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ค ำน ำ 
  

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทาได้ด าเนินการพัฒนาและน าเอาแนวคิดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา มาใช้เพื่อสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้งนโยบายการพัฒนาระบบราชการไทยและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการที่จะยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  ของส่วนราชการไทย สู่การปฏิรูป
การบริหารจัดการ 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสถาบัน เพิ่มผลผลิตแห่งชาติใช้ใน
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิตฯเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการบริหารจัดการองค์กร
และการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นภายในองค์กร ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

รายง านการประ เมิ นตน เอง เล่ มนี้  เ ป็ นผลการปฏิบั ติ ร า ชกา รต ามค า รั บ รองกา รปฏิบั ติ ร า ชกา ร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   

ท้ายนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตฯได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

                                  
 
 
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ    กอบัวแก้ว) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
  

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามใหม่ ให้แก่วิทยาลัยครู
สวนสุนันทาเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา จาก โรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
มัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และโรงเรียนประถมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาตามล าดับ 

พ.ศ. 2551 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นโรงเรียนเดียวกันภายใต้ชื่อ  “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา” มีวิสัยทัศน์ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  แหล่งการศึกษาคุณภาพชั้นน าสู่สากล”
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึง
ก าหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 4 ด้าน  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดสอนการจัดการเรียนการสอน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 2 หลักสูตร  จ าแนกเป็นหลักสูตรระดับประถมศึกษา  และหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและโทคโนโลยี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน  สุนัน
ทา มีนักเรียนทุกระดับทั้งสิ้น จ านวน 1,354 คน จ าแนกตามระดับการศึกษาประถม 486 คน มัธยม 868 คน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีบุคลากรทั้งหมด 121 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 81 คน 
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 40 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งเน้นการบริหารจัดการ
โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสนับสนุนการเรียนการสอนและตามพันธกิจหลักของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผลการประเมินตนเองตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2 ด้าน คือ (1) ด้าน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่  1 (น้ าหนัก 80.00) คะแนนประเมินตนเอง 5.0000 อยู่ในระดับดีเลิศ (2) ด้านยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่ 2 (น้ าหนัก 20.00) คะแนนประเมินตนเอง 5.0000 อยู่ในระดับดีเลิศ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

สถำนภำพหน่วยงำน  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อเดิมคือวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามใหม่ เป็น โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวน
สุนันทา และโรงเรียนประถมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ในปี พ.ศ. 2551 เป็น โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราช
ภัฏสวนสุนันทา และโรงเรียนประถมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นโรงเรียน
เดียวกันภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”   
 
ทิศทำง เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำน 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพันธกิจที่ส าคัญคือ การศึกษาเพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ระดับแนวหน้า พัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จ าเป็นต้องมีความคล่องตัวและมีความอิสระในการด าเนินงาน ทั้งด้านการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และ
บริหารทรัพยากรต่างๆ และมีเสรีภาพทางวิชาการเพ่ือสามารถคิดค้น แสวงหาความรู้ ความจริง เพ่ือการสร้างสรรค์
นวัตกรรม และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการให้กับชุมชน และสังคม ตลอดจนประเทศชาติที่จะสามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศ   ทั้งนี้ควบคู่กับความรับผิดชอบ (accountability) ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา พึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ  ภายใต้การก ากับและตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน 
 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทาจ าเป็นต้องมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบ
การจัดการที่ดี หรือระบบธรรมาภิบาล (good governance) และโปร่งใส ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ
ร่วมใจของทีมงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทามีการกระจายอ านาจ (empowerment) อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะน าพาและขับเคลื่อนองค์กรของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยเน้นการระดมทรัพยากร การสร้าง
พันธมิตร (partnership) เครือข่าย และการมีส่วนร่วมจากท้ังภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ตลอดจนองค์กรท้องถิ่น 
ชุมชนและประชาชน 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  แหล่งการศึกษาคุณภาพชั้นน าสู่สากล 
 

 พันธกิจ (Mission) 
      1.จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงตามความต้องการของสังคม 
      2.เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมืออาชีพ 
      3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพ 
      4.ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาผู้เรียน 
      5.ใช้หลักบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

      6.ปลูกฝังความเป็นชาววงัสวนสุนันทาและเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 
 

 ภำรกิจหลัก (Key result area) 
จัดการศึกษา (education administration) ครูมืออาชีพ (Teacher professional)                 

แหล่งการเรียนรู้ (Learning Resources) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Professional Experience)                 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม Thai Cultural preservation 
เสำหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2. คุณธรรม (Morality)  
3. เครือข่าย (Partnership)  
4.ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5.วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

วัฒนธรรม (Culture) 
ประพฤติตนดีงาม อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อาวุโส 
 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
               ปลูกฝังองค์ความรู้  เชิดชูคุณธรรม สืบสานความเป็นชาววัง 
 

 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
               1.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
               2.  ร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
               3.  พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ และมีคุณค่าต่อโรงเรียน 
 

 นโยบำย และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาจึงได้ก าหนดนโยบาย ดังนี้ 
1. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตฯ  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม  และเห็นคุณค่าของความเป็นชาววังสวนสุนันทา โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ ระดับดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนสาธิตฯ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มี
คุณภาพ นักเรียนศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ทั้งหมด 

 2. ด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ โรงเรียนสาธิตฯมีการบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยก าหนด โครงการ/
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยผลการประเมิน
ด้านการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก 

 3. ด้านสังคม โรงเรียนสาธิตฯร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนาการจัดการศึกษาให้พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นชาววังสวนสุนันทา และพร้อมเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาจึงก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
        ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นน า 
        ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) 
 
     

ตัวช้ีวัด 
  

หน่วย
นับ 
  

ค่า
เป้าหมายปี 

2563 

น้ าหนัก 
  
  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลการ

ด าเนินงาน 
  

คะแนน 

  
คะแนน

เฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ
อย่างย่ังยืน 

80.00        5.0000 

 ประสิทธิผล  
เป้าประสงค์ 1.1 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นน า และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกนัคุณภาพภายใน
ประจ าปี 

คะแนน
เฉลี่ย 

≥4.25 12.00 3.75 3.88 4.00 4.13 ≥4.25 5.00 5.0000 0.6000 

เป้าประสงค์ 1.2 ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน 
1.1.2  ร้อยละของการรับรู้ภาพลกัษณ์และการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

ร้อยละ ≥93.00 12.00 
73.0

0 
78.0

0 
83.0

0 
88.00 ≥93.00 95.22 5.0000 0.6000 

เป้าประสงค์ 1.3 นักเรียนมีคุณภาพตามอตัลักษณ์ของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม และมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 คุณภาพบริการ  
1.3.1 ร้อยละของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 ที่
เข้าศึกษาตอ่ระดับอุดมศึกษาตอ่ได ้

ร้อยละ ≥90.00 4.00 
80.0

0 
82.5

0 
85.0

0 
87.50 ≥90.00 95.33 5.0000 0.2000 

1.3.2 ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน 

ร้อยละ ≥90.00 4.00 
80.0

0 
82.5

0 
85.0

0 
87.50 ≥90.00 99.67 5.0000 0.2000 

1.3.3 ร้อยละของนกัเรียนผลการประเมนิการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน 

ร้อยละ ≥90.00 4.00 
80.0

0 
82.5

0 
85.0

0 
87.50 ≥90.00 99.93 5.0000 0.2000 

เป้าประสงค์ 1.4 โรงเรียนมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ประสิทธิภาพ  
1.4.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการส่งเสริม หรือพฒันาให้กับนักเรยีน 

คะแน
นเฉลี่ย 

≥4.25 4.00 3.75 3.88 4.00 4.13 ≥4.25 4.57 5.0000 0.2000 

เป้าประสงค์ 1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 การพัฒนาองค์การ  

1.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา ร้อยละ ≥98.00 12.00 
78.0

0 
83.0

0 
88.0

0 
93.00 ≥98.00 98.29 5.0000 0.6000 

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥30.00 12.00 18.00 21.00 24.00 27.00 ≥30.00 68.42 5.0000 0.6000 

เป้าประสงค์  1.6 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 

1.6.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอ่ระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 

ระดับ
ความ
เชื่อมัน่ 

≥4.75 4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 ≥4.75 5.00 5.0000 0.2000 

เป้าประสงค์ 1.7 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.7.1 ระดับความส าเรจ็ของการปรับปรุงเวบ็ไซต์ 

ระดับ
ความ
ส าเร็จ 

 

5 12.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.6000 

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

20.00 
 

        5.0000 

 ประสิทธิผล 
เป้าประสงค์  2.1 ผลงานวิชาการ วจิัยในชั้ยเรียนและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยในชัน้เรียน
หรืองานสร้างสรรคท์ี่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดบัชาติ

ร้อยละ ≥5.00 4.00 3.00 3.50 4.00 4.50 ≥5.00 55.41 5.0000 0.2000 
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6 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

ตัวช้ีวัด 
  

หน่วย
นับ 
  

ค่า
เป้าหมายปี 

2563 

น้ าหนัก 
  
  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลการ

ด าเนินงาน 
  

คะแนน 

  
คะแนน

เฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก 1 2 3 4 5 

หรือนานาชาติตอ่อาจารย์ประจ า 
เป้าประสงค์ 2.2 โรงเรียนป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วสิาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่  
และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 
 คุณภาพบริการ 
2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ได้รับ
การน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ผลงานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด 

องค์
ความรู ้

1 8.00 - - - - 1 1 5.0000 0.4000 

เป้าประสงค์ 2.3 งานวิจยัในชัย้เรียนหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นทีย่อมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 
 ประสิทธิภาพ 
2.3.1 ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาระบบ/กลไก
ในการด าเนินงานวิจัย หรอืงานสร้างสรรคท์ีไ่ด้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

ระดับ
ความ
ส าเร็จ 

5 4.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2000 

เป้าประสงค์ 2.4 อาจารย์มีศักยภาพในการริเร่ิม สร้างสรรค์ งานวิจยั นวัตกรรม และการบริการวิชาการอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 

ร้อยละ ≥95.00 4.00 
85.0

0 
87.5

0 
90.0

0 
92.50 ≥95.00 95.00 5.0000 0.2000 

  100.00               5.0000 
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7 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 3 
 รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 1.1 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นน า และได้รบัการยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ 

จรงค์หน ู
โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : โรงเรียนสาธิตฯได้เข้ารับการประกันคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
โดยได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้ง 3 มาตรฐาน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.75 3.88 4.00 4.13 ≥4.25  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพ
ภายในประจ าปี 

12.00 5.00 5.0000 0.6000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥4.25 5.00  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : โรงเรียนสาธิตฯด าเนินการตามแผนปฏบิตัิการ โดยได้มีการประกาศ
นโยบายและก าหนดคา่เป้าหมายการประกันฯปีการศึกษา พ.ศ.2561 และแจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 หลักฐานอ้างอิง:แผนการด าเนนิงานด้านประกนัคุณภาพของโรงเรียนสาธิตฯ  
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8 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ 1.2 ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  :1.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล :นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู  

โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 210 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : ผู้ปกครอง ชุมชนรับรู้ภาพลักษณ์และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-ร้อยละ 5.0000 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
73.00 78.00 83.00 88.00 ≥93.00  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

12.00 95.22 5.0000 0.6000 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥93.00 95.22  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :รายงานผลการรับรู้ภาพลักษณ์และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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9 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ 1.3 นักเรียนมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม และมีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  :1.3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาได้ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายทะเบียน ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 

โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 235 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : มีนกัเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ คิดเปน็ร้อยละ 
95.33 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-  2.5000  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80.00 82.50 85.00 87.50 ≥ 90.00  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ 

4.00 95.33 5.0000 0.2000 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥ 90.00 95.33  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : โรงเรียนสาธิตฯรอผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :รายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ 
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10 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  :1.3.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายทะเบียน ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 

โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 235 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์ของโรงเรียนคิด
เป็นร้อยละ 99.67 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5000 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80.00 82.50 85.00 87.50 ≥ 90.00  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.3.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตาม
เกณฑ์ของโรงเรียน 

4.00 99.67 5.000 0.2000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥ 90.00 99.67  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน 
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11 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  :1.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 

โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 101 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ของ
โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 99.93 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5000 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80.00 82.50 85.00 87.50 ≥ 90.00  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน 

4.00 99.93 5.0000 0.2000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥ 90.00 99.93  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ผลประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การจัดการเรียนการสอนทีม่ีคุณภาพ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :จ านวนนักเรียนที่มีผลประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน 
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12 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ 1.4  โรงเรียนมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะผู้เรียนที่พึง
ประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  :1.4.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักเรียน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการ
นักเรียน   

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 

โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 204 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : นักเรียนมีความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-  0.1250  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.75 3.88 4.00 4.13 ≥ 4.25  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนา
ให้กับนักเรียน 

4.00 4.57 5.0000 0.2000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥ 4.25 4.57  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :รายงานผลความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักเรียน 
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13 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

เป้าประสงค์ 1.5  บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 
โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 210 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : โรงเรียนสาธิตฯ มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา คิดเป้นร้อยละ 98.29 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะประจ าสายงาน 

คน    

2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา
ตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

คน    

3. จ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด คน    
4. จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการทั้งหมด คน    
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา ร้อยละ     

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.0000  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
78.00 83.00 88.00 93.00 ≥98.00  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

12.00 98.29 5.0000 0.6000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥98.00 98.29  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : โรงเรียนสาธิตฯสนบัสนนุให้บุคลากรไดพ้ัฒนาตามสมรรถนะ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 หลักฐานอ้างอิง:แบบรายงานการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงานของบุคลากร 
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14 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายโครงการภาคภาษาอังกฤษ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 
โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 301 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : บุคลากรได้เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ SSRU-TEP ท าแบบทดสอบในระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดสอบโดย สสสร. มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 68.42 
  

  ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
1. จ านวนบุคลากรที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

คน    

    1.1  บุคลากรสายวิชาการ    
    1.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ    
2. จ านวนบุคลากรที่สอบที่เข้าสอบทั้งหมด คน    
    2.1  บุคลากรสายวิชาการ    
    2.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ    
3.  ร้อยละของบุคลากรที่ ผ่ าน เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ    

    3.1  บุคลากรสายวิชาการ    
    3.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ    

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 3.0000 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

12.00 68.42 5.0000 0.6000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥30.00 68.42  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :- 
 หลักฐานอ้างอิง: รายงานผลบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
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15 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ 1.6  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.1 ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 
โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 210 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

รายการ ระดับความเชื่อม่ัน 
x  การแปลผล 

1) มีวิสัยทัศน์และความสามารถ ที่จะน าพามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายและพันธกิจ 

4.95 มากที่สุด 

2) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล มีความคุ้มค่าตามเป้าหมาย งบประมาณและระยะเวลาที่
ก าหนดของมหาวิทยาลยั/หน่วยงาน 

4.94 มากที่สุด 

3) มีการบริหารงานท่ีตอบสนองตามความคาดหวังของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4.94 มากที่สุด 

4) มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 4.95 มากที่สุด 
5) มีระบบตรวจสอบการท างาน ภายในมหาวิทยาลยั/หน่วยงาน พร้อมท้ังเผยแพร่ข้อมลูที่ เป็น
ประโยชน์ในการท างานของมหาวทิยาลัย/หน่วยงาน อย่างถูกต้อง 

4.95 มากที่สุด 

6) เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แสดงความคิดเห็น ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4.93 มากที่สุด 

7) มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจด าเนินการอย่างเหมาะสมให้แก่บุคลากร
ในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  

4.94 มากที่สุด 

8) มีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารงานได้อย่างถูกต้อง  
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิตามหลักนิติธรรมในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4.96 มากที่สุด 

9) มีการบริหารงานโดยค านึงถึงบุคลากรใหไ้ดร้ับการปฏิบัติและบรกิารอย่างเหมาะสม 
มีความเสมอภาคระดับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4.95 มากที่สุด 

10) มีการบริหารงานอย่างมีศลีธรรม คุณธรรม ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจนคณุลักษณะที่พึงประสงคข์องระบบราชการไทย 8 ประการ 

4.95 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.95 มากที่สุด  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.15 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4.15 4.30 4.45 4.60 ≥4.75  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อ
ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียน 

4.00 5 5.0000 0.2000 
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16 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥4.75 5  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: รายงานผลระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน จัดโดย
มหาวิททยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทาประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
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17 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ 1.7 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.7.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ 

จรงค์หน ู
โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 235 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : โรงเรียนสาธิตฯได้ด าเนินงานตามแผนปรับปรุงเว็บไซต์ ครบทั้ง 5 ระดับ 

ข้อ ค าอธิบายผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์

หน่วยงาน 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ 

2 จัดท ำแผนกำรปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงำน แผนการปรับปรุงเว็บไซต์ 

3 เข้าร่วมประชุมด าเนินการปรับปรงุเว็บไซต์มหาวิทยาลยั
ตามที่ก าหนด 

รายงานการประชุม 

4 รายงานผลต่อผู้บริหาร และส านักวิทยบริการฯ ทุกเดือน 
การเผยแพร่ข่าวผา่นเว็บไซต์ ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ/ 
ผ่านเพจเฟสบุ๊ค 

รายงานผลประจ าเดือน 

5 สรุปผลการปรับปรุงปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน
พร้อมหลักฐษน 

รายงานสรุปผล 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ การด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ 
1 มีคณะท างานการปรับปรุงเว็บไซต ์และมีแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์

ที่ผ่านการอนุมตัิจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
2 มีการด าเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดร้้อยละ 50 และบรรลเุป้าหมายของกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 50 
3 มีการด าเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดร้้อยละ 51-75 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมร้อยละ 50-65 
4 มีการด าเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดร้้อยละ 76-99 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมร้อยละ 66-80 
5 มีการด าเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.7.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
เว็บไซต์ 

 12.00 5 5.0000 0.6000 
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18 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย:  
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 

ระดับ 5 มีการด าเนินงานของกิจกรรมตาม
แผนไดร้้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายของ
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 

5  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง:  
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19 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างสรรค์ผลงานวิชาการและสังคมแห่งการเรียนรู้  
  
เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยในชั้ยเรียนและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์  เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  :2.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานวิชาการหรือ งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 

โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 235 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : อาจารย์ประจ าของโรงเรียนสาธิตฯมีผลงานวิจัยในชัน้เรียน ผลงานวิชาการหรือ งานวจิัย/งาน
สร้างสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.5000 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
     3.00       3.50       4.00       4.50  ≥ 5.00  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
ผล ง าน วิ ช าก า รหรื อ  ง าน วิ จั ย / ง าน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

4.00 55.41 5.0000 0.2000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥ 5.00 55.41  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :จ านวนผลงานวิจัยในชัน้เรียน ผลงานวิชาการหรือ งานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 

  



 
 

 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

S
S
R

U
 

20 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

เป้าประสงค์ 2.2 โรงเรียนป็นศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
อาชีพ ผู้ประกอบการใหม่และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.2.1 จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ 
จรงค์หน ู

โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : โรงเรียนสาธิตฯ มีจ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

  
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เปิดบริการทางวิชาการ
ให้กับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป 

ชื่อองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ  ประจ าปี
งบประมาณ (เดิม) ในปี 2562 

ชื่อองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น
ในแหล่งเรียนรู้บริการ

วิชาการ (ใหม่)  
ในป ี2563 

แหล่งการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิคการแรเงา เทคนิคการระบายสี
โปสเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ 

แหล่ง 1 1 1 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับหน่วยงาน 

   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-  1 องค์ความรู ้ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.2.1 จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ 

8.00 1 5.0000 0.4000 
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21 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
1 1   

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 หลักฐานอ้างอิง: แบบรายงานผลจ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้ 
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22 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ 2.3  งานวิจัยในชั้นเรียนหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  :2.3.1 ระดับความส าเร็จของพัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 

โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 235 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : โรงเรียนสาธิตฯได้ด าเนินตามแผนพฒันาระบบ/กลไกในการด าเนนิงานวิจยัในชัน้เรียน หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเปน็ที่ยอมรับครบทั้ง 5 ระดบั 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ การด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ 

1 มีแผนการด าเนินงานการพัฒนาการด าเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียนสาธิตฯ 

2 มีการด าเนินงานตามแผนฯได้เฉลี่ยร้อยละ 60 และด าเนินการได้บรรลุเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 
3 มีการด าเนินงานตามแผนฯได้เฉลี่ยร้อยละ 65 และด าเนนิการไดบ้รรลุเฉลี่ยร้อยละ 50 
4 มีการด าเนินงานตามแผนฯได้เฉลี่ยร้อยละ 70 และด าเนนิการไดบ้รรลเุฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการด าเนินงานตามแผนฯได้เฉลี่ยร้อยละ 75 และด าเนินการได้บรรลุเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.3.1  ระดับความส าเร็จของพัฒนาระบบ/
กลไกในการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน 
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับ 

4.00 5 5.0000 0.2000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
 

 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 

5 5  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : การพัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานวจิัยในชั้นเรียนหรืองาน
สร้างสรรค ์
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :- 
หลักฐานอ้างอิง :แผนการด าเนนิการพัฒนาโครงการยกระดับศกัยภาพของนักวิจัย 
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23 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ 2.4 อาจารย์มีศักยภาพในการริเริ่ม สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  :2.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 

โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 235 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : โรงเรียนสาธิตฯไดส้นบัสนนุให้บุคลากรสายวชิาการท าผลงานวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5000 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
85.00 87.50 90.00 92.50 ≥ 95.00  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ มี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

4.00 95.00 5.0000 0.2000 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥95.00 95.00  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :โรงเรียนสาธิตฯสนับสนนุให้อาจารย์ท างานวิจัยในชั้นเรียน ผลงาน
วิชาการหรืองานวจิัย/งานสร้างสรรค์ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :รายชื่อบุคลากรและงานวจิัยในชัน้เรียน ผลงานวชิาการ หรืองานวจิัย/งานสร้างสรรค์ 
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ราย

โรง
ยงานผลการปฏิบัติ

งเรียนสาธิตมหา
ติราชการ ประจํา

าวิทยาลัยราชภัฏ
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28 
ราย

โรง
ยงานผลการปฏิบัติ

งเรียนสาธิตมหา
ติราชการ ประจํา

าวิทยาลัยราชภัฏ
ปีงบประมาณ พ.

ัฏสวนสุนันทา 

Suan S

ศ. 2563 (รอบ 

Sunandha Rajab

 12 เดือน)  

bhat University 
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ายงานผลการปฏิบ

abhat University

บัติราชการ ประจํ

โรงเรี

y 

จําปีงบประมาณ พ

รยีนสาธิตมหาวิ
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30 
ราย

โรง

แบบจ

 

ยงานผลการปฏิบัติ

งเรียนสาธิตมหา

จัดเก็บข้

ติราชการ ประจํา

าวิทยาลัยราชภัฏ

ขอ้มลูราย

 

ปีงบประมาณ พ.

ัฏสวนสุนันทา 

ภา
ยงานผล

ปฏิ

Suan S

ศ. 2563 (รอบ 

าคผนวก
ลการปฏบิ
ฏิบัติราชก

Sunandha Rajab

 12 เดือน)  

ก ค 
บัติราชก
การ 

bhat University 

การตามคํารับรอองการ
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32 
ราย

โรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ยงานผลการปฏิบัติ

งเรียนสาธิตมหา
ติราชการ ประจํา

าวิทยาลัยราชภัฏ
ปีงบประมาณ พ.

ัฏสวนสุนันทา 

Suan S

ศ. 2563 (รอบ 

 

Sunandha Rajab

 12 เดือน)  

bhat University 



 
 

 
 

 

1. รองศาสตร

2. ผู้ช่วยศาส

3. อาจารย์อร

4. อาจารย์ชูฉ

5. อาจารย์วินิ

6. อาจารย์ ด

7. อาจารย์สา

8. อาจารย์ระ

9. อาจารย์สชุ

10. อาจารย์ 

11. อาจารย์ 

12. อาจารย์ภ

13. อาจารย์น

14. อาจารย์โ

15. อาจารย์น

16.อาจารย์เพ

17.นางสาวเห

Suan

รา

ราจารย์ ดร.ส

ตราจารย์ธนวั

รัญ 

ฉกาจ 

นิตา 

ดร.สุดารัตน์ 

ามารถ       

ะยอง 

ชาติ           

 ดร.ภูวิชญ์    

 ดร.บัวลักษณ์

ภัทรา 

นันทินี 

โสภาพรรรณ 

นวลมรกต 

พชรพนม  

หมือนขวัญ 

 Sunandha Raj

ายงานผลการปฏิบ

สมเกียรติ 

วัฒน์   

    

 

ณ ์  

 

abhat University

บัติราชการ ประจํ

โรงเรี

คณ

กอบัวแก้ว 

ศรีศิริวัฒน์ 

สัมดี 

ชูเลิศ 

แน่ประโคน

ศรีมา 

แสงน้อย 

ก้านดอกไม้

นิลสําราญจิ

ง้ิวลาย 

เพชรงาม 

อุ่นทินกร 

นักดนตรี 

เวชากุล 

ทวีทอง 

จิตมั่น 

จรงค์หนู 

y 

จําปีงบประมาณ พ

รยีนสาธิตมหาวิ

ณะผู้จัดท

 ตําแห

 ตําแห

ตําแห

ตําแห

น ตําแห

ตําแห

ตําแห

ม้ ตําแห

จติ ตําแห

ตําแห

ตําแห

ตําแห

ตําแห

ตําแห

ตําแห
ภาคภ

ตําแห

นักวิเ

พ.ศ. 2563 (รอบ

วิทยาลัยราชภัฏส

ทํา 

หน่งผู้อํานวยก

หน่งรองผู้อําน

หน่งรองผู้อําน

หน่งรองผู้อําน

หน่งรองผู้อําน

หน่งรองผู้อําน

หน่งรองผู้อําน

หน่รองผู้อํานว

หน่งรองผู้อําน

หน่งรองผู้อํานวย

หน่งผู้ช่วยฝ่าย

หน่งผู้ช่วยผู้อํา

หน่งผู้ช่วยผู้อํา

หน่งผู้ช่วยผู้อํา

หน่งผู้ช่วยผู้อํา
ภาษาอังกฤษ 

หน่งผู้ช่วยผู้อํา

เคราะห์นโยบา

บ 12 เดือน)  

สวนสุนันทา 

การโรงเรียน 

วยการฝ่ายแผ

วยการฝ่ายบริ

วยการฝ่ายบริ

วยการฝ่ายวิช

วยการฝ่ายวิช

วยการฝ่ายกิจ

วยการฝ่ายกิจก

วยการโครงก

ยการฝ่ายวิชาการ

ยวิชาการโครง

านวยการฝ่ายวิ

านวยการฝ่ายง

านวยการฝ่ายส

านวยการฝ่ายกิ
 

านวยการฝ่ายกิ

ายและแผน 
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33 

 

ผนงานและปร

ริหารฝ่ายประ

ริหารฝ่ายมธัย

ชาการฝ่ายปร

ชาการฝ่ายมัธ

จการนักเรียน

การนักเรียนฝ่

การภาคภาษา

ารโครงการภาคภ

การภาคภาษ

วิชาการและกิ

งานทะเบียน 

ส่งเสริมวิชาก

กิจการนักเรยี

กิจการนักเรยี

ระกันคุณภาพ

ะถม  

ยม 

ะถม 

ยม 

นฝ่ายประถม 

ฝายมัธยม 

อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

ษาอังกฤษ 

กิจการพิเศษ 

 

าร 

ยนโครงการ

ยน 

พ 

 

 


