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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. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)   

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 จากโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
มัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และโรงเรียนประถมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาตามล าดับ 

พ.ศ. 2551 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นโรงเรียนเดียวกันภายใต้ชื่อ  “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา” มีวิสัยทัศน์ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  แหล่งการศึกษาคุณภาพชั้นน าสู่สากล”
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึง
ก าหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 3 ด้าน  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดสอนการจัดการเรียนการสอน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 2 หลักสูตร  จ าแนกเป็นหลักสูตรระดับประถมศึกษา  และหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและโทคโนโลยี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา มีนักเรียนทุกระดับทั้งสิ้น จ านวน 1,402 คน จ าแนกตามระดับการศึกษาประถม 531 คน มัธยม 871 คน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีบุคลากรทั้งหมด 112 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 73 คน 
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 39 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งเน้นการบริหารจัดการ
โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสนับสนุนการเรียนการสอนและตามพันธกิจหลักของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผลการประเมินตนเองตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ (1) ด้าน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่  1 (น้ าหนัก 82.00) คะแนนประเมินตนเอง 5.0000 อยู่ในระดับดีเลิศ (2) ด้านยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่  2 (น้ าหนัก 10.00) คะแนนประเมินตนเอง 5.0000 อยู่ในระดับดีเลิศ (3) ด้านยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่  3 (น้ าหนัก 8.00) คะแนนประเมินตนเอง 4.7500 อยู่ในระดับดเีลิศ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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  สถาบันการศึกษาคุณภาพชั้นน าสู่สากล 
 

 พันธกิจ (Mission) 
      1.จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงตามความต้องการของสังคม 
      2.เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมืออาชีพ 
      3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพ 
      4.ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาผู้เรียน 
      5.ใช้หลักบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 
        ยุทธศำสตร์ที่ 3 ขยายการยกย่องระดับชาติและนานาชาติ 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 
 
     

ตัวช้ีวัด 
  

หน่วย
นับ 
  

ค่า
เป้าหมายปี 

2564 

น้ าหนัก 
  
  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลการ

ด าเนินงาน 
  

คะแนน 

  
คะแนน

เฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศกึษา
คุณภาพชั้นน า 

82.00        5.0000 

เป้าประสงค์ 1.1 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นน า และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
1.1.1 ระดับผลการประเมนิคุณภาพภายใน
สถานศกึษาประจ าปี 

ค่าเฉลี่ย ≥4.30 12.00 3.80 3.92 4.05 4.17 ≥ 4.30 5.00 5.00 0.6000 

เป้าประสงค์ 1.2 นักเรียนมีคุณภาพตามอตัลักษณ์ของโรงเรียน เป็นทีย่อมรับของผู้ปกครองและมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
1.2.1 ร้อยละของนกัเรียนชัน้ ม.6 ที่เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥90 
 

12.00 
 

80.0
0 

82.5
0 

85.0
0 

87.50 ≥90.00 5.00 5.00 0.6000 

1.2.2 ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

ร้อยละ ≥95 
 

12.00 
 

85.0
0 

87.5
0 

90.0
0 

92.50 ≥95.00 99.60 5.00 0.6000 

1.2.3 ร้อยละของนกัเรียนที่ผลประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ทีโ่รงเรียนก าหนด 

ร้อยละ ≥95 12.00 85.0
0 

87.5
0 

90.0
0 

92.50 ≥95.00 100.00 5.00 0.6000 

เป้าประสงค์ 1.3 โรงเรียนสาธิตฯมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับ
นักเรียนสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
1.3.1 ร้อยละนกัเรียนผ่านคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

ร้อยละ ≥80 12.00 70.0
0 

72.5
0 

75.0
0 

77.50 ≥80.00 100.00 5.00
  

0.6000 

เป้าประสงค์ 1.4 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
1.4.1 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา  ร้อยละ ≥95 

 
4.00 

 
75.0

0 
80.00 85.00 90.00

  
≥ 95.00

  
100.00 5.00 

 
0.2000 

 
1.4.2  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ >40 2.00 ≤20.
00 

25.00 30.00 35.00 ≥ 40.00 54.17 5.00 0.1000 

เป้าประสงค์ 1.5 โรงเรียนสาธิตฯผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ : ITA 
1.5.1 ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA(5) 

คะแนน ≥85 4.00 45.0
0 

55.0
0 

65.0
0 

75.00 ≥85.00 91.46 5.00 0.2000 

เป้าประสงค์  1.6 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิตฯตามทิศทางท่ีก าหนดไว้ 
1.6.1 ร้อยละบุคลากรทกุระดับทีร่ับรู้และมสี่วนรว่ม
ในการขับเคลือ่นภารกจิให้ส าเรจ็ 

ร้อยละ ≥90 4.00 ≤ 70.00 
  

75.00  80.00  85.00  ≥ 90.00 94.94 5.00 0.2000 

เป้าประสงค์ 1.7 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัด
งบประมาณ 
1.7.1  จ านวนขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที ่
และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพนัธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

ครั้ง/ปี 
 

≤15
  

 

4.00 ≥19 
  

 

18  17 16 ≤15 0 5.00 0.2000 
 

1.7.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ ≥5 4.00 ≤ 1.00 
  

2.00 3.00 4.00 ≥ 5.00 38.22 5.00 0.2000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์ผลงานวิชาการและสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

10.00 
 

        5.0000 

เป้าประสงค์  2.1 อาจารย์มีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียน ผลงานวิชาการ หรืองานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์      

ร้อยละ ≥95
  

4.00 85.00
  

 
 
  

87.50 90.00 92.50 ≥ 95.00 95.95 5.00 0.2000 
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6 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

ตัวช้ีวัด 
  

หน่วย
นับ 
  

ค่า
เป้าหมายปี 

2564 

น้ าหนัก 
  
  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลการ

ด าเนินงาน 
  

คะแนน 

  
คะแนน

เฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก 1 2 3 4 5 

เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิชาการ วิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
2.2.1 ร้อยละผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรอื
นานาชาตติ่ออาจารย์ประจ าและนกัวจิัย 

ร้อยละ ≥8 
 

  

2.00 6.00
 
  

6.50 7.00 7.50  ≥ 8.00 10.81 5.00 0.1000 

เป้าประสงค์ 2.3 โรงเรียนสาธิตฯเปน็ศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 
2.3.1 จ านวนองค์ความรูท้ี่เพิม่ขึ้นในแหล่งการเรียนรู้ 
บริการวิชาการ 

องค์
ความรู ้

1 4.00 -
  

- - - 1 1 5.00 0.2000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ขยายการยกย่องระดับชาติและ
นานาชาติ 

8.00        5.0000 

เป้าประสงค์ 3.1 โรงเรียนสาธิตฯเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอนัดับ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
 

≥80 4.00 ≤40.
00  

50.0
0 

60.0
0 

70.00 ≥80.00 100 5.00 0.2000 

เป้าประสงค์ 3.2 ความมีชื่อเสียงของโรงเรียนโดยมีนักเรยีนเลือกศึกษาต่อท่ีโรงเรียนสาธิตฯ 
3.2.1 ร้อยละของนกัเรียนที่เข้ามาศึกษาตอ่ใน
โรงเรียนสาธิตฯต่อแผนรับนกัเรียนประจ าปี 

ร้อยละ 
 

≥70
  

4.00 60.0
0

  

62.5
0 

65.0
0 

67.50 ≥70.00 81.90 5.00 0.2000 

  100.00               5.0000 
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7 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 3 
 รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นน า 

เป้าประสงค์ 1.1  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นน า และได้รบัการยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.1 ระดับผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 

โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : โรงเรียนสาธิตฯได้เข้ารับการประกันคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2564 โดย

ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้ง 3 มาตรฐาน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.80 3.92 4.05 4.17 ≥4.30  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.1.1 ระดับผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจ าปี 

12.00 5.00 5.0000 0.6000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥4.30 5.00 บรรลุ 

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. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ 1.2  นักเรียนมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/
นายทะเบียน/แนะแนว 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 

โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 235 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : มีนกัเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ คิดเปน็ร้อยละ
96.70 
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 

1.2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่เข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

12.00 96.70 5.0000 0.6000 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥ 90.00 96.70 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : โรงเรียนสาธิตฯก าลังรอผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :รายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ 
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9 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/
นายทะเบียน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 

โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 235 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์ของโรงเรียนคิด
เป็นร้อยละ 99.60 
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 

1.2.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผา่นตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 

12.00 99.60 5.000 0.6000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥ 95.00 99.60 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน 
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10 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผลประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/
นายทะเบียน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 

โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 235 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์ของโรงเรียนคิด
เป็นร้อยละ 100.00 
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 

1.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผลประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 

12.00 100.00 5.000 0.6000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥ 95.00 100.00 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน 
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11 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ 1.3  โรงเรียนสาธติฯมีการส่งเสริมและสนบัสนุนในการสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กบันักเรียนสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.1 ร้อยละนักเรียนผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนด 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/
นายทะเบียน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 

โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 235 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯระดบัชัน้ ป.1-ม.6 ผ่านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามเกณฑ์ทีโ่รงเรียน
ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 100.00 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-  2.5000  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
70.00 72.50 75.00 77.50 ≥ 80.00  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.3.1 ร้อยละนักเรียนผ่านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

12.00 100.00 5.0000 0.6000 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥ 80.00 100.00 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ผลการผา่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตฯ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :จ านวนนักเรียนที่ผา่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ของโรงเรียนสาธิตฯ 
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12 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ 1.4  บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 
โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 210 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : โรงเรียนสาธิตฯ มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะประจ าสายงาน 

คน 76 75 77 

2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา
ตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

คน 36 40 40 

3. จ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด คน 75  77 
4. จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการทั้งหมด คน 36  40 
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา ร้อยละ 99.08 98.29 100.00  

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

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

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

4.00 100.00 5.0000 0.2000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥95.00 100.00 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : โรงเรียนสาธิตฯสนบัสนนุให้บุคลากรไดพ้ัฒนาตามสมรรถนะ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 หลักฐานอ้างอิง:แบบรายงานการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงานของบุคลากร 
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13 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.2  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร/วิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 
โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 301/235 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : บุคลากรได้เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ SSRU-TEP ท าแบบทดสอบในระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดสอบโดย สสสร. มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  

  ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
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 42.11 68.42 100.00 

    3.1  บุคลากรสายวิชาการ    
    3.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ    

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20.00 25.00 30.00 35.00 ≥40.00  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.2  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

2.00 54.17 5.0000 0.1000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥40.00 54.17 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :- 
 หลักฐานอ้างอิง: รายงานผลบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
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14 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ 1.5  โรงเรียนสาธติฯผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 
โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 301 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ของ
โรงเรียนสาธิตฯได้ 91.46 คะแนน 
  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

คะแนน    

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-  10 คะแนน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.5.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA 

4.00 91.46 5.0000 0.2000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥85.00 91.46 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง:- 
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15 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

เป้าประสงค์ 1.6  บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิตฯตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดบัที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 
โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 301 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 
94.94 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ล าดับ 
ประชุม
กบม.
ครั้งที่ 

เรื่องที่ต้องสื่อสารจากทีป่ระชมุ กบม. 
วันที่ประชุมกบ

ม. 

ช่องทางการ
สื่อสารเพื่อ

สร้างการรบัรู ้
วันที่สื่อสาร ผู้สื่อสาร 

จ านวน
บุคลากร
ที่รับรู ้

1 1 แจ้งเร่ืองการลงชื่อปฏิบัติราชการ 7,14 ต.ค.2563 จัดประชุม 14-ต.ค.-63 ผู้อ านวยการและ
ผู้บริหาร 

92 

2 2 ประชุมสัมมนาหลักสูตรและการพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคล 

16-18 พ.ย.
2563 

จัดประชุม 16-18 พ.ย.
2563 

ผู้อ านวยการ 117 

3 3 รายงาน กพร รอบ 2 เดือน 2,9,22 ธ.ค.
2563 

จัดประชุม 2,9,22 ธ.ค.
2563 

ผู้อ านวยการและ
ผู้บริหาร 

117 

4 4 ประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพรอ้มใน
การจัดการเรียนการสอน 

3,28,29 ม.ค.
2564 

จัดประชุม,
ประชุม
ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม ซูม 

3,28,29 ม.ค.
2564 

ผู้อ านวยการและ
ผู้บริหาร 

118 

5 5 การให้คะแนนนักเรียนประจ าปีการศึกษา 
2563 

4 ก.พ 2564 จัดประชุม 4 ก.พ 2564 ผู้อ านวยการและ
ผู้บริหาร 

47 

6 6 กพร. รอบ 5เดือน 3 มี.ค 2564 จัดประชุม 3 มี.ค 2564 ผู้อ านวยการและ
ผู้บริหาร 

94 

7 7 ผล กพร รอบ 6 เดือน 1,9,16 เม.ย 
2564 

จัดประชุม,
ประชุม
ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม ซูม 

1,9,16 เม.ย 
2564 

ผู้อ านวยการและ
ผู้บริหาร 

108 

8 8 การรับหนังสือเรียนและสมุดรายงานผล
การเรียนรู้(ปพ.6)แบบ drive thru 

8,29 พ.ค 2564 จัดประชุม,
ประชุม
ออนไลน์ผ่าน
ระบบ 
Google 
Meet 

8,29 พ.ค 
2564 

ผู้อ านวยการและ
ผู้บริหาร 

117 

  ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จ านวนบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 

คน   1,313 

2. จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน   1,404 
3. ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 

ร้อยละ   94.94 
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16 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ล าดับ 
ประชุม
กบม.
ครั้งที่ 

เรื่องที่ต้องสื่อสารจากทีป่ระชมุ กบม. 
วันที่ประชุมกบ

ม. 

ช่องทางการ
สื่อสารเพื่อ

สร้างการรบัรู ้
วันที่สื่อสาร ผู้สื่อสาร 

จ านวน
บุคลากร
ที่รับรู ้

9 9 แจ้งเร่ืองการเข้าประชุม ก.บ.ม. 15 มิ.ย 2564 Line 15 มิ.ย 2564 ผู้อ านวยการ 117 

10 10 แจ้งเร่ืองการปฏิบัติงานและการเข้ารว่ม
ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ครั้งที่ 2ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

9 ก.ค 2564 16 
ก.ค 2564 

Line 9 ก.ค 2564 
16 ก.ค 2564 

ผู้อ านวยการและ
ผู้บริหาร 

117 

11 11 แจ้งเร่ืองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การสอบปลายภาคและการซ่อมแซ่ม
ปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียนสาธติฯ
ช่วงเดือนสิงหาคม 

11,16 ส.ค 
2564 

จัดประชุม,
ประชุม
ออนไลน์ผ่าน
ระบบ 
Google 
Meet 

11,16 ส.ค 
2564 

  113 

12 12 การรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 
ของบุคลากรให้จัดทาเป็นขอ้มูลระบบ
สารสนเทศ 

10,15 ก.ย 2564 จัดประชุม,
ประชุม
ออนไลน์ผ่าน
ระบบ 
Google 
Meet 

10,15 ก.ย 
2564 

ผู้อ านวยการและ
ผู้บริหาร 

117 

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 

4.00 94.94 5.0000 0.2000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥90.00 94.94 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง:รายงานการประชุม 
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17 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ 1.7  โรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตาม
พันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.7.1  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์

หนู 
โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 301 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :จ านวนข้อร้องเรียนโรงเรียนสาธิตฯเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เท่ากับ 0 คร้ัง/ปี 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

เรื่องข้อเรียน 
ช่องทางการ
ร้องเรียน 

ประเภทเรื่องร้องเรียน 
วันที่รับ
เรื่อง 

รายละเอียดการแก้ไข 
วันที่ 

ก าหนด
แล้วเสร็จ 

อาคาร
สถานที่ 

สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

อ่ืนๆ 

                 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
คน   - 

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.7.1  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4.00 0 5.0000 0.20000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≤15 0 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง:- 
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18 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.7.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 
โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 301 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จ านวนค่าไฟฟ้าและน้ าปีปัจจุบัน บาท    
    1.1  ค่าไฟฟ้า    
    1.2  ค่าน้ า    
2. จ านวนค่าไฟฟ้าและน้ าปีที่ผ่านมา บาท    
    2.1  ค่าไฟฟ้า    
    2.2  ค่าน้ า    
3. ผลต่างของค่าไฟและน้ าของปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบัน บาท    
    3.1  ค่าไฟฟ้า    
    3.2  ค่าน้ า    
4. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟา้
และน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ   35.14 

    4.1  ค่าไฟฟ้า    
    4.2  ค่าน้ า    

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.7.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ
จากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

4.00 35.14 5.0000 0.2000 
 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥5.00 35.14 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง:- 
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19 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างสรรค์ผลงานวิชาการและสังคมแห่งการเรียนรู้  
  
เป้าประสงค์ 2.1 อาจารย์มีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานวิชาการ หรืองานวิจัย/งานสร้างสรรค์      
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 

2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ มี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานวิชาการ 
หรืองานวิจัย/งานสร้างสรรค์      

4.00 95.95 5.0000 0.2000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥95.00 95.95 บรรลุ 

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

 

 

 

 



 
 

 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

S
S
R

U
 

20 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ 2.2  ผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.2.1 ร้อยละผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาตติ่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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 คิดเป็นร้อยละ 10.81 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.5000 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
     6.00       6.50       7.00       7.50  ≥ 8.00  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.2.1 ร้อยละผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

2.00 10.81 5.0000 0.1000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥ 8.00 10.81 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :จ านวนผลงานวิจัยในชัน้เรียน ผลงานวิชาการหรือ งานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
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21 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

เป้าประสงค์ 2.3 โรงเรียนสาธติฯเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน และท้องถิ่นให้
มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.3.1 จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งการเรียนรู้ บริการวิชาการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 
โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 235 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : โรงเรียนสาธิตฯ มีจ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เปิดบริการทางวิชาการ

ให้กับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป 
ชื่อองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ  ประจ าปี
งบประมาณ (เดิม) ในปี 2563 

ชื่อองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นใน
แหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

(ใหม่)  
ในป ี2564 

แหล่งการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิคการระบายสีโปสเตอร์ข้ัน
พื้นฐาน 

โครงการเพิ่มองค์ความรู้“ 
ZUBOT SHOOTS” ในแหล่ง

เรียนรู้บริการวิชาการ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ 

แหล่ง 1 1 1 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
   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 

2.3.1 จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
การเรียนรู้ บริการวิชาการ 

4.00 1 5.0000 0.2000 

 
การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
1 1 บรรลุ  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง: แบบรายงานผลจ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ขยายการยกย่องระดับชาติและนานาชาติ      
              
เป้าประสงค์ 3.1  โรงเรียนสาธิตฯเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดบัมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 
โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 235 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดงันี้ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล การบรรลุ 

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ     
2.1.1ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจยัในชัน้เรียน ผลงานวิชาการ
หรืองานวิจัย/งานสรา้งสรรค์      

≥ 95.00 95.95 บรรลุ 

2.2.1ร้อยละผลงานวชิาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

≥ 8.00 10.81 บรรลุ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จ านวนตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด - - 1 
2. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนขับเคลื่อนทิศทาง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้งหมด 
ตัวชี้วัด - - 2 

3. ร้อยละความส า เร็ จของแผนการจั ดอันดับ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - - 25.00 

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

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

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย 

4.00 100.00 5.0000 0.2000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 100.00 บรรลุ 



 
 

 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

S
S
R

U
 

23 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: .................................................................................………………………...................... 
 มาตรการที่ไดด้ าเนินการ: .....................................................……………………….................................... 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร:................................................................……………………….................................................... 
 ด้านงบประมาณ:....................................................................………………………………..…............................. 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: ................................................................……………………………............................. 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ...........................................................………………….......................................... 
อื่น ๆ: ..................................................................................…………………..…………………................................ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร:................................................................……………………….................................................... 
 ด้านงบประมาณ:....................................................................………………………………..…............................. 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: ................................................................……………………………............................. 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ...........................................................………………….......................................... 
อื่น ๆ: ...........................................................................…………………………..…………………................................ 
หลักฐานอ้างอิง:- 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ 3.2 ความมีชื่อเสียงของโรงเรียนโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อที่โรงเรียนสาธิตฯ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯต่อแผนรับนักเรยีนประจ าปี 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 
โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 235 โทรศัพท์ : 02-160-1109 ต่อ 106 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

          รายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 
หน่วยงาน แผนรับ จ านวนนักเรียนที่เข้ามา

ศึกษาต่อ 
คิดเป็นร้อยละ 

โรงเรียนสาธิตฯ 105 86 81.90  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2563 2564 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อ คน - - 86 
2. แผนรับนักศึกษาประจ าปี คน - - 105 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.500 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60.00 62.50 65.00 67.50 ≥70.00 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อ
ในโรง เรียนสาธิตฯต่อแผนรับนัก เรียน
ประจ าปี 

4.00 81.90 5.0000 0.2000 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥70.00 81.90 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : มีการจัดท าแผนงบประมาณพร้อมแผนการรับนักเรียนประจ าป ี
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง:แผนการรับนักเรียน 
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25 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก 
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26 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ภาคผนวก ก 
ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร ์
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27 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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28 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ภาคผนวก ข 
แบบจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 
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29 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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30 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

S
S
R

U
 

31 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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32 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

คณะผู้จัดท า 

 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์   ศรีศิริวัฒน์ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. อาจารย์อรัญ สัมดี ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารฝ่ายประถม  

4. อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารฝ่ายมัธยม 

5. อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการฝ่ายประถม 

6. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการฝ่ายมัธยม 

7. อาจารย์เพชรพนม จิตมั่น ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายประถม 

8. อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ ต าแหน่รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายมัธยม 

9. อาจารย์สุชาติ              นิลส าราญจิต ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโครงการภาคภาษาอังกฤษ 

10. อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์    งิ้วลาย ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ 

11. อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์   เพชรงาม ต าแหน่งผู้ช่วยฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ 

12. อาจารย์ภัทรา อุ่นทินกร ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ 

13. อาจารย์นันทินี นักดนตรี ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงานทะเบียน 

14. อาจารย์โสภาพรรรณ เวชากุล ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ 

15. อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโครงการ
ภาคภาษาอังกฤษ 

16. อาจารย์ปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายมัธยม 

17.นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 


