือนและทุกไตรมาส 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ทุกภาคส่วนของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด
เป็นอย่างดียิง่ 
 ด้านงบประมาณ: งบประมาณในการจัดทำโครงการจากวิทยาลัยที่จดัสรรให้มีความเหมาะสม สามารถทำให้โครงการ
บรรลุผลสำเร็จได้เปน็อย่างดี 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งได้รบัการสนบัสนุนจากวิทยาลัยให้ใช้งานในการจัดกิจกรรม
จนบรรลุเปา้หมายของแต่ละโครงการ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละกิจกรรมทำให้กิจกรรมที่ทำบรรลุวตัถุ ประสงค์และ
ตัวชี้วัดเปน็ไปได้ด้วยดี 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมาตรการป้องกัน
การแพร่เชื้อ Social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม สง่ผลให้มีการดำเนนิการตามตัวชีว้ัดบางตัวชี้วัดไม่สามารถ
ดำเนินการให้บรรลุเปา้หมายได้ 
หลักฐานอ้างอิง: แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน U-Ranking 2564 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์ของอาจารย์และ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.กรรนภัทร กันแก้ว ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ ์
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 304 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 112 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

 

 รายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2563 2564 

1. จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน - 1 1N/A 

- ระดับชาต ิ - - - 
- ระดับนานาชาต ิ - 1 1 

2. จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด  
(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  

คน - 39 61 

3. ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย 

ร้อยละ - 2.56 1.64 

ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่
ได้รับ 

หน่วยงานที่ให้รางวัล ระดับรางวัล ระบุด้านของรางวัล ว-ด-ป ได้รับรางวัล ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล 
ชาติ นานาชาติ วิจัย บทความวิชาการ 

Blended 
religion 
concept into 
learning: a 
perspective 
of ethical 
and moral 
development 
in the new 
area 

Best 
paper 

The Teacher 
of Higher 
School in the 
21-st Century 
4-5 June 
2021, Rostov-
on-Don,Russia 

- ✓ - ✓ 4-5 มิถุนายน 
2564 

ผศ. ดร.กรรนภัทร 
กันแก้ว 

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

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

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
สิ่งประดษิฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
รางวัลระดบัชาติหรือนานาชาตติ่อจำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

2.11 1.64 1.2800 0.0345 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥3.50 1.64 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีการผลักดันให้อาจารย์ทุกสาขาวชิาผลิตผลงานวจิัย บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะเข้าร่วมแข่งขันให้ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ประชุมผลักดันให้คณาจารย์ ได้ออกนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการ ทัง้
ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสในการรับรางวัล 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: อาจารย์มีการสร้างและนำเสนอผลงานวิจัยและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เพิ่มข้ึนทุกเดือน 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย ชว่ยให้มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: การกำหนดเป้าหมายของกระบวนการ สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างตรงประเดน็ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: อาจารย์มีการสร้างและนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก แต่ยังมผีลงานที่
ได้รับรางวลัในปริมาณทีน่้อย 
หลักฐานอ้างอิง: งานวจิัย บทความวิชาการ งานสรา้งสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจยัที่ได้รับรางวัลระดบัชาติหรือ
นานาชาต ิ
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เป้าประสงค์ 3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย  
  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยพ์ิมนภัทร์ พันทนา ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุรชัย น้อยคำเมือง 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 303 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 113 
  

          ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

  

         โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อเครือข่าย รายละเอีดของผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 

1) เครือข่ายศิษย์เกา่    
  1.1 คณะกรรมการศิษย์เกา่ ตามที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดทำพื้นทีข่ายของออนไลน์ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจุบัน

เพื่อมาร่วมซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการร์โควิด-19 นักศึกษาศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบัน ได้เข้ามาโพสต์ขายสินค้าและบริการของตนเอง ทำให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์ปัจจบุันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จำนวนเครือข่ ายที่ มี ผลผลิตที่ เป็นประโยชน์ ต่ อ

มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 
เครือข่าย 17 12 19 

1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   1 1 1 
1.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   2 2 1 
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   2 2 10 
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ   11 6 5 
1.6 เครือข่ายอื่นๆ  - 1 1 

2. จำนวนเครือข่ ายที่ มี ผลผลิตที่ เป็นประโยชน์ ต่ อ
มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

เครือข่าย 15 12 19 

2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   1 1 1 
2.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   2 2 1 
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   2 2 10 
2.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ   9 6 5 
2.6 เครือข่ายอื่นๆ - - 1 

3. ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 96 100 100 

3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   100 100 100 
3.2 เครือข่ายชุมชน   100 100 100 
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   100 100 100 
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   100 100 100 
3.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ   82 100 100 
3.6 เครือข่ายอื่นๆ  - - 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

2) เครือข่ายชุมชน    
  2.1 องค์การบริหารสว่นจังหวัดปทุมธานี วิทยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้แก่โรงเรียนสามโคก และโรงเรียน

วัดป่าง้ิว ตามข้อตกลงความมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเป็นการพัฒนา
ความสัมพันธ ์และบรกิารวิชาการแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อสร้างรากฐานการ
พัฒนาท้องถิ่น และการเพิ่มจำนวนนกัศึกษาในอนาคต 

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ    
  3.1 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้เข้าอบรมการใช้งานระบบสอบมาตรฐานคุณวุฒิ

วิชาชีพรูปแบบใหม่ เพือ่รองรับการจัดสอบให้แก่ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ซ่ึงเป็นการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะให้มีสมรรถนะเทียบเท่า
มาตรฐานสากล 

4) เครือข่ายผู้ประกอบการ    
  4.1 สวนนงนุช พัทยา วิทยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทกัษะด้านภาษาองักฤษให้แก่ครูผู้สอนของ

โรงเรียนวัดป่าง้ิว และโรงเรียนสามโคก โดยใช้ฐานกิจกรรมเรียนรู้ภายในสวนนงนุช พัทยา ที่เป็นเครือข่าย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงเป็นการเช่ือมความสัมพันธใ์ห้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

  4.2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ฝ่ายปฏิบัตกิารคลังสินค้า โดยมีนกัศึกษาเข้ารว่มฝึก
ประสบการณ์จำนวน 9 คน 

  4.3 ฝ่ายครัวการบินไทย วิทยาลยัได้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
  4.4 BAGS Ground Service - ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับเครอืข่าย โดยมุ่งให้มีผลผลิต

ของกิจกรรมได้เป็นไปตามเป้าหมาย  
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรูปแบบการนำวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในองค์กรสถานประกอบการตามขอ้ตกลงเครือข่ายความร่วมมือ นำเสนอให้นักศึกษาที่จะเขา้ฝึก
ประสบการณ์ ในองค์กรนั้นๆ ได้รับชม และทำแบบประเมินความเข้าใจ 

  4.5 บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกดั 

  4.6 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด 
(มหาชน) 

วิทยาลยัได้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 

  4.7 HIS Tour Company Limited - ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับเครอืข่าย โดยมุ่งให้มีผลผลิต
ของกิจกรรมได้เป็นไปตามเป้าหมาย  
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรูปแบบการนำวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในองค์กรสถานประกอบการตามขอ้ตกลงเครือข่ายความร่วมมือ นำเสนอให้นักศึกษาที่จะเขา้ฝึก
ประสบการณ์ ในองค์กรนั้นๆ ได้รับชม และทำแบบประเมินความเข้าใจ 

  4.8 โรงแรม เลอ เมอริเดียน สวุรรณภมูิ 
  4.9 โรงแรม แกรนด์ ไฮเอท เอราวัณ 

  4.10 เดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต วิทยาลยัได้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการของเดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต 
5) เครือข่ายมหาวิทยาลยัต่างประเทศ   
  5.1 มหาวิทยาลัยนอร์มอนยูนนาน 
ประเทศจีน 

- ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาแลกเปลีย่นมาเรียนในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
บริการ จำนวน 40  คน 

  5.2 University of Hradec Kralove - University of Hradec Kralove ได้ส่งแผนกิจกรรมทางอีเมลเพื่อจะให้นกัศึกษามาแลกเปลี่ยนช่วงเดือน 
สิงหาคม-ธันวาคม 2564 
- เป็นเจ้าภาพรว่มจัดประชุม International Students Conference on Academic Multidisciplinary 
Research on 27 April 2021 

  5.3 Metropolitan University of 
Prague (MUP) 

Metropolitan University of Prague (MUP) ได้เป็นเจ้าภาพในการร่วมจัดประชุม International 
Students Conference on Academic Multidisciplinary Research on 27 April 2021 และวิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมบริการได้ประสานกำหนดแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนของนักศึกษา   

  5.4 Griffith University Griffith University เป็นเจ้าภาพรว่มจดัประชุม International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research on 27 April 2021 

  5.5 Heilongjiang Quantum 
International Aviation Training 
Management Co., Ltd. 

Heilongjiang Quantum International Aviation Training Management Co., Ltd.ได้เป็นเจ้าภาพใน
การร่วมจัดประชุม International Students Conference on Academic Multidisciplinary 
Research on 27 April 2021 และวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการไดป้ระสานแผนนักศึกษาจีน
เข้ามาศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 
 

6) เครือข่ายอ่ืนๆ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

  6.1 วัดปา่ศรีถาวรคลองโยง ฝ่ายกิจการนักศกึษาฯ ได้ประสานงานขอความร่วมมือจากวัดปา่ศรีถาวรคลองโยง ในการจัดกจิกรรม 
วิสาขบูชาออนไลน์ โดยนำวีดิโอประวัตวันวิสาขบูชา มาใส่ใน Google Form  และให้นักศึกษาตอบคำถาม
เพื่อรับคะแนนการเข้ารว่มกิจกรรม  

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

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิต
ร่วมกันและที่เปน็ประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลยั 

3.00 100.00 5.0000 0.1915 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 100.00 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยได้ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายทั้งหมดของวิทยาลัยและมีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายได้
บางส่วนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้สถานประกอบการไม่สามารถรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีได้ นอกจากนี้เครือข่ายต่างประเทศ ที่เดิมสามารถสง่นักศึกษาไปแลกเปลีย่นยังต่างประเทศ
ได้ ก็ไม่สามารถดำเนนิการได้ แต่ทั้งนี้วิทยาลยัได้พยายามปรับรปูแบบกิจกรรมให้สามารถดำเนนิการได้โดยกำหนดแนว
ทางการจัดกิจกรรมให้เป็นในรูปแบบออนไลน์ 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ปรับรูปแบบการดำเนนิกิจกรรมให้เป็นวิธีออนไลน์ เพื่อให้สามาถดำเนินกิจกรรมร่วมกันได้ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: บุคลากรของวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนนุวิชาการได้ร่วมกนัดำเนินกิจกรรมกับเครือข่ายที่
สามารถดำเนินการได้ 
 ด้านงบประมาณ: วิทยาลัยมกีารสนับสนนุงบประมาณอย่างเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างๆ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: วิทยาลัยมีความพร้อมในอุปกรณ์สนบัสนนุการศึกษาทีจ่ะทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายได้ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีการวางแผนการดำเนนิกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย และมีการปรับเปลี่ยนแผนเมื่อเกิดสถานการณ์
ที่ไม่สามารถดำเนนิการได้ 
หลักฐานอ้างอิง: รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนของตัวชี้วัดที่ 3.2.1 
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เป้าประสงค์ 3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  
 3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพนัธ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอลสิา พจนารถ 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 305 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 107 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

 
 รายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้ 

หน่วยงาน แผนรับ จำนวนนักเรียนที่เข้ามา
ศึกษาต่อ 

คิดเป็นร้อยละ 

วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 

750 157 20.26 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2563 2564 

1. จำนวนนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย คน - - 157 
2. แผนรับนักศึกษาประจำปี คน - - 750 

3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี 

ร้อยละ - - 20.26 

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

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยต่ อแผนรับนั กศึ กษ า
ประจำปี 

2.11 20.26 1.0000 0.0383 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥70.00 20.26 ไม่บรรล ุ

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้กำหนดแผนรบันักศึกษาประจำปกีารศึกษา 2564 และ
ดำเนินการเปิดรบัสมัครนักศึกษาไปแล้วจำนวน 3 รอบ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มุ่งดำเนินการประชาสัมพนัธ์ ด้วยวิธีการนำเสนอสื่อ
ออนไลน์ที่มากข้ึน เช่น การจัดทำคลิปวิดิโอ การสร้าง content ต่างๆ การนำเสนอการเป็นวทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ สาขาที่มีความน่าสนใจ และสายงานที่สามารถทำได้ หรือรองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อกระตุ้นในการตัดสินใจเข้า
ศึกษา 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
 อ่ืน ๆ: ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และทำให้
การตัดสินใจในการศึกษาต่อของนักเรียนเป็นไปได้ยาก ทัง้นี้ผลการรับสมัครที่ผ่านมา ยอดผู้สมคัรและผู้เข้าศึกษาไม่เปน็ไป
ตามแผนรบั 
 

หลักฐานอ้างอิง: ข้อมูลจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
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เป้าประสงค์ 3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวชิา  
   

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพนัธ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายรชัตะสรณ์จันทรวรศิษฐ์ 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 305 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 106 
 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

1. จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน คน  100 53 58 
 1.1 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทีล่งทะเบียนเรียน  2 3 58 
 1.2 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน  98 50 - 
     1.2.1 จำนวน นักศึกษา มรภ.สส ท่ีไปแลกเปลี่ยน

ต่างประเทศ 
 24 11 - 

 1.2.2 จำนวนนักศึกษาจากต่างประเทศ ที่มา
แลกเปลี่ยนที่ มรภ.สส  

 
74 39 

- 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

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

1) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

20 25 30 35 40 

2) คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 35 40 45 50 55 
3) วิทยาลัยนานาชาต ิ 23 28 33 38 43 
4)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ 

85 110 135 160 185 

5) วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ 3 6 9 12 15  
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

3.00 58 5.0000 0.1915 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
43 58 บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามาแลกเปลี่ยน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ภายใต้มหาวิทยาลยั
ที่มี MOU ร่วมกัน 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: นักศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
 ด้านงบประมาณ: วิทยาลัยจดัสรรงบประมาณสนับสนนุการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเป็นประจำทุกปี 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: วิทยาลัยสนับสนนุด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการดำเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง: รายชื่อนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
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เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น     

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารยพ์ิมนภัทร์ พันทนา ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุรชัย น้อยคำเมือง 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 303 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 113 
  

           ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

 
 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อเครือข่าย รายละเอีดของผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 

1) เครือข่ายศิษย์เกา่    
  1.1 คณะกรรมการศิษย์เกา่ ตามที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดทำพื้นทีข่ายของออนไลน์ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจุบัน

เพื่อมาร่วมซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการร์โควิด-19 นักศึกษาศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบัน ได้เข้ามาโพสต์ขายสินค้าและบริการของตนเอง ทำให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์ปัจจบุันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

2) เครือข่ายชุมชน    
  2.1 องค์การบริหารสว่นจังหวัดปทุมธานี วิทยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้แก่โรงเรียนสามโคก และโรงเรียน

วัดป่าง้ิว ตามข้อตกลงความมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเป็นการพัฒนา
ความสัมพันธ ์และบรกิารวิชาการแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อสร้างรากฐานการ
พัฒนาท้องถิ่น และการเพิ่มจำนวนนกัศึกษาในอนาคต 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
4. จำนวนเครือข่ ายที่ มี ผลผลิตที่ เป็นประโยชน์ ต่ อ

มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 
เครือข่าย 6 6 14 

1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   1 1 1 
1.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   2 2 1 
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   2 2 10 
1.5 เครือข่ายอื่นๆ  - - 1 

5. จำนวนเครือข่ ายที่ มี ผลผลิตที่ เป็นประโยชน์ ต่ อ
มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

เครือข่าย 6 6 14 

2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   1 1 1 
2.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   2 2 1 
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   2 2 10 
2.5 เครือข่ายอื่นๆ - - 1 

6. ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 100 100 

3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   100 100 100 
3.2 เครือข่ายชุมชน   100 100 100 
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   100 100 100 
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   100 100 100 
3.5 เครือข่ายอื่นๆ - - 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ    
  3.1 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้เข้าอบรมการใช้งานระบบสอบมาตรฐานคุณวุฒิ

วิชาชีพรูปแบบใหม่ เพือ่รองรับการจัดสอบให้แก่ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ซ่ึงเป็นการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะให้มีสมรรถนะเทียบเท่า
มาตรฐานสากล 

4) เครือข่ายผู้ประกอบการ    
  4.1 สวนนงนุช พัทยา วิทยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทกัษะด้านภาษาองักฤษให้แก่ครูผู้สอนของ

โรงเรียนวัดป่าง้ิว และโรงเรียนสามโคก โดยใช้ฐานกิจกรรมเรียนรู้ภายในสวนนงนุช พัทยา ที่เป็นเครือข่าย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงเป็นการเช่ือมความสัมพันธใ์ห้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

  4.2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ฝ่ายปฏิบัตกิารคลังสินค้า โดยมีนกัศึกษาเข้ารว่มฝึก
ประสบการณ์จำนวน 9 คน 

  4.3 ฝ่ายครัวการบินไทย วิทยาลยัได้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
  4.4 BAGS Ground Service - ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับเครอืข่าย โดยมุ่งให้มีผลผลิต

ของกิจกรรมได้เป็นไปตามเป้าหมาย  
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรูปแบบการนำวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในองค์กรสถานประกอบการตามขอ้ตกลงเครือข่ายความร่วมมือ นำเสนอให้นักศึกษาที่จะเขา้ฝึก
ประสบการณ์ ในองค์กรนั้นๆ ได้รับชม และทำแบบประเมินความเข้าใจ 

  4.5 บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกดั 

  4.6 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด 
(มหาชน) 

วิทยาลยัได้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 

  4.7 HIS Tour Company Limited - ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับเครอืข่าย โดยมุ่งให้มีผลผลิต
ของกิจกรรมได้เป็นไปตามเป้าหมาย  
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรูปแบบการนำวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในองค์กรสถานประกอบการตามขอ้ตกลงเครือข่ายความร่วมมือ นำเสนอให้นักศึกษาที่จะเขา้ฝึก
ประสบการณ์ ในองค์กรนั้นๆ ได้รับชม และทำแบบประเมินความเข้าใจ 

  4.8 โรงแรม เลอ เมอริเดียน สวุรรณภมูิ 
  4.9 โรงแรม แกรนด์ ไฮเอท เอราวัณ 

  4.10 เดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต วิทยาลยัได้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการของเดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต 
5) เครือข่ายอ่ืนๆ 
  5.1 วัดปา่ศรีถาวรคลองโยง ฝ่ายกิจการนักศกึษาฯ ได้ประสานงานขอความร่วมมือจากวัดปา่ศรีถาวรคลองโยง ในการจัดกจิกรรม 

วิสาขบูชาออนไลน์ โดยนำวีดิโอประวัตวันวิสาขบูชา มาใส่ใน Google Form  และให้นักศึกษาตอบคำถาม
เพื่อรับคะแนนการเข้ารว่มกิจกรรม  

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

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือใน
ประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

2.11 100.00 5.0000 0.1347 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 100.00 บรรลุ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยได้ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายทั้งหมดของวิทยาลัยและมีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายได้
บางส่วนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้สถานประกอบการไม่สามารถรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีได้ แต่ทั้งนี้วิทยาลัยได้พยายามปรับรูปแบบกิจกรรมให้สามารถดำเนินการได้โดยกำหนดแนว
ทางการจัดกิจกรรมให้เป็นในรูปแบบออนไลน์ 
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ปรับรูปแบบการดำเนนิกิจกรรมให้เป็นวิธีออนไลน์ เพื่อให้สามาถดำเนินกิจกรรมร่วมกันได้ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: บุคลากรของวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนนุวิชาการได้ร่วมกนัดำเนินกิจกรรมกับเครือข่ายที่
สามารถดำเนินการได้ 
 ด้านงบประมาณ: วิทยาลัยมกีารสนับสนนุงบประมาณอย่างเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างๆ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: วิทยาลัยมีความพร้อมในอุปกรณ์สนบัสนนุการศึกษาทีจ่ะทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายได้ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีการวางแผนการดำเนนิกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย และมีการปรับเปลี่ยนแผนเมื่อเกิดสถานการณ์
ที่ไม่สามารถดำเนนิการได้ 
หลักฐานอ้างอิง: รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนของตัวชี้วัดที่ 3.5.1 
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เป้าประสงค์ 3.6  มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ  
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วม 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพนัธ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายรชัตะสรณ์ จันทรวรศิษฐ์ 
โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 305 โทรศัพท์ : 0 3496 4946 ต่อ 106 
  

           ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ   
  5.1 มหาวิทยาลัยนอร์มอนยูนนาน 
ประเทศจีน 

- ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาแลกเปลีย่นมาเรียนในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
บริการ จำนวน 40  คน 

  5.2 University of Hradec Kralove - University of Hradec Kralove ได้ส่งแผนกิจกรรมทางอีเมล์เพื่อจะให้นกัศึกษามาแลกเปลี่ยนช่วงเดือน 
ส.ค.-ธ.ค. 2564 
- เป็นเจ้าภาพรว่มจัดประชุม International Students Conference on Academic Multidisciplinary 
Research on 27 April 2021 

  5.3 Metropolitan University of 
Prague (MUP) 

Metropolitan University of Prague (MUP) ได้เป็นเจ้าภาพในการร่วมจัดประชุม International 
Students Conference on Academic Multidisciplinary Research on 27 April 2021 และวิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมบริการได้ประสานกำหนดแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนของนักศึกษา   

  5.4 Griffith University Griffith University เป็นเจ้าภาพรว่มจดัประชุม International Students Conference on Academic 
Multidisciplinary Research on 27 April 2021 

  5.5 Heilongjiang Quantum 
International Aviation Training 
Management Co., Ltd. 

Heilongjiang Quantum International Aviation Training Management Co., Ltd.ได้เป็นเจ้าภาพใน
การร่วมจัดประชุม International Students Conference on Academic Multidisciplinary 
Research on 27 April 2021 และวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการไดป้ระสานแผนนักศึกษาจีน
เข้ามาศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จำนวนเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

เครือข่าย 9 6 
5 

2. จำนวนเครือข่ายต่างประเทศทั้งหมด เครือข่าย 11 6 5 
3. ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 81.82 100 100 

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

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

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ
ต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วม 

2.11 100.00 5.0000 0.1347 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย:  
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥50.00 100.00 บรรลุ 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความรว่มมือกับเครือข่ายความ
ร่วมมือต่างประเทศ  
 มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ปรับเปลี่ยนการดำเนนิกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 ด้านงบประมาณ: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนนุการดำเนนิงานดา้นความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศเป็นประจำทุกปี 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: การดำเนินงานดา้นความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ ตามแผนการดำเนนิงานประจำทุกปี 
หลักฐานอ้างอิง: รายงานการอบรมออนไลน์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกัน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคะอย่างยั่งยืน 

 
 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตการทำงาน Open the world to Malaysia with Malaysia Airlines  

เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

 
 

 
โครงการจิตอาสา  

English Day Camp ณ โรงเรยีนวัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธาน ี

 
 

 
โครงการจิตอาสา 

บริจาคสิ่งของให้กบัสถานสงเคราะห์คนชรา (หลวงพ่อเปิ่น) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดบัภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
 

 
 

 
 

 
 

การจัดประชุม "the 1st International student conference on Academic  
Multidisciplinary Research 2021'' on April 27,2021 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 
 

 
 

กิจกรรมการลงนาม MOU ร่วมกับ Pacific International Hotel Management School (PIHMS) 
 
 

 
 

 
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอนของโรงเรียนวัดป่างิ้ว และโรงเรียนสามโคก  

โดยใชฐ้านกิจกรรมเรียนรู้ภายในสวนนงนุช พัทยา ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้แก่โรงเรียนสามโคก และโรงเรียนวัดป่างิ้ว  

ตามข้อตกลงความมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
 

 
 
 

 
การจัดประชุม "the 1st International student conference on Academic  

Multidisciplinary Research 2021'' on April 27,2021  
 

          มีเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม เช่น University of Hradec Kralove, 
Metropolitan University of Prague (MUP), Guilin University Of Aerospace Technology, Griffith University, 
Heilongjiang Quantum International Aviation Training Management Co., Ltd. เป็นต้น 
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ภาคผนวก ข 
แบบจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
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ภาคผนวก ค 
แผนผลักดันตัวชีว้ัดการปฏิบัติราชการ 

ที่มีความก้าวหน้าที่ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100.00 
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คณะผู้จัดทำ 

  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา  รักษาราชการแทนคณบดี      

       วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ    
2.  รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  ศิริวรรณ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนงาน 

 และประกันคุณภาพ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทัช วรรณถนอม  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร    
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรนภัทร  กันแก้ว  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย  

       และบริการวิชาการ 
5.  อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ    
6.  อาจารย์พิมนภัทร์  พันทนา   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 และศิลปวัฒนธรรม 
7. นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน   หัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ             
8.  นายอรรคพล  ธรรมบุตร    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
9.  นางสาวจินตนา  ทิพย์รัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


