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ค าน า 

 
การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานจะบรรลุผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด

ขึ้นอยู่กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวหน้าหน่วยงานรวมถึงบุคลากรในสังกัดทุกคนต้องตระหนักถึงความส าคัญ
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้มีก ารปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเปูาหมายโดยต้องร่วมกันพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสมชัดเจน 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและก ากับคุณภาพการด าเนินงาน
ได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การด าเนินการดังกล่าว กองนโยบายและแผนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจ าปีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและหวังเป็นอย่างยิ่ง  
ว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป 
 
 

กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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บทน า 
 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560-2564 เล็งเห็นความส าคัญของกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติและวัดผลส าเร็จ มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาและน าเครื่องมือการปฏิบัติงานที่เรียกว่า  “Balanced 
Scorecard : BSC” มาใช้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุเปูาหมายหลัก 6 ด้านของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย 

1. การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. การพัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล 
5. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จากแนวคิดข้างต้น จึงได้น าแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยตัวชี้วัดด้วยจ านวนที่
เหมาะสม ตามหลักการของพาเรโต “20/80” คือตัวชี้วัดที่ส าคัญเพียง 20% แสดงผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานส่วนใหญ่ 80% เพ่ือวัดและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไกที่
มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น ซึ่งจะช่วยผู้บริหารรับทราบถึงสถานภาพที่แท้จริง อันน าไปสู่การก าหนดแนวทางและ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดที่มีผลกระทบต่อเปูาหมายของมหาวิทยาลัย 
โดยการน าประเด็นยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์มาเป็นตัวตั้ง ประกอบด้วย 6 เปูาหมาย เรียกให้ชื่อว่า “SRU 
Super KPIs” จ านวน 11 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดย่อย 37 ตัวชี้วัด เรียกว่า “SRU Supporting KPIs” โดยน า
เครื่องมือที่ช่วยในการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เรียกว่า “Balanced Scorecard : BSC” มาใช้ในการสร้าง
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพ่ือให้เห็นตัวชี้วัดและเปูาหมายที่ต้องการจะบรรลุตามมุมมอง 4 มิติของ 
BSC คือ มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพการให้บริการ มิติกระบวนการภายใน มิติการพัฒนาองค์กร 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย หลักการและที่มา วัตถุประสงค์ แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตลอดจน
รายละเอียดตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. เพ่ือให้หน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ได้ถูกต้อง สอดคล้อง
กับแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
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แนวทางการจัดท าและประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการให้หน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน ภายใต้การ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2547 เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพโดย
ก าหนดตัวชี้วัดเฉพาะที่ส าคัญและให้มีจ านวนน้อยลง และสอดคล้องกับภารกิจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานที่ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับหน่วยงาน   

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และให้การติดตามประเมินผล เป็นกลไกหรือเครื่องมือใน
การผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จ  มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับปรุงแนวทางการ
จัดท าการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดังนี้ 

1. หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ตามตัวชี้วัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม
ครบถ้วนและชัดเจน เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัด  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาและรายงานส่ งกองนโยบายและแผนเ พ่ือสรุปและน า เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ก าหนดระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
ไตรมาส 1 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 10 ม.ค. 61 
ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 10 เม.ย. 61 
ไตรมาส 3 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 10 ก.ค. 61 
ไตรมาส 4 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 10 ต.ค. 61 

3. คะแนนภาพรวมผลการด าเนนิการตามตัวช้ีวัด 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4.51 - 5.00 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3.51 - 4.50 
ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 2.51 - 3.50 
ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 1.51 - 2.50 
ผลการประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุง 0.00 - 1.50 

มีการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงาน โดยมีการก าหนดเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบ และ
ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงติดตาม ก ากับ เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนางาน อันส่งผลต่อการบรรลุค่า
เปูาหมายตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการส่งผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 



3 
กรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

หลักการในการก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ยังคงเป็นไปตามระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System หรือ 
GES) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ให้มีการบูรณาการระบบ
การติดตามและประเมินผลภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อนและมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดหลักท่ี
จ าเป็น ประเภทของตัวชี้วัด KPI จ าแนกเป็น  4 ประเภท ได้แก่ 

(1) ตัวชี้วัดผลลัพธ ์(Outcome) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน อันเป็นผลเนื่องจากการ
 ด าเนินงานและการใช้ประโยชน์จากผลผลิต ซึ่งอาจมาจาก
 การส ารวจ สัมภาษณ์ผู้ใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(2) ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง  มาตรวัดประสิทธิภาพของทรัพยากรหรือปัจจัย
 น าเข้าที่ใช้ในการด าเนินการ อาทิเช่น ทรัพยากรบุคคล 
 เงินทุน อาคาร เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที ่เป็นต้น 

(3) ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process) หมายถึง ล าดับขั้นตอน หรือวิธีการในการด าเนินงานและการ
 บริหารจัดการ เช่น การพัฒนาปรับปรุง หรือการก าหนด
 หลักเกณฑ์หรือระเบียบที่ดี 

(4) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการด าเนินกิจกรรม เช่น 
 จ านวนบัณฑิต จ านวนผลงานตีพิมพ์ เป็นต้น 

โดยมีการก ากับติดตามด้วยตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลการด าเนินงานระดับผลลัพธ์ จ านวน 11 ตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตโครงการ จ านวน 37 ตัวชี้วัด รวม 48 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร ์
SRU Super KPIs SRU Supporting KPIs 

รวมทั้งสิ้น ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์
Outcome 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
Input Process Output รวม 

ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 3 3 4 4 11 14 
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพือ่พัฒนาท้องถิน่ 2 1 1 3 5 7 
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น 2 2 1 3 6 8 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น
และภูมิปัญญาสากล 

1 1 1 1 3 4 

พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 1 2 2 5 6 

พัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับการเข้าสู่
สังคมดิจิทัล 

2 1 3 3 7 9 

รวม 11 9 12 16 37 48 
รวมระดบั 11 37 48  

รวม 48   

 
 
 
 
 
 



4 
จ าแนกรายละเอียดตามประเภทตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นโยบาย 
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์

Outcome 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

Input Process Output 
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 

1. ความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต 

2. บัณฑิตปริญญาตรีได้
งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน  
1 ปี 

3. ผลการวัดสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR 
ของนักศึกษาไม่ต่ า
กว่าระดับ B1 หรือ
เทียบเท่า 

1. นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาและทดสอบ
ความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ 

2. นักศึกษาที่มีการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ในรูปแบบสหกิจศึกษา 

3. การพัฒนาหลกัสูตร
สาขาขาดแคลน 

1. หลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. หลักสูตรที่มีการบูรณา
การองค์ความรู้แบบ 
STEM 

3. นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้าน
สุขภาพ บุคลิกภาพและ
ด้านสังคม 

4. รายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนโดยใช้ e-learning 

1. หลักสูตรที่ได้รับการ
สร้างศักยภาพความ
เป็นเลิศตามกลุ่ม 
Cluster 

2. ครูประจ าการที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

3. อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา 

4. สัดส่วนของผู้เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ต่อผู้เรียนด้าน
สังคมศาสตร์ 

พัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยเพือ่พัฒนา
ท้องถิ่น 

4. งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์
ประจ า 

5. งานวิจัยนวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 

4. เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

 

5. ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนา
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

5. งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

6. สัดส่วนงานวิจัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่น 
/การเรียนการสอน/
การพัฒนานักศึกษา 
/การบริหารจัดการ/
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

7. สัดส่วนนักวิจยั  
รุ่นใหม่/รุ่นกลาง 
/รุ่นเก่า 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

6. งานบริการวิชาการที่
ท าในลักษณะ 
พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับ
สังคม 

7. ผู้เข้ารับการบริการ
และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และมี
ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินการ 

5. หลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้น ที่ส่งเสริมทักษะ
วิชาชีพหรอืส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับประชากร
นอกวยัเรียน 

6. บุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับ
โอกาสทางการศึกษา
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

6. ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคม
ตามเปูาหมายของ
มหาวิทยาลัย 

8. โรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยเป็นพี่
เล้ียงภายในโครงการ
อุดมศึกษาพี่เล้ียง 

9. ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าฐานขอ้มูล
ชุมชมท้องถิ่น 

10. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการ
โครงการพระราชด าร ิ

ท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และภูมิปัญญาสากล 

8. การถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่
สาธารณชนภายนอก 

7. โครงการพัฒนาตาม
รอยท่านพุทธทาสหรือ
สืบสานประวัติศาสตร์
ศรีวิชัย 

7. ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

11. ร้อยละเฉลี่ยของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาคุณภาพ
อาจารย์และบุคลากร
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน 

9. ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการ
ท างาน 

8. เครือข่ายความร่วมมอื
ทางการศึกษาดา้นการ
พัฒนาคณาจารย ์และ
บุคลากรทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

8. ระบบและกลไก 
การพัฒนาบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

9. บุคลากรได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะ
หลักอยา่งเป็นทางการ

12. คุณวุฒิปริญญาเอก 
13. ต าแหน่งทางวิชาการ 
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นโยบาย 
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์

Outcome 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

Input Process Output 
และ/หรือไม่เป็น
ทางการ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพื่อเข้าสู่สังคม
ยุคดิจิทัลภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
 

10. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อ
มหาวิทยาลัย 

11. ระดับความส าเร็จ
ของการปรับระบบ
โครงสร้างการ
บริหารงาน 

9. ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจ 

10. ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพ 

11. ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินการ 

12. กลไกการส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัย 

14. ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย 

15. แนวปฏบิัติที่ดีด้านการ
จัดการที่ส่งเสริมความ
เป็นเลิศในการท างาน 

16. ระดับความส าเร็จของ
การประหยัดพลังงาน
และการประหยัดน้ า 

 
 

โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ดังนี้ 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2561 

เจ้าภาพหลัก 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑิตมคีุณภาพได้มาตรฐาน    
ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     

1. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 85 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
2. บัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี ร้อยละ 75 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
3. ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษา

ไม่ต่ ากว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 10 ส านักวิทยบริการฯ 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
4. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกบัหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตร 7 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

5. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 70 ส านักวิทยบริการฯ 

6. หลักสูตรที่ได้รับการสร้างศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุ่ม Cluster  หลักสูตร 7 ผู้ช่วยฝุายประกัน 
7. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ บุคลิกภาพและ 

ด้านสังคม 
ร้อยละ 60 กองพัฒนานักศึกษา 

8. ครูประจ าการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คน 450 สถาบันพัฒนาครู 
9. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning รายวิชา 21 ส านักวิทยบริการฯ 
10. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ร้อยละ 75 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
11. หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM ร้อยละ 10 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
12. นักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชพีในรูปแบบสหกจิศึกษา ร้อยละ 10 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
13. สัดส่วนของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์  วทิยาศาสตร์สุขภาพ  

ต่อผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์ 
ร้อยละ 25:75 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

14. การพัฒนาหลกัสูตรสาขาขาดแคลน ระดับ 5 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น    
ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     

15. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ สังคม : 30 
วิทย์ : 20 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

16. งานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ชิ้นงาน 2 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2561 

เจ้าภาพหลัก 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
17. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัและงานสร้างสรรค์

  
ข้อ 5 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

18. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
(วิทย์ / วิทย์สุขภาพ / สังคม) 

บาท 60,000 
50,000 
25,000 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

19. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 25 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
20. สัดส่วนงานวิจัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 

/การเรียนการสอน/การพัฒนานกัศึกษา 
/การบริหารจัดการ/การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ร้อยละ 35:30:20 
:10:5 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

21. สัดส่วนนักวิจยั รุ่นใหม่/รุ่นกลาง/รุ่นเก่า ร้อยละ 60:35:5 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3  ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเขม้แข็งของท้องถิ่น    
ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     

22. งานบริการวิชาการที่ท าในลกัษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลยักับ
สังคม 

ร้อยละ 55 งานบริการวิชาการ  

23. ผู้เข้ารับการบริการและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ร้อยละ 55 งานบริการวิชาการ  

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
24. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เล้ียง โรงเรียน 25 งานบริการวิชาการ 
25. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สงัคมตามเปูาหมายของ

มหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 งานบริการวิชาการ  

26. ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานขอ้มูลชุมชมท้องถิ่น ระดับ 5 งานบริการวิชาการ  
27. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพหรือส่งเสริมการ

เรียนรู้ส าหรับประชากรนอกวยัเรียน 
หลักสูตร 14 งานบริการวิชาการ  

28. บุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น คน 1,500 งานบริการวิชาการ  
29. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการพระราชด าริ ระดับ 5 งานบริการวิชาการ  

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น และภูมิ
ปัญญาสากล 

   

ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
30. การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชนภายนอก ครั้ง 20 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
31. ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ 5 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
32. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 55 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
33. โครงการพัฒนาตามรอยทา่นพุทธทาสหรือสืบสานประวัติศาสตร์ 

ศรีวิชัย 
โครงการ 12 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาคุณภาพอาจารยแ์ละบุคลากรข้าสูเ่กณฑ์
มาตรฐาน 

   

ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
34. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ร้อยละ 85 กองการเจ้าหน้าที ่

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
35. ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ระดับ 5 กองการเจ้าหน้าที ่
36. คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 25 กองการเจ้าหน้าที ่
37. ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 15 กองการเจ้าหน้าที ่
38. เครือข่ายความร่วมมอืทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์ และ

บุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ 
เครือข่าย 14 กองการเจ้าหน้าที ่

39. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลกัอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่
เป็นทางการ 
 

ร้อยละ 80 กองการเจ้าหน้าที ่
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ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2561 

เจ้าภาพหลัก 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อเขา้สู่สังคมดิจิทัล
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

   

ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
40. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวทิยาลัย ร้อยละ 85 ส านักงานอธกิารบด ี
41. ระดับความส าเร็จของการปรับระบบโครงสร้างการบริหารงาน ระดับ 5 ส านักงานอธกิารบด ี

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
42. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพ

สูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 ส านักวิทยบริการ 

43. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ระบบ 1 ส านักวิทยบริการ 
44. ระบบก ากับการประกันคุณภาพ ข้อ 5 ผู้ช่วยฝุายประกัน 
45. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ ร้อยละ 85 ผู้ช่วยฝุายประกัน 
46. แนวปฏบิัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการท างาน แนว

ปฏิบัต ิ
14 ส านักส่งเสริมวิชาการ 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
กองนโยบายและแผน 

47. ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ า ระดับ 5 ส านักงานอธกิารบด ี
48. กลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนนุทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ

พัฒนามหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 ส านักงานอธกิารบด ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
เจ้าภาพหลัก 

ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
1. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 85 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
2. บัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี
ร้อยละ 75 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

3. ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
ของนักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดบั B1 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 10 ส านักวิทยบริการฯ 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
4. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกบั

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตร 7 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

5. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 70 ส านักวิทยบริการฯ 

6. หลักสูตรที่ได้รับการสร้างศักยภาพความเป็นเลิศตาม
กลุ่ม Cluster  

หลักสูตร 7 ผู้ช่วยฝุายประกัน 

7. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ 
บุคลิกภาพและด้านสังคม 

ร้อยละ 60 กองพัฒนานักศึกษา 

8. ครูประจ าการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คน 450 สถาบันพัฒนาครู 
9. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning รายวิชา 21 ส านักวิทยบริการฯ 
10. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ร้อยละ 75 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
11. หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM ร้อยละ 10 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
12. นักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชพีในรูปแบบ 

สหกิจศึกษา 
ร้อยละ 10 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

13. สัดส่วนของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์  วทิยาศาสตร์
สุขภาพ ต่อผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์ 

ร้อยละ 25:75 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

14. การพัฒนาหลกัสูตรสาขาขาดแคลน ระดับ 5 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
ตัวช้ีวัดที่ 1   ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 85 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)   
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ

ในปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60) 
2. มีงานท าตั้งแต ่3 เดือนขึ้นไปหลังส าเร็จการศึกษา  ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและไม่นับรวม

ผู้ที่มีงานท าอยู่ก่อนเข้าศึกษาหรือขณะศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตท างานเก่ียวข้องด้วย 
ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    

(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็น 

การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
หมายเหตุ จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
การค านวณ   
คะแนนที่ได้ =   ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 



11 
ตัวช้ีวัดที่ 2 บัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 75 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี  ในหลักสูตรภาคปกติ  
ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น โดยไม่นับ
รวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ วผู้ที่ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร 

บัณฑิตที่จบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี คือ บัณฑิตที่จบระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถึง 30 
กรกฎาคม 2560 

การนับการมีงานท า สามารถนับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ า
เพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น  

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ
70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที ่
ส าเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ า โดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
 2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ( ภายนอกเวลาราชการ ) 
 3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า 
 4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
 5. จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
 6. จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 
 7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
หมายเหตุ  จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
 
 



12 
การค านวณ 

บัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

= 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ ากว่า

ระดับ B1 หรือเทียบเท่า 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 10 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาภาคปกติชาวไทยในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ที่เข้ารับการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา  
จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) หมายถึงผลการเข้าสอบวัดสมรรถนะของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในการจัดสอบ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
วิธีการค านวณ 

ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 

ระดับ B1 หรือเทียบเท่า 
= 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัด
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  

ระดับ B1 หรือเทียบเท่า x100 

จ านวนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 – 4 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



14 
ตัวช้ีวัดที่ 4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยนับ หลักสูตร 
ค่าเป้าหมาย 7   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)   
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
หลักสูตรที่มีการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม 
ภายใต้หลักการพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง อันน าไปสู่การมีความรอบรู้เกี่ยวกับ 
วิชาการต่างๆเพ่ือประกอบการวางแผนการด าเนินชีวิต มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
ตัวช้ีวัดที่ 5 นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 70 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ  
การพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  หมายถึง  การเข้ารับการพัฒนา 

ฝึกอบรมตามโครงการ/กิจกรรม ที่คณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพ่ือการพัฒนา ฝึกทักษะความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และได้ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  
การค านวณ 

นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาและทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศ 
= 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาที่ก าหนด x100 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
ตัวช้ีวัดที่ 6 หลักสูตรที่ได้รับการสร้างศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุ่ม Cluster 
หน่วยนับ หลักสูตร 
ค่าเป้าหมาย 7 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ผู้ช่วยฝุายประกันคุณภาพ 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

กลุ่ม Cluster ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ 
1. การผลิตและการพัฒนาครู  
2. วิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้สูงอายุ  
3. อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
4. การจัดการทางสังคม  
5. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารปลอดภัย  

การค านวณ 
นับจ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  

ที่ได้ผลการประเมิน 3.51 ขึ้นไป 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
ตัวช้ีวัดที่ 7 นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ บุคลิกภาพและด้านสังคม 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 60 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดขึ้น หรือมีการวางแผนก าหนดทิศทางไว้
ล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน 

การพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ บุคลิกภาพและด้านสังคม  หมายถึง  การด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบัน หน่วยงานระดับคณะ และโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรม
ที่ผู้เข้าร่วมได้รับการพัฒนาด้านด้านในด้านหนึ่ง หรือทุกด้านในด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ และด้านสังคม  

นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560 
หมายเหตุ  นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ บุคลิกภาพและด้านสังคม ให้นับจ านวน 

1 คน ต่อ 1 กิจกรรมโครงการที่นักศึกษาเข้าร่วม 
การค านวณ 

นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน
สุขภาพ บุคลิกภาพและด้านสังคม 

= 
นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน

สุขภาพ บุคลิกภาพและด้านสังคม x100 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ครูประจ าการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
หน่วยนับ คน 
ค่าเป้าหมาย 450 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร์ (สถาบันพัฒนาครู) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  คณะครุศาสตร์ (สถาบันพัฒนาครู) 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ครูประจ าการ หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู ในสถานศึกษาประจ า โดยปฏิบัติหน้าที่ของครูหรือ
ปฏิบัติงานอื่น ทั้งท่ีไดรับการบรรจุและยังไมไดรับการบรรจุ ครูอัตราจาง 

ครูได้รับการพัฒนา หมายถึง จ านวนครูที่เข้ารับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้อบรมพัฒนา ภายใต้
การด าเนินงานของสถาบันพัฒนาครูในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
ตัวช้ีวัดที่ 9 รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning 
หน่วยนับ รายวิชา 
ค่าเป้าหมาย 21 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  รายวิชา  หมายถึง  วิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆในช่วงเวลาหนึ่งภาคการศึกษา  
มีทั้งที่บังคับและให้เลือก  

  e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต  
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
9 รายวิชา 12 รายวิชา 15 รายวิชา 18 รายวิชา 21 รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
ตัวช้ีวัดที่ 10 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 75 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา หมายถึง  นักศึกษาที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 
2560 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ านวนนักศึกษาที่
ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาท่ีประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต  
ค านวณ 
           อัตราการคงอยู ่
            ของนักศึกษา  = 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2560  
x 100 

จ านวนนักศึกษาแรกเข้าของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560  
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
ตัวช้ีวัดที่ 11 หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 10 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 สะเต็มศึกษา (STEM) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้ง
การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วยผู้เรียนสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้าง
ความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่ านั้นผ่ านการปฏิบัติ ให้ เห็นจริ งควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  
ตั้งค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้
หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่  

1. เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ  
2. ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ าวันและการท าอาชีพ   
3. เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21   
4. ท้าทายความคิดของผู้เรียน  
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา   

ค านวณ 
ร้อยละหลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์

ความรู้แบบ STEM 
= จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM  

x 100 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
ตัวช้ีวัดที่ 12 นักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 10 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input)  
ค่าเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   เป็นการน าความรู้ในแขนงวิชาที่ศึกษา   มาประยุกต์ใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ  เพ่ือเจ้าของกิจการต้องการตรวจสอบความรู้  ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานของบัณฑิตว่ามีความรู้ความสามารถจริง ดังใบปริญญา หรือมีความรู้ความสามารถตรงกับ
ขอบเขต และคุณภาพของงานที่ต้องการจะว่าจ้างหรือไม่    สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันในคุณสมบัติ   และใน
คุณภาพที่ เป็นรูปธรรมก็คือ รายงานเล่มนี้  ดังนั้นการท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง  และการใช้
ความสามารถในการท ารายงาน   จึงนับว่ามีความส าคัญมากท่ีสุดของการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สห  สหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน 
ระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็น
ระบบเพ่ือให้ได้ประสบการณ์ตรง โดยก าหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะเสมือน
หนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจ
และคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการท างานและการเรียนรู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและ
ทักษะด้านการพัฒนาตนเองเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาออกไป
ปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ 
ค านวณ 

 
นักศึกษาท่ีมีการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา 

 
= 

จ านวนนักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในรูปแบบสหกิจศึกษา 

X 100 
จ านวนจ านวนนักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 



23 
ตัวช้ีวัดที่ 13 สัดส่วนของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อผู้เรียนด้าน

สังคมศาสตร์ 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 25 :  75 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  วิทยาศาสตร์ หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์และ
สัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การศึกษา วิจัย และความรู้ที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ ส่วนที่ 2 คือ การน าความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสุขภาพ, รักษาโรค และท าความเข้าใจ
การท างานของร่างกายมนุษย์และสัตว์ งานวิจัยด้านนี้วางอยู่บนฐานของชีววิทยา, เคมี และฟิสิกส์ รวมไปถึง
ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยาการแพทย ์ 

  สังคมศาสตร์ หมายถึง คือ สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ หน่วยสังคมต่าง ๆ 
ของมนุษย์ รวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินพฤติกรรมของมนุษย์และ
ปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยกระบวนการแบบปฏิฐานและประจักษ์นิยม  
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
17 : 83 19 : 81 21 : 79 23 : 77 25 : 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


24 
ตัวช้ีวัดที่ 14 การพัฒนาหลักสูตรสาขาขาดแคลน 
หน่วยนับ ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานรายงานข้อมูล คณะครุศาสตร์ 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การพัฒนาหลักสูตรสาขาขาดแคลน  หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรสาขาขาดแคลนด้านการผลิตและ
พัฒนาครู ใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
การค านวณ 

การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 5 ระดับ ดังนี้ 
1.  มีการการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน คือ ข้อมูลทางด้านความต้องการ ความจ าเป็นและปัญหาทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาของรัฐ ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา ปรัชญา
การศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตรเดิม เพื่อพิจารณาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุง
แก้ไข 

2. มีคณะกรรมการด าเนินงานยกร่างแผนพัฒนาหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน โดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะระบุคุณสมบัติของผู้ที่จบหลักสูตรนั้นๆ  

3. เสนอแผนพัฒนาหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณากลั่นกรองหรือให้
การทักท้วงเพื่อการแก้ไขปรับปรุง  

4. น าเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรที่ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการประจ าคณะและสภาวิชาการต่อ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติและประกาศใช้ 

5. สามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2561 

เจ้าภาพหลัก 

ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
15. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 
ร้อยละ สังคม : 30 

วิทย์ : 20 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

16. งานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร 

ชิ้นงาน 2 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
17. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์  
ข้อ 5 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

18. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 
(วิทย์ / วิทย์สุขภาพ / สังคม) 

บาท 60,000 
50,000 
25,000 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

19. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 25 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
20. สัดส่วนงานวิจัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 

/การเรียนการสอน/การพัฒนานกัศึกษา 
/การบริหารจัดการ/การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ร้อยละ 35:30:20 
:10:5 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

21. สัดส่วนนักวิจยั รุ่นใหม่/รุ่นกลาง/รุ่นเก่า ร้อยละ 60:35:5 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
ตัวช้ีวัดที่ 15 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย ด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 30  

ด้านวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 20 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือ
เป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับ ชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน อนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
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ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ  นานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง ทางวิชาการแล้ว - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง  
ทางวิชาการแล้ว - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วม
พิจารณาด้วย 
การค านวณ 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

 
= 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย x100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ด้านสังคมศาสตร์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 

 
ด้านวิทยาศาสตร์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 12 ร้อยละ 14 ร้อยละ 16 ร้อยละ 18 ร้อยละ 20 
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ตัวช้ีวัดที่ 16 งานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
หน่วยนับ ชิ้นงาน 
ค่าเป้าหมาย 2 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

งานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  หมายถึง ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของ
อาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร   
การค านวณ  

วิธีการแจงนับ จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 ชิ้นงาน 2 ชิ้นงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 17 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
หน่วยนับ ข้อ 
ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริม สนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจาก งบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร 
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่ อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากร บุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจน จัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมี ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็น ต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ 

หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการวิจัย  
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด ประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์ อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor)  

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ นานาชาติและมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  
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4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  
5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน  สร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ 18 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
หน่วยนับ บาท 
ค่าเป้าหมาย   กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     60,000 บาท 
                          กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   50,000 บาท 
                          กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    25,000 บาท 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาคือเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของสถาบัน    

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบันโดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เท่ากับ 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เท่ากับ 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เท่ากับ 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
หมายเหตุ  การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีงบประมาณเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงในกรณีที่มี

อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าดังนี้ (1) 9 - 12 เดือนคิดเป็น 1 คน (2) 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือนคิดเป็น 0.5 คนและ (3) 
น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20,000 บาท
10,000 บาท 
5,000  บาท 

30,000 บาท
20,000 บาท
10,000  บาท 

40,000 บาท
30,000 บาท
15,000  บาท 

50,000 บาท
40,000 บาท
20,000  บาท 

60,000 บาท
50,000 บาท
25,000  บาท 



33 
ตัวช้ีวัดที่ 19 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 25 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ  สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็น
ตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณหรือปีการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลในกรณี
ที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้งให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว
ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
การค านวณ 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์ = 
ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่น าไปใช้ประโยชน์ x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 16 ร้อยละ 18 ร้อยละ 20 ร้อยละ 22 ร้อยละ 25 
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ตัวช้ีวัดที่ 20 สัดส่วนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/ การเรียนการสอน/การพัฒนา

นักศึกษา/การบริหารจัดการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 35 : 30 : 20 : 10 : 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง งานวิจัยที่เน้นการให้ “คน” ในชุมชน เข้ามาร่วมใน
กระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเริ่มคิด การตั้งค าถาม การวางแผน และค้นหา ค าตอบอย่างเป็นระบบ โดยมีการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Research) ท าให้ชุมชนได้เรียนรู้ได้ ผลงานและแก้ปัญหาของตนเอง 
ตลอดจนยกระดับการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาชุมชน 

งานวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน หมายถึง งานวิจัยที่เน้นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  

งานวิจัยเพ่ือการพัฒนานักศึกษา หมายถึง งานวิจัยที่เน้นการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้าน
พฤติกรรม และจริยธรรม 

งานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ  หมายถึง งานวิจัยสถาบัน ที่มุ่งจะศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแต่
ละหน่วยงาน เพ่ือหาข้อค้นพบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผน การก าหนดนโยบาย รวมทั้งการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนโดยเฉพาะ 

งานวิจัยเพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง งานวิจัยที่เน้นการรวบรวมและเผยแผ่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี  
การค านวณ 

สัดส่วนงานวิจัย = 
จ านวนงานวิจัยแต่ละด้านที่ก าหนด  

x 100 
จ านวนงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

สัดส่วนต่ ากว่า 
ค่าเปูาหมายเฉลี่ย  

ร้อยละ 2 

สัดส่วนต่ ากว่า 
ค่าเปูาหมายเฉลี่ย  

ร้อยละ 3 

สัดส่วนต่ ากว่า 
ค่าเปูาหมายเฉลี่ย  

ร้อยละ 4 

สัดส่วนต่ ากว่า 
ค่าเปูาหมายเฉลี่ย  

ร้อยละ 5 

35 : 30 : 20  
: 10 : 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 21 สัดส่วนนักวิจัย รุ่นใหม่/รุ่นกลาง/รุ่นเก่า 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 60 : 35 : 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

นักวิจัยรุ่นใหม่ หมายถึง  นักวิจัยที่มีอายุการท างานไม่เกิน 5 ปีและมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
นักวิจัยรุ่นกลาง หมายถึง นักวิจัยที่มีอายุการท างานระหว่าง 5-10 ปีและมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
นักวิจัยรุ่นเก่า หมายถึง  นักวิจัยที่มีอายุการท างานมากกว่า 10 ปีและมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง 

การค านวณ 

สัดส่วนนักวิจัย = 
จ านวนนักวิจัยแต่ละกลุ่ม  

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

สัดส่วนต่ ากว่า 
ค่าเปูาหมายเฉลี่ย  

ร้อยละ 2 

สัดส่วนต่ ากว่า 
ค่าเปูาหมายเฉลี่ย  

ร้อยละ 3 

สัดส่วนต่ ากว่า 
ค่าเปูาหมายเฉลี่ย  

ร้อยละ 4 

สัดส่วนต่ ากว่า 
ค่าเปูาหมายเฉลี่ย  

ร้อยละ 5 

60 : 35 : 5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2561 

เจ้าภาพหลัก 

ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
22. งานบริการวิชาการที่ท าในลกัษณะพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม 
ร้อยละ 55 งานบริการวิชาการ  

23. ผู้เข้ารับการบริการและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และมี
ผลลัพธ์จากการด าเนินการ 

ร้อยละ 55 งานบริการวิชาการ  

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
24. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการ

อุดมศึกษาพี่เล้ียง 
โรงเรียน 25 งานบริการวิชาการ 

25. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สงัคมตาม
เปูาหมายของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 งานบริการวิชาการ  

26. ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานขอ้มูลชุมชมท้องถิ่น ระดับ 5 งานบริการวิชาการ  
27. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพหรือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรนอกวัยเรียน 
หลักสูตร 14 งานบริการวิชาการ  

28. บุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

คน 1,500 งานบริการวิชาการ  

29. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ
พระราชด าร ิ

ระดับ 5 งานบริการวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
ตัวช้ีวัดที่ 22 งานบริการวิชาการที่ท าในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 55 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการ) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. ส านักงานอธิการบดี 
 10.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 11.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 12. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 13. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

งานบริการวิชาการหมายถึง งานที่ปฏิบัติในกิจกรรมบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศชาติ  หรือนานาชาติ รวมถึงการบริการ
วิชาการท่ีมีค่าตอบแทนและบริการแบบให้เปล่า ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนของมหาวิทยาลัย หรือได้รับการขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนโดยเป็นงานบริการวิชาการที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการ  
4 ประการของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) คือ  

1. ร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน  
2. เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และน าไปสู่ผลงานวิชาการ 
3. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
4. เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ 

การค านวณ 
งานบริการวิชาการท่ีท าใน
ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม 

= 
จ านวนงานบริการวิชาการท่ีท าและพัฒนาร่วมกับท้องถิ่น 

หรือสถานประกอบการ x100 
จ านวนงานบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 
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ตัวช้ีวัดที่ 23 ผู้เข้ารับการบริการและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการ 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 55 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการ) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. ส านักงานอธิการบดี 
 10.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 11.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 12. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 13. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้เข้ารับการให้บริการวิชาการของหน่วยงาน ที่หน่วยงานได้ให้บริการ 
วิชาการด้านหนึ่งด้านใดแก่บุคคล/องค์กร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ให้บริการวิชาการด้านการ 
อบรม/สัมมนา/ตรวจสอบ/ทดสอบ เป็นต้น 
 การให้บริการวิชาการแก่องค์กร/บุคคล ได้แก่ 
  (1) การให้บริการวิชาการระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
  (2) การให้บริการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอื่นของรัฐ 
  (3) การให้บริการวิชาการแก่องค์กรเอกชน หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ประเภทการให้บริการวิชาการ มีดังนี ้
  (1) การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย 
  (2) การค้นคว้า ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบ และตรวจสอบ 
  (3) การวางระบบ ออกแบบ และประดิษฐ์ 
  (4) การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
  (5) การให้บริการวิจัย 
  (6) การให้บริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
  (7) การเขียนทางวิชาการและงานแปล 
  (8) การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
  (9) การให้บริการสารสนเทศ 
  (10)การให้บริการวิชาการอ่ืน ๆ 
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 โครงการบริการวิชาการ หมายถึง โครงการที่ให้บริการวิชาการแก่ทางราชการ รัฐวิสาหกิจเอกชน สังคมหรือ

ชุมชน อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สังคม โดยอาศัยความรู้และความสามารถทางวิชาการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานโดยไม่มุ่งผลก าไร ทั้งการให้บริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการ
วิชาการแบบให้เปล่า 
 
วิธีการค านวณ 
ผู้เข้ารับการบริการและน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์และมีผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

= 
ผู้เข้ารับการบริการและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และมี

ผลลัพธ์จากการด าเนินการ x100 
ผู้เข้ารับการบริการทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 
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ตัวช้ีวัดที่ 24 โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง 
หน่วยนับ โรงเรียน 
ค่าเป้าหมาย 25 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการ) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

โรงเรียน หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจัดการศึกษา
ในระดับข้ันพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง  หมายถึง โครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
1. กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
2. การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา 
3. การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
4. การยกระดับความรู้ภาษาไทย 
5. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (โตไปไม่โกง รู้เท่าทันสื่อ ไม่เป็นเหยื่อของสังคม) 
6. การพัฒนาศักยภาพครู 
7. กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความต้องการของโรงเรียนเปูาหมายและสอดคล้องกับความรู้และความ

เชี่ยวชาญที่สถาบันอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยงมีอยู่ 
วิธีการค านวณ 

โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
ภายในโครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง 

= 
การแจงนับจ านวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายใน

โครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
5 โรงเรียน 10 โรงเรียน 15 โรงเรียน 20 โรงเรียน 25 โรงเรียน 
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ตัวช้ีวัดที่ 25 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
หน่วยนับ ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการ) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. ส านักงานอธิการบดี 
 10. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 12. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 13. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
แก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
การค านวณ 

การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีมีการบริการแบบให้เปล่า 
3. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ

กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
4. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
5. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 26 ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลท้องถิ่น 
หน่วยนับ ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการ) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. ส านักงานอธิการบดี 
 10. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 12. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 13. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การจัดท าฐานข้อมูลท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการทางเทคนิคหรือวิชาการสมัยใหม่ที่น าคอมพิวเตอร์มา
ใช้รวบรวม จัดเก็บ และการจัดการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งสามารถระบุถึงต าแหน่งหรือสถานที่ในภาคพ้ืนดินได้อย่าง
ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง มาประยุกต์ใช้เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากร (Resource 
Mapping) ตลอดจน วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความช านาญการของคนในชุมชน (Skill 
Mapping) ล้วนมีความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผน และการตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และก่อให้เกิดการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน  มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประสานงาน และด าเนินโครงการการออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือการบริหารในท้องถิ่น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ทั้งข้อมูลทางด้านทรัพยากรและข้อมูลด้านวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะ
และความช านาญของคนในชุมชนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนการจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจะยังผลให้เศรษฐกิจ
ระดับรากฐานมีความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
การค านวณ 

การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. ศึกษารวบรวมและสรุปสาระส าคัญของข้อมูล รวมทั้งรวบรวมวิเคราะห์จัดกลุ่ม  และก าหนดรูปแบบ

ฐานข้อมูล  
2. ออกแบบและจัดท าฐานข้อมูล 
3. มีการน าเข้าข้อมูลชุมชนในระบบได้อย่างน้อย ร้อยละ 50  
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4. เผยแพร่ทางระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต  
5. ด าเนินการส ารวจความเห็นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2  ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ 27 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพหรือส่งเสริมการเรียนรู้

ส าหรับประชากรนอกวัยเรียน 
หน่วยนับ หลักสูตร 
ค่าเป้าหมาย 14 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการ) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การฝึกอบรม  หมายถึง  กระบวนการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคล ให้มีความรู้
ทักษะ ความสามารถ ในเทคนิคการปฏิบัติงานและเสริมสร้างเจตคติในการพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น  สมบูรณ์
ขึ้น การฝึกอบรมประกอบด้วยกิจกรรมและวิธีการฝึกอบรมต่าง ๆ กัน ตามวัตถุประสงค์และลักษณะของบุคคล 
ซ่ึงจะจัดขึ้นเพ่ือยกระดับความสามารถของบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคตได้และจะ
ด าเนินการในช่วงเวลาหนึ่งอย่างมีระบบแบบแผน เมื่อต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะความสามารถ 
และเจตคติเพ่ิมข้ึน 

หลักสูตรระยะสั้น   หมายถึง หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) จัดให้กับผู้เรียนนอกเหนือจากการศึกษาทั่วไปเพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  โดยให้มีความยืดหยุ่นด้านเนื้อหา ระยะเวลาเรียน และสถานที่  ตามความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย
และชุมชน  หรือตามนโยบายของทางราชการ 

ทักษะทางวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถประเภทตาง ๆ ที่จ าเปนตอการน าความรูทางวิชาชีพคานิยม 
จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมทาง
วิชาชีพ  
วิธีการค านวณ 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่
ส่งเสริมทักษะวิชาชีพหรือส่งเสริม
การเรียนรู้ส าหรับประชากรนอก

วัยเรียน 

= 
การแจงนับจ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะ
วิชาชีพหรือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรนอกวัยเรียน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6 หลักสูตร 8 หลักสูตร 10 หลักสูตร 12 หลักสูตร 14 หลักสูตร 
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ตัวช้ีวัดที่ 28 บุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
หน่วยนับ คน 
ค่าเป้าหมาย 1,500 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input)  
ค่าเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

บุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง นักศึกษาตามโครงการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรประจ าท้องถิ่น และนับรวมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ และอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกัน 
วิธีการค านวณ 

บุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

= 
การแจงนับจ านวนบุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
700 คน 900 คน 1,100 คน 1,300 คน 1,500 คน 
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ตัวช้ีวัดที่ 29 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการพระราชด าริ 
หน่วยนับ ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการ) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. ส านักงานอธิการบดี 
 10. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 12. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 13. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เพ่ือส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ความส าคัญและด าเนินการด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริตามภารกิจ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 
7 และมาตรา 8(8) ที่ก าหนดเป็นภาระหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการศึกษาวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหมายถึง แผนการด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานีตามแนวพระราชด าริ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การค านวณ 

การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. แผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและด าเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
2. ด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จ ร้อยละ 65 ของโครงการตามแผน 
3. ด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จ ร้อยละ 75 ของโครงการตามแผน 
4. ด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จ ร้อยละ 85 ของโครงการตามแผน 
5. ด าเนินการได้ครบถ้วนตามแผน ร้อยละ 100 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4   ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2561 

เจ้าภาพหลัก 

ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
30. การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่

สาธารณชนภายนอก 
ครั้ง 20 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
31. ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ 5 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
32. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 55 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

33. โครงการพัฒนาตามรอยทา่นพุทธทาสหรือสืบสาน
ประวัติศาสตร์ศรีวิชัย 

โครงการ 12 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวช้ีวัดที่ 30 การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชนภายนอก 
หน่วยนับ ครั้ง 
ค่าเป้าหมาย 20 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนิติการและพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การถ่ายทอด  หมายถึง  การส่งทอดความรู้ ความเข้าใจจากบุคคลหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมีลาย
ลักษณ์อักษร และไม่มีลายลักษณ์อักษร 

การเผยแพร ่หมายถึง การแนะน า การกระจายข่าว การ ไม่หยุดอยู่กับที ่การให้รู้กันทั่วไป ซึ่งท าให้
บุคคลอื่นได้ รู้จัก ได้รู้คุณค่า ได้ตระหนักในสิ่งที่เป็นต้องการให้ บุคคลได้รู้ไดท้ราบ 

ศิลปะ หมายถึง กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือเข้าถึงความงามอันเป็นการยกระดับจิตใจและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลและคนในสังคม 

วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความคิด 
ความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข้าใจ ซาบซึ้งยอมรับและปฏิบัติร่วมกันซึ่งเป็นผล
จากสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสังคมและมนุษย์กับธรรมชาติอันน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคมนั้น ๆ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
8 ครั้ง 11 ครั้ง 14 ครั้ง 17 ครั้ง 20 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
ตัวช้ีวัดที่ 31 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยนับ ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนิติการและพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

สถาบันการศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้างและการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 เกณฑ์มาตรฐาน 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

2. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
3. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
6. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
ตัวช้ีวัดที่ 32 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 55 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนิติการและพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย เปิด
สอน ที่ เป็นกรรมการด าเนินงาน หรือเข้าร่วมโครงการในลักษณะโครงการเพ่ือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

การค านวณ  

ร้อยละเฉลี่ยนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 

= 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 

x100 เปูาหมายจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 
จ านวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
ตัวช้ีวัดที่ 33 โครงการพัฒนาตามรอยท่านพุทธทาสหรือสืบสานประวัติศาสตร์ศรีวิชัย 
หน่วยนับ โครงการ 
ค่าเป้าหมาย 12 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนิติการและพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input) 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

โครงการพัฒนาตามรอยท่านพุทธทาส  หมายถึง โครงการอันเป็นการสืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่แนวคิด
ตามรอยท่านพุทธทาส เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการน าไปให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ
น าไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ 

โครงการสืบสานประวัติศาสตร์ศรีวิชัย หมายถึง โครงการอันเป็นการสืบค้น สืบสาน ประวัติศาสตร์ 
ศรีวิชัย เพ่ือการเผยแพร่และหรือการประยุกต์ใช้ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมความรักใน
แผ่นดิน 
วิธีการค านวณ 

โครงการพัฒนาตามรอยท่านพุทธทาส
หรือสืบสานประวัติศาสตร์ศรีวิชัย 

= 
การแจงนับจ านวนโครงการพัฒนาตามรอยท่านพุทธทาสหรือ

สืบสานประวัติศาสตร์ศรีวิชัย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4 โครงการ 6 โครงการ 8 โครงการ 10 โครงการ 12 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5  พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2561 

เจ้าภาพหลัก 

ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
34. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ร้อยละ 85 กองการเจ้าหน้าที ่

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
35. ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศึกษา 
ระดับ 5 กองการเจ้าหน้าที ่

36. คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 25 กองการเจ้าหน้าที ่
37. ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 15 กองการเจ้าหน้าที ่
38. เครือข่ายความร่วมมอืทางการศึกษาด้านการพัฒนา

คณาจารย์ และบุคลากรทั้งภายในและตา่งประเทศ 
เครือข่าย 14 กองการเจ้าหน้าที ่

39. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลกัอย่างเป็น
ทางการและ/หรือไม่เป็นทางการ 

ร้อยละ 80 กองการเจ้าหน้าที ่

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
ตัวช้ีวัดที่ 34 ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 85 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนิติการและพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. ส านักงานอธิการบดี 
 10. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 12. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 13. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ความพึงพอใจในการท างานและแรงจูงใจในการท างาน หมายถึง ความคิดเห็นในระดับความส าคัญของ
ประเด็นต่าง ๆ 14 ประเด็น ดังนี้   

1. ความส าเร็จในงานที่ปฏิบัติ   
2. การได้รับความยอมรับนับถือ   
3. ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน   
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ   
5. ภาระงานที่เหมาะสม   
6. นโยบายการพัฒนาบุคลากร/งาน   
7. การบริหารงานที่เป็นธรรม   
8. การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน/ผู้บริหาร   
9. รายได/้ค่าตอบแทนต่าง ๆ   
10. สวัสดิการที่นอกเหนือจากรายได้/ค่าตอบแทน   
11. ความมั่นคงของหน้าที่การงาน   
12. โอกาสความก้าวหน้าในงาน   
13. สภาพแวดล้อม  
14. อุปกรณ์เครื่องมือ 

 
 
 



54 
วิธีการค านวณ 

ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การท างาน 

= 
ค่าคะแนนความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน  

ค่าคะแนน 3.51 ขึ้นไป x100 
จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

หมายเหตุ จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
ตัวช้ีวัดที่ 35 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 
หน่วยนับ ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนิติการและพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล ส านักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่) 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

บุคลากร เป็นปัจจัยที่ส าคัญของการผลิต การพัฒนา ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการ
บริหารและพัฒนา เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์
ของสถาบัน โดยพิจารณาครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ระบบการรับและการแต่งตั้ง 
2. ระบบการบริหาร 
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนา 

การค านวณ 
การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร  
2 มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการน าไปปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
3 มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการน าไปปฏิบัติ/ด าเนินงาน ประเมินผลและปรับปรุง

พัฒนากระบวนงานจากผลการประเมิน 
4 มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการน าไปปฏิบัติ/ด าเนินงาน ประเมินผลและปรับปรุง

พัฒนากระบวนงานจากผลการประเมิน และมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
5 มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการน าไปปฏิบัติ/ด าเนินงาน ประเมินผลและปรับปรุง

พัฒนากระบวนงานจากผลการประเมิน และมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีแนว
ปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
ตัวช้ีวัดที่ 36 คุณวุฒิปริญญาเอก 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 25 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนิติการและพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ การศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การนับผู้ส าเร็จการศึกษา ให้นับ ณ.วันที่มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งผลการส าเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการ 
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 

และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้า
มาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน
และไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี 
ที่ประเมิน ดังนี้ 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

การค านวณ 

ร้อยละคุณวุฒิปริญญาเอก = 
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x100 
อาจารย์ประจ า 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 21 ร้อยละ 22 ร้อยละ 23 ร้อยละ 24 ร้อยละ 25 

 
 
 



57 
ตัวช้ีวัดที่ 37 ต าแหน่งทางวิชาการ 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 15 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนิติการและพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 

 การนับต าแหน่งทางวิชาการ ให้นับ ณ.วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 

และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้า
มาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน
และไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน 
การค านวณ 

ร้อยละคุณวุฒิต าแหน่งทาง
วิชาการ 

= 
จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x100 
อาจารย์ประจ า 

หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 11 ร้อยละ 12 ร้อยละ 13 ร้อยละ 14 ร้อยละ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
ตัวช้ีวัดที่ 38 เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรทั้ง

ภายในและต่างประเทศ 
หน่วยนับ เครือข่าย 
ค่าเป้าหมาย 14 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนิติการและพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มบุคคล องค์กร โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้า
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน 
โดยต่างฝุายต่างยังคงมีความเป็นอิสระต่อกัน 

ความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร หมายถึง  มีการลงนามความร่วมมือ
อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร มีการท ากิจกรรมร่วมกัน เช่นวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยน อาจารย์ และ
การสร้างหลักสูตรร่วมกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6 เครือข่าย 8 เครือข่าย 10 เครือข่าย 12 เครือข่าย 14 เครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
ตัวช้ีวัดที่ 39 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่เป็น

ทางการ 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 80 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนิติการและพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. ส านักงานอธิการบดี 
 10. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 12. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 13. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนในหน่วยงาน ตามจ านวนที่ปฏิบัติงานอยู่จริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

สมรรถนะหลัก (Core competency) หมายถึง สมรรถนะหลักที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 5 ด้าน คือ 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม และการท างานเป็นทีม  

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่น ามาพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะในการท างาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้งานที่ปฏิบัติอยู่บรรลุเปูาหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรสามารถน าได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม สัมมนา การไปศึกษาต่อเพ่ิมเติม
คุณวุฒิทางการศึกษา เป็นต้น  

การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นทางการ หมายถึง การบรรยาย การฝึกอบรม สัมมนา การประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การไปศึกษาต่อเพ่ิมเติมคุณวุฒิทางการศึกษา เป็นต้น  

การพัฒนาบุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ  หมายถึง การสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การสอนแนะ  
การมอบหมายงาน การค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย CD-ROM การติดตามความรู้และ
ความก้าวหน้าจากฐานข้อมูลออนไลน์ เว็บไซต์ INTERNET และจากวิทยุ โทรทัศน์ หรือวีดิทัศน์ เป็นต้น  
 
 
 



60 
การค านวณ 

ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการ

และ/หรือไม่เป็นทางการ 
= 

บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการ
และ/หรือไม่เป็นทางการ x100 

จ านวนบุคลากร 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2561 

เจ้าภาพหลัก 

ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
40. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวทิยาลัย ร้อยละ 85 ส านักงานอธกิารบด ี
41. ระดับความส าเร็จของการปรับระบบโครงสร้างการ

บริหารงาน 
ระดับ 5 ส านักงานอธกิารบด ี

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
42. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 ส านักวิทยบริการ 

43. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ระบบ 1 ส านักวิทยบริการ 
44. ระบบก ากับการประกันคุณภาพ ข้อ 5 ผู้ช่วยฝุายประกัน 
45. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ ร้อยละ 85 ผู้ช่วยฝุายประกัน 
46. แนวปฏบิัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศใน

การท างาน 
แนว

ปฏิบัต ิ
14 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
กองนโยบายและแผน 

47. ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานและการ
ประหยัดน้ า 

ระดับ 5 ส านักงานอธกิารบด ี

48. กลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนนุทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลยั 

ระดับ 5 ส านักงานอธกิารบด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
ตัวช้ีวัดที่ 40 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 85 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. ส านักงานอธิการบดี 
 10. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 12. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 13. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มารับบริการ หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ
ปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ให้บริการโดยตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้อย่างครบถ้วน เสมอภาค และเป็นธรรม วัดได้จากผู้ให้บริการมีความเข้าใจ 
บทบาทหน้าที่ของตนเอง และของผู้รับบริการ ตลอดจนความเชื่อมโยงในภาพรวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัย 
กระบวนการภายในของหน่วยงานสามารถให้บริการโดยมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งมีการปรับปรุงการท างานอย่างสม่ าเสมอ ท าให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจตอบสนองจุดมุ่งหมายที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง  5 ด้านคือ การเรียน การสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี  ซึ่งการส ารวจความพึง
พอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือ  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  และด้านคุณภาพการให้บริการ 
การค านวณ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
มหาวิทยาลัย 

= 
ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย  

ในระดับ 3.51 ขึ้นไป x100 
จ านวนผู้รับบริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 
 



63 
ตัวช้ีวัดที่ 41 ระดับความส าเร็จของการปรับระบบโครงสร้างการบริหารงาน 
หน่วยนับ ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี 
หน่วยงานรายงานข้อมูล ส านักงานอธิการบดี 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การปรับระบบโครงสร้างการบริหารงาน  หมายถึง การจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เพ่ือให้
สอดคล้องและเป็นระบบเพ่ือความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ คนที่เชี่ยวชาญแต่ละฝุาย มีการประสานให้
ความร่วมมือกระบวนการในการพัฒนาและการปฏิบัติตามโครงสร้าง องค์การที่เหมาะสม เป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับชุดของการตัดสินใจ ซึ่งด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
การค านวณ 

การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการขึ้นรับผิดชอบการปรับระบบโครงสร้างการบริหารงาน 
2. จัดท าแผนการปรับระบบโครงสร้างการบริหารงานครอบคลุมระบบงานหลัก และมีแผนการพัฒนา

อย่างเป็นระบบ 
3. มีการจัดท าแผนปรับปรุงระบบการการปรับระบบโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
4. มีผลการประเมินผลความพึงพอใจบุคลากร ต่อแผนการปรับระบบโครงสร้างการบริหารงาน ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 
5. มีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับระบบโครงสร้างการบริหารงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ  4 ข้อ  5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
ตัวช้ีวัดที่ 42 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูง 

ให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 
หน่วยนับ ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย เป็นการประเมินผลโดยการใช้การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User 
Satisfaction) รวมกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  ทุนสารสนเทศ เป็นระบบที่
รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และ เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกระบวนการหลักๆ 
ขององค์การ ซึ่ ง ได้แก่  กระบวนการสร้างนวัตกรรม  ( Information) การบริการลูกค้า  (Customer 
Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management) และการจัดการด้านกฎข้อบังคับ 
และสังคม (Regulation and Social) ซึ่งการพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่อง 
ทันเหตุการณ ์และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
การค านวณ 

การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน 6 ข้อ ดังนี้ 
1. ร้อยละของพ้ืนที่ที่สามารถใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
2. ความพร้อมและความต่อเนื่องในการใช้งานระบบเครือข่าย 
3. มีแผนปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
4. มีกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติให้เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น ามาประยุกต์ใช้ใน

มหาวิทยาลัย 
5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่าง นโยบาย เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

6. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ 

 



65 
ตัวช้ีวัดที่ 43 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
หน่วยนับ ระบบ 
ค่าเป้าหมาย 1 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ    หมายถึง  ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
ต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์การอย่างมีหลักเกณฑ์  เพ่ือน ามาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้
สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารเพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการก าหนดฐานข้อมูลเพื่อการด าเนินการ 9 ฐาน ดังนี้ 

1. ฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ฐานข้อมูลนักศึกษา 
3. ฐานข้อมูลงบประมาณ 
4. ฐานข้อมูลการเงิน 
5. ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
6. ฐานข้อมูลพัสดุ 
7. ฐานข้อมูลงานวิจัย 
8. ฐานข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการ 
9. ฐานข้อมูลตัวชี้วัดประกันคุณภาพ 

การค านวณ 
การนับผลการด าเนินการตามฐานข้อมูลที่ส าเร็จ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ฐานข้อมูล 

มีการด าเนินการ  
3 ฐานข้อมูล 

มีการด าเนินการ  
5 ฐานข้อมูล 

มีการด าเนินการ  
7 ฐานข้อมูล 

มีการด าเนินการ
ครบ 1 ระบบ  
9 ฐานข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
ตัวช้ีวัดที่ 44 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ 
หน่วยนับ ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ผู้ช่วยฝุายประกันคุณภาพ 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  ผู้ช่วยฝุายประกันคุณภาพ 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ 
และประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งก าหนดโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือให้มั่นใจว่า คุณภาพการศึกษาได้รับการ
รักษาหรือได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมเพ่ิมพูน เพ่ือให้ได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
ลักษณะที่พึงประสงค ์
การค านวณ 

การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ ดังนี้ 
1.  มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 
2.  มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล

การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
3.  น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน

เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
4.  น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของ

คณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
5.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ  5 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ 45 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 
หน่วยนับ ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 85 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ผู้ช่วยฝุายประกันคุณภาพ 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  ผู้ช่วยฝุายประกันคุณภาพ 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Trans 
parency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity 
Assessment) ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption 
and Civil Rights Commission: ACRC) บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
ซ่ึงด าเนนิการโดยส านักงาน ป.ป.ช. แล้วน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน 
การประเมินดังกล่าวได้จ าแนกเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่
ค าถามท่ีใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 

องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1)  ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และ
ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

2)  ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์  
ของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

3)  คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร) (Integrity 
in Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้ และประสบการณ์ตรงของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

4)  วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์  
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5)  คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment: ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี ้

ค าอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

80-100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 
60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
40-59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
20-39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 
0-1.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 

หมายเหตุ ส านักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
รูปแบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูลประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือได้แก่ 
1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT  
กลุ่มประชากรเปูาหมายในการศึกษาได้แก่บุคลากรภายในของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผล  

ที่ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการ

สุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติโดยท าการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะโครงสร้างการบริหารงาน
ของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะของประชากรเปูาหมายและให้
พิจารณาขนาดตัวอย่างที่สอดคล้องเหมาะสมและมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักการสุ่มตัวอย่าง
ทางสถิต ิ

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างได้แก่บุคลากรภายในของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินข้าราชการ
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่มีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจ านวน 300 รายชื่อ (กรณีหน่วยงานมีบุคลากรน้อย
กว่า 300 คนให้จัดส่งรายชื่อทั้งหมด) ให้ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาประกอบด้วย 
ชื่อ–นามสกุล สังกัดต าแหน่งระดับที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) และ E–mail 
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลจะเป็นผู้รวบรวมเพ่ือจัดส่งให้ที่ปรึกษาด าเนินการสุ่มคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 100 รายชื่อโดยค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางสถิติส าหรับจัดเก็บข้อมูลต่อไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้บุคลากรภายในของหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง (Self – Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบ
เผชิญหน้า (Face – to – Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์การส ารวจทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment : EIT  
กลุ่มประชากรเปูาหมายในการศึกษาได้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการ

ประเมินในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 
การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการ

สุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติโดยท าการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะประเภทผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะของประชากรเปูาหมาย
และให้พิจารณาขนาดตัวอย่างที่สอดคล้องเหมาะสมและมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักการสุ่ม
ตัวอย่างทางสถิต ิ
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เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างได้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินใน

ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 อย่างแท้จริงจ านวน 300 รายชื่อ (กรณีหน่วยงานมีผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีจ านวนน้อยกว่า 300 คนให้จัดส่งรายชื่อทั้งหมด) โดยระบุประเภทของ
การมีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงานประกอบด้วยชื่อ–นามสกุลผู้มารับ
บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภท/เรื่องในการติดต่อกับหน่วยงานสถานที่ท างานต าแหน่งระดับที่อยู่  
(ที่สามารถติดต่อได)้ เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) และ E–mail โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล
จะเป็นผู้รวบรวมเพ่ือจัดส่งให้ที่ปรึกษาด าเนินการสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน  100 รายชื่อโดยค านึงถึง
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางสถิติส าหรับจัดเก็บข้อมูลต่อไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง  (Self - 
Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face - to - Face Interview) การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์การส ารวจทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E- mail) ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม 

3) การประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT  
กลุ่มประชากรเปูาหมายในการศึกษาได้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2561 โดยใช้แบบส ารวจ Evidence 
–Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT จ านวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงานโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่เข้ารับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการอ้างอิงค าตอบ 
ในแต่ละข้อค าถามตามความเป็นจริง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลด าเนินการรวบรวมแบบส ารวจที่ได้รับ
การตอบจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลแล้วรวมถึงเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆที่ใช้ประกอบการ
อ้างอิงค าตอบในข้อค าถามนั้นๆด้วย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
ตัวช้ีวัดที่ 46 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการท างาน 
หน่วยนับ แนวปฏิบัติ 
ค่าเป้าหมาย 14 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กองนโยบายและแผน 

หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. ส านักงานอธิการบดี 
 10. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 12. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 13. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
การค านวณ 

การนับจ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการท างาน ระดับหน่วยงานที่
น าเสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6 แนวปฏิบัติ 8 แนวปฏิบัติ 10 แนวปฏิบัติ 12 แนวปฏิบัติ 14 แนวปฏิบัติ 
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ตัวช้ีวัดที่ 47 ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ า 
หน่วยนับ ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  ส านักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่) 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ความส า เร็จของการด า เนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ าของ
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการใช้ไฟฟูาน้ ามันเชื้อเพลิง  และน้ าของ
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟูาน้ ามันเชื้อเพลิง และน้ าลดลงได้
อย่างน้อยร้อยละ 10 

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 3 ชนิด คือ 
1. ด้านไฟฟูา 
2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
3. ด้านน้ า 

สูตรการค านวณ 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟูา 

= 
(90% ของปริมาณการใช้ไฟฟูามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้

ไฟฟูาจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟูาจริง 

ก าหนดให้  
- ปริมาณการใช้ไฟฟูามาตรฐาน หมายถึง  ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟูาที่ควรจะเป็น

ของหน่วยงานนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 
กันยายน 2561 รวม 12 เดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้ไฟฟูามาตรฐาน หมายถึง  ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟูาที่ควรจะเป็น 
(SEU)  ของหน่วยงานนั้นและมีการใช้ไฟฟูาลดลง 
อย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้ไฟฟูาจริง หมายถึง  จ านวนหน่วยไฟฟูาที่ใช้ไปจริงในกิจการของ
หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจาก 
ใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟูาที่การไฟฟูาเรียกเก็บแต่ละเดือน 

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามัน 
= 

(90% ของปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ ามันจรงิ 
ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 

ก าหนดให้  
- ปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน หมายถึง  ตัวเลขประมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควร

จะเป็นของหน่วยงานนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 
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30 กันยายน 2561 รวม 12 เดือน แล้วน าไปรายงาน
ผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน หมายถึง  ตัวเลขประมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควร
จะเป็น (SFU)  ของหน่วยงานนั้นและมีการใช้ไฟฟูา
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้น้ ามันจริง หมายถึง  จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้ไปจริงใน
ยานพาหนะของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
ถึง 30 กันยายน 2561 รวม 12 เดือน โดยรวบรวม
จ านวนหน่วยของเชื้อเพลิงที่ใช้ไปยานพาหนะของ
หน่วยงานทุกคันในแต่ละเดือน   

ตามสูตรการค านวณต่อไปนี้ 
AFU =  ปริมาณน้ ามันเบนซิน+ปริมาณน้ ามันดเีซล + (0.90 * ปริมาณน้ ามันแกส๊โซฮอล)  
   + (0.95*ปริมาณน้ ามันไบโอดีเซล)+ (000*ปริมาณ NGV) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนการประเม ินผลการประหย ัดพล ังงานของส ่วนราชการค ิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน ่วยงาน

ทั้งหมดที่เป ็นราชการบร ิหารส ่วนกลางในส ังก ัดกรมที่จ ัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส ่วนราชการที่ตั้งขึ้น 
เป ็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงโดยก าหนดเกณฑ ์การให ้คะแนนของแต ่ละหน ่วยงาน
เป ็นระดับข ั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ ์การให ้คะแนนเป ็น 5 ระด ับพิจารณาจากความก ้าวหน ้า
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับคะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไฟฟ้า น้ ามัน 
1 0.5000 

 
0.5000 

 
มีการตดิตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 –มีนาคม 
2561) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) ตาม
รูปแบบที ่สนพ.ก าหนด 

2 0.2500 
 

0.2500 
 

มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรบัการประเมินปริมาณการใช้พลังงาน 
(ไฟฟูา/น้ ามัน)มาตรฐาน และค่าดชันีการใช้ ปีงบประมาณ 2561 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดไว้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือน ตลุาคม 2560 – กันยายน 2561 

0.2500 0.2500 ม ีการรายงานข ้อม ูลปร ิมาณการใช ้พลังงานจริงไฟฟ ้า (kWh;ก ิโลวัตต ์-
ช่ัวโมง)  น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ประจำป ีงบประมาณ 2561 ครบถ ้วน 12 
เด ือนน ับตั้งแต ่เด ือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

3 
 

0.0001 - 
0.5000 

0.0001 - 
0.5000 

ม ีผลการคำนวณ EUI ด ้านการใช้ไฟฟ ้า/น้ ามันเช้ือเพลิงประจำป ี
งบประมาณ 2561 ตามส ูตรการค านวณที ่สนพ. ก าหนดโดยอยูใ่น 
ช ่วง -0.200 ถึง-0.333 

4 0.0001 - 
0.5000 

0.0001 - 
0.5000 

ม ีผลการคำนวณ EUIด ้านการใช ้ไฟฟ ้า/น้ ามันเช้ือเพลิงประจำป ี
งบประมาณ 2561 ตามส ูตรการค านวณที่สนพ.ก าหนดโดยอยูใ่น 
ช ่วง -0.091 ถึง-0.199 

5 0.0001 - 
0.5000 

0.0001 - 
0.5000 

ม ีผลการคำนวณ EUI ด ้านการใช ้ไฟฟ ้า/น้ ามันเช้ือเพลิงประจำป ี
งบประมาณ 2561 ตามส ูตรการค านวณที่สนพ.ก าหนดโดยอยูใ่น 
ช ่วง 0 ถึง -0.090 
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ระดับ

คะแนน 
ระดับคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ไฟฟ้า น้ ามัน 

ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟูา/น้ ามันเชื้อเพลิงมากกว่า 0 
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกันเท่ากับ 1.500 
คะแนน  

หมายเหตุ: 
1. ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็มด้านไฟฟูา ,  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง (เท่ากับ 0.5000) ในระดับ

คะแนนที ่2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2. การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3,4 และ 5 เมื่อทราบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (EUI) แล้วจะน าไป

เทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3. กรณีที่ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (EUI) ด้านการใช้ไฟฟูา/น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2560 

ตามสูตรการค านวณที่ สนพ.ก าหนด 
4. มีค่าน้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3,4 และ 5 รวมกันเท่ากับ 0.000 คะแนน 
5. การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอนเพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 

(= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
ระดับคะแนนการประหยัดน้ า 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏบิัติการประหยัดน้ า 
2 มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการประหยดัน้ าตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและไดร้ับ

ความเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ 
3 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประหยัดน้ าเป็นรายเดือนให้กับกรมทรัพยากรน้ าภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
4 สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ร้อยละ 5 
5 สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ร้อยละ 10 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 48 กลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
หน่วยนับ ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี 
หน่วยงานรายงานข้อมูล ส านักงานอธิการบดี 
ประเภทตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)  
ค่าเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

สถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินการพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย  
การค านวณ 

การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีคณะกรรมการก าหนดระบบและกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. มีการประชุม พัฒนา ระบบและกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา

และพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

และพัฒนามหาวิทยาลัย 
4. มีการรายงานผลการติดตาม การประเมินคุณภาพให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงานให้มีคุณภาพดีขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ  5 ข้อ 

 


