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คานา
การติดตามและประเมิน ผลนโยบาย เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภ าพของแผน
ปฏิบัติราชการที่ดาเนินการอยูํ และเป็นปัจจัยที่สาคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ กลําวคือ หลังจากที่ได๎นา
นโยบายฯ ไปสูํ การปฏิบั ติจ าเป็ น ที่จ ะต๎องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให๎ ทราบถึงประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติ งาน สาหรับนาไปทบทวนและ
ปรับปรุง กระบวนการทางานให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร จาก
ผลการติดตามและประเมินผลวํากิจกรรมใดมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยํางมีประสิ ทธิภาพและ
เพียงพอตํอความต๎องการของคณะ /หนํวยงาน และที่สาคัญผลการประเมินจะแสดงให๎เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของสํวนตํางๆ วําเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว๎หรือไมํ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นับวํามีความสาคัญและ
จาเป็นตํอการบริหารงานเป็นอยํางยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบั ติงาน
ในชํวงที่ผํานมาวํามีความสอดคล๎องกับนโยบายที่ได๎กาหนดไว๎หรือไมํ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การดาเนินงานในแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/
กิจกรรมตํางๆ มหาวิทยาลัยจึงจัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอตํอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและเสนอแนะแนวทางการในการพัฒนาตํอไป

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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ตารางคําคะแนนตามผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2
จาแนกตามตัวชี้วัด
ภาคผนวก

หน้า
4
7
8
11
11
13
26

4
บทสรุปผู้บริหาร
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในชํวงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560-2564 เล็งเห็นความสาคัญของกระบวนการถํายทอดแผนยุทธศาสตร์สูํการ
ปฏิบั ติแ ละวัดผลส าเร็ จ มหาวิ ทยาลั ย จึ ง ได๎ พัฒ นาและนาเครื่ องมือ การปฏิ บัติ งานที่เ รีย กวํ า “Balanced
Scorecard : BSC” มาใช๎ เพื่อให๎มหาวิทยาลัยบรรลุเปูาหมายหลัก 6 ด๎านของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด๎วย
1. การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได๎มาตรฐาน
2. การพัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น
3. การถํายทอดองค์ความรู๎สูํความเข๎มแข็งของชุมชนท๎องถิ่น
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
5. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข๎าสูํเกณฑ์มาตรฐาน
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข๎าสูํสังคมดิจิทัลภายใต๎หลักธรรมาภิบาล
จากยุทธศาสตร์ 6 ด๎าน นามาถํายทอดและแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ตามนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน 4 ปีข๎างหน๎า (พ.ศ. 25602563) เพื่อให๎หนํวยงานในมหาวิทยาลัยใช๎เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือใน
การกากับติดตามผลการดาเนินงานให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว๎ ซึ่งกาหนดตัวชี้วัด จานวน 46 ตัวชี้วัด
แบํงเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 11 ตัวชี้วัด และตัวชี้ วัดระดับโครงการ/กิจกรรม จานวน 35 ตัวชี้วัด โดยแตํละ
ตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ผลการประเมินในภาพรวม จานวน 46 ตัวชี้วัด ในไตรมาส 2 พบวํามีตัวชี้วัดที่ บรรลุคําเปูาหมาย
จานวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 32.60 อยูํระหวํางดาเนินงาน จานวน 31 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 67.40
ผลการดาเนินงานเทํากับ 2.8095 อยูํในระดับปานกลาง มีรายละเอียดดังนี้
จานวนตัวชีว้ ัด

ผลการดาเนินงาน
ระดับผลลัพธ์

ระดับผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม
อยู่
ระหว่าง
บรรลุ
ดาเนิน
การ
3
5
5
3

ค่า
คะแนน
ที่ได้

ระดับ
ผลลัพธ์

ระดับ
ผลผลิต/
โครงการ/
กิจกรรม

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได๎มาตรฐาน

3

8

11

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

-

อยู่
ระหว่าง
ดาเนิน
การ
3
3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนท๎องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ถํายทอดองค์ความรู๎สูํความเข๎มแข็ง
ของชุมชนท๎องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
ท๎องถิ่น และภูมิปญ
ั ญาสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข๎า
สูํเกณฑ์มาตรฐาน

2

5

7

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

-

2
2

3

5
2

1.8816
2.8714

2

7

9

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

1
1

1
1

1

7
6

2.3876
3.5655

2

3

5

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

1

2
1

1
1

2
2

2.0417
2.9302

1

6

7

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

-

1
1

1
1

5
5

1.6408
1.7567

ประเด็น
การประเมินผล

ไตรมาส
บรรลุ

1.9250
2.4000
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จานวนตัวชีว้ ัด
ประเด็น
การประเมินผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข๎าสูํ
สังคมดิจทิ ัลภายใต๎หลักธรรมาภิบาล
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน

1

อยู่
ระหว่าง
ดาเนิน
การ
1
-

ระดับผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม
อยู่
ระหว่าง
บรรลุ
ดาเนิน
การ
1
5
1
5

1
9.09
3
27.28

10
90.91
8
72.72

6
17.14
12
34.29

ระดับผลลัพธ์

ระดับ
ผลลัพธ์

ระดับ
ผลผลิต/
โครงการ/
กิจกรรม

รวม

1

6

7

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

11

35

46

ไตรมาส 1

11

35

46

ไตรมาส 2

ไตรมาส
บรรลุ

29
82.86
23
65.71

ค่า
คะแนน
ที่ได้

1.3333
3.3333
1.8683
2.8095

จากผลการติดตามการดาเนินงานทั้ง 46 ตัวชี้วัด พบวํา ในการดาเนินการในไตรมาส 2 มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
คําเปูาหมายเพิ่มขึ้น 8 ตัวชี้วัด จากไตรมาส 1 รวมเป็น 15 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่อยูํในระหวํางการดาเนินการ
และวางแผนการดาเนินงานจานวน 31 ตัวชี้วัด จากการแบํงกลุํมตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผลลัพธ์ และ
ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม พบวํา
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ จานวน 11 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงานบรรลุคําเปูาหมายเพิ่มขึ้น จากไตรมาส 1
จานวน 2 ตัวชี้วัด รวมไตรมาส 2 มีผลการดาเนินงานบรรลุคําเปูาหมายรวมจานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ
27.28 ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 20 ผู๎เข๎ารับการบริการและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 28 การถํายทอดหรือ
เผยแพรํ ด๎ านศิ ล ปวัฒ นธรรมสูํ ส าธารณชนภายนอก และตั ว ชี้ วัด ที่ 40 ความพึงพอใจของผู๎ รับ บริ การตํ อ
มหาวิทยาลัย และอยูํระหวํางการดาเนินการและวิเคราะห์สังเคราะห์ผล จานวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ
72.72
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จานวน 35 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงานบรรลุคําเปูาหมาย
เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 จานวน 6 ตัวชี้วัด รวมไตรมาส 2 มีผลการดาเนินงานบรรลุคําเปูาหมายรวมจานวน 12
ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 34.29 ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 5 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ทางานจริงตัวชี้วัดที่ 6 นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 9 นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา ตัวชี้วัดที่ 10 ครูประจาการที่
ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ตัวชี้วัดที่ 11 รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบ
และกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ตัวชี้วัดที่ 15 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํอจานวนอาจารย์ประจา ตัวชี้วัดที่ 18 งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 21
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ตัวชี้วัดที่ 31 ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่
เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 37 เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ และตัวชี้วัดที่ 41 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย และอยูํระหวํางการดาเนินการและ
วิเคราะห์สังเคราะห์ผล จานวน 23 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 65.71
โดยสรุ ป ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ผลลั พ ธ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ผลผลิ ต /โครงการ/กิ จ กรรม มี ผ ลคํ า คะแนนรวม
จากเกณฑ์การให๎คะแนน 5 ระดับที่ 2.8095
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ข้อเสนอแนะประเด็นของการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะต่อไป
จากการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 มีประเด็นที่
สาคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการบรรลุคําเปูาหมายตัวชี้วัด พบวํามี
ตัวชี้วัดที่มีความเสี่ยงตํอการบรรลุคําเปูาหมาย จานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 10
1. ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ากวําระดับ B1
หรือเทียบเทํา
2. ตัวชี้วัดที่ 12 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติตํอ
อาจารย์ประจา
3. ตัวชี้วัดที่ 17 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
4. ตัวชี้วัดที่ 42 ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ
5. ตัวชี้วัดที่ 46 ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
จึงเสนอแนวทางประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยและคณะผู๎บริหารในการกาหนดนโยบาย
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาหรับการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอยํางเป็นระบบ
• จัดระบบพี่เลี้ยงการวิจัย/ มีผู๎เชี่ยวชาญมาถํายทอดความรู๎/ ทางานรํวมกัน
• การสร๎างเครือขํายการวิจัยโดยเน๎นการบูรณาการและตามความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่น
• สํงเสริมการเผยแพรํผลงานวิจัยในระดับชาติ/ นานาชาติ
3. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ
4. รณรงค์การประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได๎ดาเนินการให๎หนํวยงานระดับคณะ สานัก สถาบัน ภายใต๎การ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได๎ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแตํปีงบประมาณ
พ.ศ.2547 เป็นต๎นมา และได๎มีการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการมาอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพโดย
กาหนดตัวชี้วัดเฉพาะที่สาคัญและให๎มีจานวนน๎อยลง และสอดคล๎องกับภารกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานที่ไมํเป็นการสร๎างภาระให๎กับหนํวยงาน
ดังนั้น เพื่อให๎การจัดทาแผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให๎บรรลุผลสาเร็จ มหาวิทยาลัยจึงได๎มีการปรับปรุงแนวทางการจัดทาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. หนํ ว ยงานเจ๎ า ภาพหลั ก ตามตั ว ชี้ วั ด เก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล และหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งให๎ ค รอบคลุ ม
ครบถ๎ ว นและชั ดเจนเพื่ อแสดงถึง ความก๎า วหน๎ าของผลการปฏิ บัติ ร าชการในแตํ ล ะตัว ชี้ วัด ใน
ชํวงเวลาเพื่อประกอบการพิจารณาและรายงานสํงกองนโยบายและแผนเพื่อสรุปและนาเสนอตํอ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และเสนอตํอสภามหาวิทยาลัยตํอไป
2. กาหนดระยะเวลาการรายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 (ข๎อมูล ณ 1 ต.ค. 59 -31 ธ.ค. 59) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 10 ม.ค. 60
ไตรมาส 2 (ข๎อมูล ณ 1 ต.ค. 59 -31 มี.ค. 60) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 10 เม.ย. 60
ไตรมาส 3 (ข๎อมูล ณ 1 ต.ค. 59 -31 มิ.ย. 60) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 10 ก.ค. 60
ไตรมาส 4 (ข๎อมูล ณ 1 ต.ค. 59 -30 ก.ย. 60) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 10 ต.ค. 60
3. คะแนนภาพรวมผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนที่ได้รับ
ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก
4.51 - 5.00
ผลการประเมินอยูํในระดับดี
3.51 - 4.50
ผลการประเมินอยูํในระดับปานกลาง
2.51 - 3.50
ผลการประเมินอยูํในระดับพอใช๎
1.51 - 2.50
ผลการประเมินอยูํในระดับควรปรับปรุง
0.00 - 1.50
มีการบูรณาการการทางานรํวมกันของหนํวยงาน โดยมีการกาหนดเจ๎าภาพหลักในการรับผิดชอบ และ
กาหนดให๎ผู๎บริหารระดับสูงกากับติดตามเพื่อให๎เกิดกระบวนการพัฒนางาน อันสํงผลตํอการบรรลุคําเปูาหมาย
ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบรํวมกับหนํวยงานที่เป็นเจ๎าภาพในการสํงผลลัพธ์
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กรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักการในการกาหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เป็นไปตามระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System หรือ GES)
ซึ่งเป็นการดาเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ให๎มีการบูรณาการระบบการ
ติดตามและประเมินผลภาครัฐให๎มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้าซ๎อนและมุํงเน๎นเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่จาเป็น
ประเภทของตัวชี้วัด KPI จาแนกเป็น 4 ประเภท ได๎แกํ
(1) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันเป็นผลเนื่องจากการ
ดาเนินงานและการใช๎ประโยชน์จากผลผลิต ซึ่งอาจมาจากการสารวจ สัมภาษณ์ผู๎ใช๎ทั้งทางตรง
และทางอ๎อม
(2) ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข๎า (Input) หมายถึง มาตรวัดประสิทธิภาพของทรัพยากรหรือปัจจัยนาเข๎าที่ใช๎
ในการดาเนินการ อาทิเชํน ทรัพยากรบุคคล เงินทุน อาคาร เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ เป็นต๎น
(3) ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process) หมายถึง ลาดับขั้นตอน หรือวิธีการในการดาเนินงานและการ
บริหารจัดการ เชํน การพัฒนาปรับปรุง หรือการกาหนด หลักเกณฑ์หรือระเบียบที่ดี
(4) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการดาเนินกิจกรรม เชํน จานวน
บัณฑิต จานวนผลงานตีพิมพ์ เป็นต๎น
โดยมีการกากับติดตามด๎วยตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 11 ตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดระดับผลิตโครงการ จานวน 35 ตัวชี้วัด รวม 46 ตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได๎มาตรฐาน
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพือ่ พัฒนาชุมชน
ท๎องถิ่น
ถํายทอดองค์ความรู๎สูํความเข๎มแข็งของชุมชน
ท๎องถิ่น
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท๎องถิ่น
และภูมิปัญญาสากล
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข๎าสูํ
เกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับการเข๎าสูํ
สังคมดิจิทัล
รวม
รวมระดับ
รวม

SRU Super KPIs
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
Outcome
3
2

SRU Supporting KPIs
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Input
Process Output
รวม
3
3
2
8
2
1
2
5

รวมทั้งสิ้น
11
7

2

2

1

4

7

9

2

1

1

1

3

5

1

1

3

2

6

7

1

1

2

3

6

7

11
11

10

11
35

14

35
46

46

46
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ตัวชี้วดั
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
1. ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎บัณฑิต
2. บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของ
นักศึกษาไมํต่ากวําระดับ B1 หรือเทียบเทํา
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
4. หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ.2558 ที่ได๎รับการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560
5. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางาน
จริง
6. นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎าน
ภาษาตํางประเทศ
7. นักศึกษาตํางชาติประจาปีการศึกษา 2559
8. หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุํม Cluster

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ

80
75
5

สานักสํงเสริมวิชาการฯ
สานักวิทยบริการฯ
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา

หลักสูตร

5

สานักสํงเสริมวิชาการฯ

หลักสูตร

20

สานักสํงเสริมวิชาการฯ

ร๎อยละ

60

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา

คน
หลักสูตร

70
5

9. นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา
10. ครูประจาการที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ

ร๎อยละ
คน

35
400

11. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning

รายวิชา

14

งานวิเทศสัมพันธ์
สานักงานผู๎ชํวยอธิการบดีฝุาย
ประกันคุณภาพ
กองพัฒนานักศึกษา/คณะ
คณะครุศาสตร์/สถาบันพัฒนา
ครูฯ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ร๎อยละ

สถาบันวิจยั และพัฒนา

คน

ด๎านสังคม 20
ด๎านวิทย์ 30
35

ข๎อ

5

สถาบันวิจยั และพัฒนา

บาท

ด๎านวิทย์
60,000
ด๎านวิทย์
สุขภาพ
50,000
ด๎านสังคม
25,000
5
25
30

สถาบันวิจยั และพัฒนา

50

งานบริการวิชาการ

50

งานบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
12. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติ
หรือนานาชาติตํออาจารย์ประจา
13. นักวิจยั ที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
14. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั และงานสร๎างสรรค์
โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน
15. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํอจานวนอาจารย์ประจา

16. ชุดโครงการวิจัย
ชุดโครงการ
17. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
ร๎อยละ
18. งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น
ร๎อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
19. งานบริการวิชาการที่ทาในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
ร๎อยละ
สังคม
20. ผู๎เข๎ารับการบริการและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จาก
ร๎อยละ
การดาเนินการ

สถาบันวิจยั และพัฒนา

สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา
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ตัวชี้วดั
หน่วยนับ
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
21. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
โรงเรียน
22. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสงั คมตามเปูาหมายของ
ระดับ
มหาวิทยาลัย
23. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข๎อมูลชุมชมท๎องถิ่น
ระดับ
24. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่สํงเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองตํอ
หลักสูตร
การประกอบอาชีพของประชาชน
25. สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการตํอเงินรายได๎ที่ได๎รับจัดสรร
ร๎อยละ
26. โครงการบริการวิชาการที่นาความรู๎และประสบการณ์จากการ
ร๎อยละ
ให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั
27. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการพระราชดาริ
ระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
28. การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํสาธารณชนภายนอก
ครั้ง
29. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติตํอ
ร๎อยละ
โครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
30. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ
31. ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม
ร๎อยละ
32. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ครั้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
33. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ร๎อยละ
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
34. ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
ระดับ
35. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร๎อยละ
36. ตาแหนํงทางวิชาการ
ร๎อยละ
37. เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์และ
เครือขําย
บุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ
38. การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎
ข๎อ

ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

20
5

งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ

5
7

งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ

1
75

งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ

5

งานบริการวิชาการ

15
20

สานักศิลปและวัฒนธรรม
สานักศิลปและวัฒนธรรม

5
50
5

สานักศิลปและวัฒนธรรม
สานักศิลปและวัฒนธรรม
สานักศิลปและวัฒนธรรม

80

กองการเจ๎าหน๎าที่

5
25
15
7

กองการเจ๎าหน๎าที่
กองการเจ๎าหน๎าที่
กองการเจ๎าหน๎าที่
กองการเจ๎าหน๎าที่/ทุกคณะ

5

39. บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอยํางเป็นทางการและ/
ร๎อยละ
หรือไมํเป็นทางการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสูส่ ังคมดิจิทลั ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
40. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย
ร๎อยละ
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
41. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานดิจิตัล
ระดับ
ประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
42. ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระบบ
43. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ข๎อ

80

สานักสํงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน / สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
กองการเจ๎าหน๎าที่

80

สานักงานอธิการบดี

5

สานักวิทยบริการฯ

1
5

44. ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินการ

ร๎อยละ

80

แนวปฏิบัติ
ระดับ

7
5

สานักวิทยบริการฯ
สานักงานผู๎ชํวยอธิการบดีฝุาย
ประกันคุณภาพ
สานักงานผู๎ชํวยอธิการบดีฝุาย
ประกันคุณภาพ
กองนโยบายและแผน
กองอาคารสถานที่

45. แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็นเลิศในการทางาน
46. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
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ผลการดาเนินงาน ไตรมาส 2
จานวนตัวชีว้ ัด

ผลการดาเนินงาน
ระดับผลลัพธ์

ระดับผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม
อยู่
ระหว่าง
บรรลุ
ดาเนิน
การ
3
5
5
3

ค่า
คะแนน
ที่ได้

ระดับ
ผลลัพธ์

ระดับ
ผลผลิต/
โครงการ/
กิจกรรม

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได๎มาตรฐาน

3

8

11

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

-

อยู่
ระหว่าง
ดาเนิน
การ
3
3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนท๎องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ถํายทอดองค์ความรู๎สูํความเข๎มแข็ง
ของชุมชนท๎องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
ท๎องถิ่น และภูมิปญ
ั ญาสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข๎า
สูํเกณฑ์มาตรฐาน

2

5

7

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

-

2
2

3

5
2

1.8816
2.8714

2

7

9

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

1
1

1
1

1

7
6

2.3876
3.5655

2

3

5

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

1

2
1

1
1

2
2

2.0417
2.9302

1

6

7

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

-

1
1

1
1

5
5

1.6408
1.7567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข๎าสูํ
สังคมดิจทิ ัลภายใต๎หลักธรรมาภิบาล
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ

1

6

7

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

1

1
-

1
1

5
5

1.3333
3.3333

11

35

46

ไตรมาส 1

11

35

46

ไตรมาส 2

1
9.09
3
27.28

10
90.91
8
72.72

6
17.14
12
34.29

29
82.86
23
65.71

ประเด็น
การประเมินผล

ไตรมาส
บรรลุ

1.9250
2.4000

1.8683
2.8095

จากผลการติดตามการดาเนินงานทั้ง 46 ตัวชี้วัด พบวํา ในการดาเนินการในไตรมาส 2 มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
คําเปูาหมายเพิ่มขึ้น 8 ตัวชี้วัด จากไตรมาส 1 รวมเป็น 15 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่อยูํในระหวํางการดาเนินการ
และวางแผนการดาเนินงานจานวน 31 ตัวชี้วัด จากการแบํงกลุํมตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผลลัพธ์ และ
ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม พบวํา
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ จานวน 11 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงานบรรลุคําเปูาหมายเพิ่มขึ้น จากไตรมาส 1
จานวน 2 ตัวชี้วัด รวมไตรมาส 2 มีผลการดาเนินงานบรรลุคําเปูาหมายรวมจานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ
27.28 ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 20 ผู๎เข๎ารับการบริการและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 28 การถํายทอดหรือ
เผยแพรํ ด๎ านศิ ล ปวัฒ นธรรมสูํ ส าธารณชนภายนอก และตั ว ชี้ วัด ที่ 40 ความพึงพอใจของผู๎ รับ บริ การตํ อ
มหาวิทยาลัย และอยูํระหวํางการดาเนินการและวิเคราะห์สังเคราะห์ผล จานวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ
72.72
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จานวน 35 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงานบรรลุคําเปูาหมาย
เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 จานวน 6 ตัวชี้วัด รวมไตรมาส 2 มีผลการดาเนินงานบรรลุคําเปูาหมายรวมจานวน 12
ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 34.29 ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 5 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ทางานจริงตัวชี้วัดที่ 6 นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎า นภาษาตํางประเทศ

12
ตัวชี้วัดที่ 9 นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา ตัวชี้วัดที่ 10 ครูประจาการที่
ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ตัวชี้วัดที่ 11 รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบ
และกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ตัวชี้วัดที่ 15 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํอจานวนอาจารย์ประจา ตัวชี้วัดที่ 18 งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 21
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ตัวชี้วัดที่ 31 ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่
เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 37 เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ และตัวชี้วัดที่ 41 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย และอยูํระหวํางการดาเนินการและ
วิเคราะห์สังเคราะห์ผล จานวน 23 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 65.71
โดยสรุ ป ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ผลลั พ ธ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ผลผลิ ต /โครงการ/กิ จ กรรม มี ผ ลคํ า คะแนนรวม
จากเกณฑ์การให๎คะแนน 5 ระดับที่ 2.8095
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ตารางค่าคะแนนตามผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 จาแนกตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยวัด

1

2

3

4

ผลการดาเนินงาน
5

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎
บัณฑิต
2. บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. ผลการวัดสมรรถนะด๎าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ของนักศึกษาไมํต่ากวําระดับ B1
หรือเทียบเทํา
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
4. หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ.2558 ที่ได๎รับการ
ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560
5. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับทางาน
จริง
6. นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและ
ทดสอบความรู๎ความสามารถด๎าน
ภาษาตํางประเทศ
7. นักศึกษาตํางชาติประจาปี
การศึกษา 2559
8. หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎าง
ศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุํม
Cluster
9. นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนา
สมรรถนะด๎านรํางกายและ
สติปัญญา
10. ครูประจาการที่ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพ
11. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดย
ใช๎ e-learning

ค่าคะแนน
ที่ได้
2.4000

ร๎อยละ

80

72

74

76

78

80

n/a

n/a

1.0000
1.0000

ร๎อยละ

75

67

69

71

73

75

30.76

56.80

1.0000

ร๎อยละ

5

1

2

3

4

5

0.30

0.30

1.0000

หลักสูตร

5

1

2

3

4

5

n/a

n/a

3.8000
1.0000

หลักสูตร

20

16

17

18

19

20

41

44

5.0000

ร๎อยละ

60

20

30

40

50

60

84.91

84.91

5.0000

คน

70

50

55

60

65

70

64

62

3.4000

หลักสูตร

5

1

2

3

4

5

n/a

n/a

1.0000

ร๎อยละ

35

15

20

25

30

35

n/a

37.68

5.0000

คน

400

320

340

360

380

400

215

416

5.0000

รายวิชา

14

6

8

10

12

14

17

17

5.0000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

2.8714

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
12. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่
ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํใน
ระดับชาติหรือนานาชาติตํอ
อาจารย์ประจา
13. นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการ
ยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
14. ระบบและกลไกการบริหารและ
การพัฒนางานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชน
เป็นฐาน
15. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ตํอจานวนอาจารย์

สังคม 20

12

14

16

18

20

2.44

3.16

1.6000
1.0000

วิทย์ 30

10

15

20

25

30

3.80

4.94

1.0000

คน

35

15

20

25

30

35

21

24

2.8000

ข๎อ

5

1

2

3

4

5

n/a

5

4.1429
5.0000

บาท

วิทย์
60,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

62,275.10

71,684.65

5.0000

ร๎อยละ
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

ประจา

ค่าเป้า
หมาย
สุขภาพ
50,000
สังคม
25,000
5
25

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ค่าคะแนน
ที่ได้

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

25,424.69

53,633.33

5.0000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

40,188.77

33,381.06

5.0000

3
20

4
22

5
25

n/a
1.16

3
3.66

3.0000
1.0000

20

25

30

n/a

38.51

30

40

50

15.79

36.19

5.0000
3.5655
4.3095
3.6190

30

40

50

63.64

79.98

5.0000

12

16

20

n/a

20

2.8214
5.0000

3

4

5

2

2

2.0000

3

4

5

2

2

2.0000

5

6

7

n/a

6

4.0000

0.6

0.8

1.0

0.48

0.75

3.7500

65

70

75

5.26

25.56

1.0000

3

4

5

1

2

2.0000

16. ชุดโครงการวิจัย
ชุดโครงการ
1
2
17. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่
ร๎อยละ
16
18
นาไปใช๎ประโยชน์
18. งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น
ร๎อยละ
30
10
15
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
19. งานบริการวิชาการที่ทาใน
ร๎อยละ
50
10
20
ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
20. ผู๎เข๎ารับการบริการและนาความรู๎
ร๎อยละ
50
10
20
ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จาก
การดาเนินการ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
21. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่
โรงเรียน
20
4
8
เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่
เลี้ยง
22. ระบบและกลไกการบริการ
ระดับ
5
1
2
วิชาการแกํสังคมตามเปูาหมาย
ของมหาวิทยาลัย
23. ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ระดับ
5
1
2
ฐานข๎อมูลชุมชมท๎องถิ่น
24. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่
หลักสูตร
7
3
4
สํงเสริมทักษะวิชาชีพที่
ตอบสนองตํอการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
25. สัดสํวนรายได๎จากการบริการ
ร๎อยละ
1
0.2
0.4
วิชาการตํอเงินรายได๎ที่ได๎รับ
จัดสรร
26. โครงการบริการวิชาการที่นา
ร๎อยละ
75
55
60
ความรู๎และประสบการณ์จากการ
ให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
27. ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ
5
1
2
ดาเนินการโครงการพระราชดาริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
28. การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมสูํสาธารณชน
ภายนอก
29. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ในระดับชาติ หรือนานาชาติตํอ
โครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
30. ระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
31. ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข๎า
รํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม
32. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ

ผลการดาเนินงาน

2.9302

ครั้ง

15

7

9

11

13

15

10

21

3.1938
5.0000

ร๎อยละ

20

4

8

12

16

20

2.78

5.55

1.3875

ระดับ

5

1

2

3

4

5

n/a

n/a

2.6667
1.0000

ร๎อยละ

50

30

35

40

45

50

108.88

150

5.0000

ครั้ง

5

1

2

3

4

5

1

2

2.0000
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หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดาเนินงาน
5

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ค่าคะแนน
ที่ได้

นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
33. ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
ร๎อยละ
80
60
65
การทางาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
34. ระบบและกลไกการพัฒนา
ระดับ
5
1
2
บุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา
35. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร๎อยละ
25
21
22
36. ตาแหนํงทางวิชาการ
ร๎อยละ
15
11
12
37. เครือขํายความรํวมมือทาง
เครือขําย
7
3
4
การศึกษาด๎านการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรทั้งภายใน
และตํางประเทศ
38. การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํง
ข๎อ
5
1
2
การเรียนรู๎
39. บุคลากรได๎รับการพัฒนา
ร๎อยละ
80
60
65
สมรรถนะหลักอยํางเป็นทางการ
และ/หรือไมํเป็นทางการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
40. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอ
ร๎อยละ
80
60
65
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
41. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระดับ
5
1
2
โครงสร๎างพื้นฐานดิจิตัล
ประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย
42. ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระบบ
1
0
43. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ข๎อ
5
1
2
44. ระดับคุณธรรมและความโปรํงใส
ร๎อยละ
80
0
20
ในการดาเนินการ
45. แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่
แนวปฏิบัติ
7
3
4
สํงเสริมความเป็นเลิศในการ
ทางาน
46. ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ
5
1
2
ประหยัดพลังงานและการ
ประหยัดน้า
รวม ค่าคะแนนที่ได้

70

75

80

n/a

n/a

1.7567
1.0000
1.0000

3

4

5

2

2

2.5133
2.0000

23
13
5

24
14
6

25
15
7

23.26
11.43
14

23.99
12.09
16

3.9900
2.0900
5.0000

3

4

5

n/a

n/a

1.0000

70

75

80

48

48.49

1.0000

70

75

80

n/a

88.00

3.3333
5.0000
5.0000

3

4

5

n/a

5

1.6667
5.0000

3
40

4
60

1
5
80

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

1.0000
1.0000
1.0000

5

6

7

n/a

n/a

1.0000

3

4

5

1

1

1.0000

1.8683

2.8095
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ตารางผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 จาแนกตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

ค่าเป้า
หมาย

การ
ดาเนิน
งาน

80
75

n/a
56.80

ค่า
คะแนน
ที่ได้
2.4000
1.0000
1.0000
1.0000

ร๎อยละ

5

0.30

1.0000

หลักสูตร

5

n/a

3.8000
1.0000

หน่วยวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎บัณฑิต
ร๎อยละ
2. บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทาหรือประกอบอาชีพ
ร๎อยละ
อิสระภายใน 1 ปี

3.

ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ
CEFR ของนักศึกษาไมํต่ากวําระดับ B1 หรือ
เทียบเทํา

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
4. หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2558 ที่ได๎รับการ
ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560

5.

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการทางานจริง

หลักสูตร

20

44

5.0000

6.

นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎
ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ

ร๎อยละ

60

84.91

5.0000

7.

นักศึกษาตํางชาติประจาปีการศึกษา 2559

คน

70

62

3.4000

ผลการดาเนินงาน

อยูํระหวํางดาเนินงาน
ผู๎สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปี 2559 มีผู๎สาเร็จการศึกษา
(วันอนุมัติสาเร็จการศึกษา 1/8/2558 – 31/7/2559) จานวน
4,404 คน จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 4,039 คน โดยมี
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎ทางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวน 2,294 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.80
จานวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จานวน 3,155 คน และชั้นปีที่ 4 จานวน
2,918 คน รวม 6,136 ดาเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช๎
ข๎อสอบมาตรฐาน CEFR ของ Cambridge University ให๎กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหวํางวันที่ 22 ส.ค.- 2 ก.ย. 2559 และวันที่
7 ธ.ค. 2559 โดยผลการสอบ ดังนี้
ระดับ B2 จานวน 1 คน ระดับ B1 จานวน 18 คน ระดับ A2
จานวน 574 คน ระดับ A1 จานวน 1,735 คน
Below A1 จานวน 511 คน ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ากวําระดับ B1 หรือเทียบเทํา
คิดเป็นร๎อยละ 0.30 (19/6,136*100)
อยูํระหวํางดาเนินการทั้ง 5 หลักสูตร
1. คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
4. พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
5. รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
มีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางาน
จริง จานวน 44 หลักสูตร ได๎แกํ
1. คณะครุศาสตร์ 8 หลักสูตร
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 หลักสูตร
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หลักสูตร
4. คณะวิทยาการจัดการ 4 หลักสูตร
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 4 หลักสูตร
6. คณะนิติศาสตร์ 1 หลักสูตร
7. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 หลักสูตร
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ได๎นาโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์
Speexx มาให๎นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกภาษา โดยจานวนนักศึกษาที่
ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎าน
ภาษาตํางประเทศ จานวน 2,679 คน จากจานวนนักศึกษา 3,155
คน โดยวัดระดับการฝึกใช๎โปรแกรม ตามระดับ ดังนี้
ระดับ B1.2 จานวน 10 คน
ระดับ B1.1 จานวน 84 คน
ระดับ A2 จานวน 353 คน
ระดับ A1 จานวน 2,708 คน
นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎าน
ภาษาตํางประเทศ คิดเป็นร๎อยละ 84.91 (2,679/3,155*100)
นักศึกษาตํางชาติ 62 คน ได๎แกํ
1. นักศึกษาตํางชาติประเภทเต็มเวลา (Full Time Student)
- สัญชาติเวียดนาม จานวน 14 คน สังกัดวิทยาลัย
นานาชาติการทํองเที่ยว
- สัญชาติจีน จานวน 4 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการ
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8.

หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศ
ตามกลุํม Cluster

หลักสูตร

5

n/a

1.0000

9.

นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกาย
และสติปัญญา

ร๎อยละ

35

37.68

5.0000

คน

400

416

5.0000

รายวิชา

14

17

5.0000

10. ครูประจาการที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ

11. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning

ผลการดาเนินงาน
ทํองเที่ยว
- สัญชาติเมียนมาร์ จานวน 2 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
การทํองเที่ยว
- สัญชาติอินโดนีเซีย จานวน 1 คน สังกัดวิทยาลัย
นานาชาติการทํองเที่ยว
- สัญชาติอเมริกัน จานวน 1 คน สังกัดคณะครุศาสตร์
2. นักศึกษาตํางชาติประเภทไมํเต็มเวลา (Part Time Student)
3. นักศึกษาในโครงการศึกษาระยะสั้น (Short Term Student)
สัญชาติจีนจาก Yulin Normal University จานวน 13 คนสังกัด
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวและสัญชาติจีนจาก Guangxi
University for Nationalities จานวน 27 คน สังกัดวิทยาลัย
นานาชาติการทํองเที่ยว
*มีจานวนนักศึกษาตํางชาติลดลง 2 คน เนื่องจากนักศึกษาจีน
ที่เรียนบัณฑิตวิทยาลัยจานวน 1 คน ลาออก และนักศึกษา
แลกเปลี่ยนญี่ปุนจานวน 1 คน เสร็จสิ้นระยะเวลาในการ
แลกเปลี่ยน
อยูํระหวํางดาเนินการ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 จะดาเนินการในชํวงเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม
ในไตรมาสที่ 1 - 2 มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานัก ศึกษารํวมกั บ
คณะ/วิทยาลัย รวมทั้งสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาทุ กคณะ/วิท ยาลัย รํว มกันจัดกิก รรมที่พัฒนาสมรรถนะ
ด๎านรํางกายและสติปัญญา จานวน 9 โครงการ มีนักศึกษาที่ได๎รับ
การพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา ในไตรมาสที่ 1-2
ของปีงบประมาณ 2560 จานวน 5,610 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.68
ของนักศึกษาทั้งหมด
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับมอบหมายจาก
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให๎ เ ป็ น หนํ ว ย
ดาเนิ นการพั ฒนาข๎ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษากํ อ น
แตํงตั้งให๎มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
สาหรั บครูแ ละผู๎ บริหารสถานศึก ษาเพื่ อให๎ การบริหารการพัฒนา
หนํวยดาเนินการพัฒนาข๎ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กํอนแตํงตั้งและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องหลั ก สู ต รตามที่ ส ถาบั น พั ฒ นาครู
คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษารํ ว มกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และบังเกิดผลดีตํอผู๎เข๎า
รับการพัฒนาข๎า ราชการครูและบุคลากรทางการ มีการจัดอบรม
ในชํวงเดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 5 กลุํม
1. รอบการพัฒนาที่ 71 วันที่จัดอบรม 18-21 ตุลาคม 2559
ผู๎เข๎ารับการอบรม 135 คน
2. รอบการพั ฒ นาที่ 72 วั น ที่ จั ด อบรม 22-25 พฤศจิ ก ายน
2559 ผู๎เข๎ารับการอบรม 80 คน
3. รอบการพัฒนาที่ 73 วันที่จัดอบรม 16-20 มกราคม 2560
ผู๎เข๎ารับการอบรม 76 คน
4. รอบการพัฒนาที่ 74 วันที่จัดอบรม 14-17 กุมภาพันธ์ 2560
ผู๎เข๎ารับการอบรม 43 คน
5. รอบการพัฒนาที่ 75 วันที่จัดอบรม 13-17 กุมภาพันธ์ 2560
ผู๎เข๎ารับการอบรม 82 คน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพและสํงเสริมประสบการณ์วิชาชีพด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสร๎างสื่อการสอนแบบ Interactive และการจัดทา
คลังข๎อสอบผํานระบบเครือขําย วันที่ 23-24 ธันวาคม 2559
มีผู๎เข๎ารํวมอบรมเป็นตัวแทนของแตํละคณะในการดาเนินการจัดทา
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning จานวน 17
รายวิชา
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
12. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์
ร๎อยละ
ด๎าน
เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติตํออาจารย์
สังคม 20
ประจา

13. นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ

คน

3.16

2.8714
1.6000
1.0000

ด๎านวิทย์
30

4.94

1.0000

35

24

2.8000

1.

SAQ1401 ปลาสวยงามและพรรณไม๎น้า
SCS0401 ระบบฐานข๎อมูล
SCS0209 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต
MMK0401 หลักการตลาด
ITR0481 ภาษามลายูเบื้องต๎น
NUR0008 พยาธิสรีรวิทยา
NUR0402 การพยาบาลเด็กและวัยรุํน 2
NUR0303 การพยาบาลมารดาทารกเเละผดุงครรภ์ 2
ITR002 ศิลปะการต๎อนรับและการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี
AIR2001 อุตสาหกรรมการบิน
กฎหมายกับสังคม
กฎหมายกับสังคมEP
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
นิติปรัชญา
กฎหมายการทํองเที่ยว
กฎหมายล๎มละลาย

คณะครุศาสตร์ จานวน อ. 77 คน ได๎รับการตีพิมพ์ 14
ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 5.45
2. คณะนิติศาสตร์ จานวน อ. 31 คน ได๎รับการตีพิมพ์ 0
ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 0.00
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน อ. 90 คน
ได๎รับการตีพิมพ์ 5 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 2.00
4. คณะวิทยาการจัดการ จานวน อ. 87 คน ได๎รับการตีพิมพ์
10 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 3.91
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว จานวน อ. 27 คน
ได๎รับการตีพิมพ์ 3 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 4.44
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน อ. 161 คน
ได๎รับการตีพิมพ์ 27 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 6.83
7. คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน อ. 46 คน ได๎รับการตีพิมพ์ 2
ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 3.04
มีนักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาติ จานวน 24 คน
คณะครุศาสตร์ จานวน 5 คน
1. ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา
2. รศ.ประสิทธิ์ ทองแจํม
3. ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน
4. ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
5. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง
คณะนิติศาสตร์ จานวน 2 คน
1. ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง
2. ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 9 คน
1. ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ
2. ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง
3. ผศ.สมทรง นุํมนวล
4. ผศ.สมเชาว์ ชาตินฤดม
5. ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ๎ยพราหมณ์
6. ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด
7. ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม
8. ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร
9. ดร.เสนํห์ บุญกาเนิด
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ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการ จานวน 3 คน
1. ดร.เกวลิน อังคณานนท์
2. ดร.อนุมาน จันทวงศ์
3. ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 5 คน
1. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์
2. ผศ. สุกัญญา ไหมเครือแก๎ว
3. ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์
4. ดร.วัชรี รวยรื่น
5. นายธรรมรัตน์ วาจาสัตว์

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
14. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
และงานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน

15. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํอ
จานวนอาจารย์ประจา

ข๎อ

5

5

4.1429
5.0000

บาท

วิทย์
60,000

71,684.65

5.0000

สุขภาพ
50,000
สังคม
25,000

53,633.33

5.0000

33,381.06

5.0000

มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข๎อ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยได๎ดาเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเครือขําย
ต๎นแบบบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กับชุมชนท๎องถิ่นและภาคี ซึ่งได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในการดาเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎จัดสรรทุนวิจัย
ให๎กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อทาวิจัยรํวมกับชุมชน
ท๎องถิ่น ในการศึกษาข๎อมูลท๎องถิ่นประกอบการทาวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบข๎อมูลตาบลจานวน 2
ฐานข๎อมูล
2. มหาวิทยาลัยได๎มีการกาหนดประเด็นการวิจัย โดยมุํงเน๎น
การพัฒนาท๎องถิ่น ใน 3 ประเด็นหลัก 1) การสร๎างความ
เข๎มแข็งของท๎องถิ่น
2) การสํงเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล๎อม 3) การสร๎าง
ศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งมีนักวิจัยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 74
โครงการ งบประมาณ 5,501,950 บาท
3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัยจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทาวิจัยให๎กับ
นักวิจัยในด๎านการพัฒนาข๎อเสนอการวิจัยจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ สํงเสริมการนาผลงานวิจัยไป
เผยแพรํในการนาเสนอผลงานวิจัย และสํงเสริมการเข๎ารํวม
จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติกับหนํวยงานภาคีเครือขําย
4. ตามข๎อตกลงการดาเนินงานวิจัยจะต๎องมีการนาผลงานวิจัย
ไปใช๎ประโยชน์ เพื่อให๎งานวิจัยที่ได๎รับทุนอุดหนุนการวิจัย
เกิดประโยชน์
ตํอชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งมีนักวิจัยนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์
ทั้งหมด จานวน 24 โครงการ
5. มหาวิทยาลัยได๎จัดทาคูํมือการจดสิทธิบัตรและชํวยเหลือ
ดาเนินการจดสิทธิบัตรให๎นักวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน อ.123 คน เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 8,854,112 บาท เฉลี่ย 71,684.65
บาท
คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน อ.36 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์ 1,930,800 บาท เฉลี่ย 53,633.33 บาท
1. คณะครุศาสตร์ จานวน อ.70 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์ 1,264,595 บาท เฉลี่ย 18,065.64 บาท
2. คณะนิติศาสตร์ จานวน อ.27 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์ 426,000 บาท เฉลี่ย 15,777.78 บาท
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน อ.76 คน เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 2,067,496 บาท
เฉลี่ย 27,203.89 บาท
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หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

ผลการดาเนินงาน
4.

16. ชุดโครงการวิจัย

ชุด
โครงการ

5

3

3.0000

17. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

ร๎อยละ

25

3.66

1.0000

18. งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น

ร๎อยละ

30

38.51

5.0000

36.19

3.5655
4.3095
3.6190

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
19. งานบริการวิชาการที่ทาในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
ร๎อยละ
50
มหาวิทยาลัยกับสังคม

คณะวิทยาการจัดการ จานวน อ.77 คน เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 5,183,658 บาท เฉลี่ย
67,320.23 บาท
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว จานวน อ.22 คน เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 137,900 บาท
เฉลี่ย 6,268.18 บาท
จากการสนับสนุนการทาโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัย
ในไตรมาส 2 มีผลการดาเนินงาน 3 ชุดโครงการ ได๎แกํ
1. ชุดโครงการ “วิจัยและพัฒนาเครือขํายต๎นแบบบูรณาการ
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชนท๎องถิ่น”
แหลํงทุน สสส. งบประมาณ 8,000,000 บาท
2. ชุดโครงการ “นวัตกรรมระบบการพัฒนาและจัดการการ
ทํองเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร๎างสรรค์ในเส๎นทางอารยธรรม
ศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” แหลํงทุน สกว. งบประมาณ
4,000,000 บาท
3. ชุดโครงการ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิง
อาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี”
แหลํงทุน สกว. งบประมาณ 2,597,932
มีงานวิจัยที่นาไปใช๎ประโยชน์ มีจานวน 19 ชิ้นงาน จากจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด 519 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.66
มีจานวนผลงานวิจัยรํวมกับชุมชนตํอจานวนงานวิจัยทั้งหมด 68
โครงการ
1. คณะครุศาสตร์ 4 ชิ้นงาน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 ชิ้นงาน
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 ชิ้นงาน
4. คณะวิทยาการจัดการ 11 ชิ้นงาน
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 0 ชิ้นงาน
6. คณะนิติศาสตร์ 5 ชิ้นงาน
7. คณะพยาบาลศาสตร์ 11 ชิ้นงาน

ในไตรมาส 2 มีการดาเนินงานบริการวิชาการที่ทาในลักษณะ
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จานวน 38 งาน ได๎แกํ
ผลการดาเนินงานของหนํวยงาน ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ จานวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 9 โครงการ
คิดเป็นร๎อยละ 22.22
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 2 โครงการ
จากทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 11.11
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 11 งาน
จากทั้งหมด 25 งาน คิดเป็นร๎อยละ 44.00
4. คณะวิทยาการจัดการ จานวน 8 โครงการ จากทั้งหมด 10
โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 80.00
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว จานวน 3 โครงการ
จากทั้งหมด 7 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 57.14
6. คณะนิติศาสตร์ จานวน 1 โครงการ จากทั้งหมด 11
โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 9.09
7. คณะพยาบาลศาสตร์ อยูํระหวํางดาเนินงาน จานวน 3
โครงการ จากทั้งหมด 8 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 37.50
8. บัณฑิตวิทยาลัย จานวน 1 โครงการ จากทั้งหมด 2
โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 50.00
9. สานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)
ดาเนินการแล๎วเสร็จ จานวน 2 โครงการ กาลังดาเนินการ
4 โครงการจากทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 33.33
10. สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมํมีการดาเนินงาน
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20. ผู๎เข๎ารับการบริการและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
และมีผลลัพธ์จากการดาเนินการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
21. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายใน
โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

22. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคมตาม
เปูาหมายของมหาวิทยาลัย

หน่วยวัด

ร๎อยละ

ค่าเป้า
หมาย

50

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

79.98

5.0000

โรงเรียน

20

20

2.8214
5.0000

ระดับ

5

2

2.0000

ผลการดาเนินงาน
ในพันธกิจด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
11. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กาลังดาเนินงาน
จานวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 7 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ
28.57
12. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดาเนินงานบริการวิชาการ
ที่ทาและพัฒนารํวมกับชุมชนท๎องถิ่นหรือสถานประกอบการ
3 งาน จากทั้งหมด 5 งาน คิดเป็นร๎อยละ 60.00
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไมํมีงานบริการวิชาการที่ทาใน
ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
* สรุปผลการดาเนินงานบริการวิชาการที่ทาในลักษณะพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 38 งานจากจานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด 105 งาน
คิดเป็นร๎อยละ 36.19
มีผู๎ผํานการอบรมทั้งสิ้น จานวน 2,123 คน หลังจากการจัดอบรมมี
การติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
และมีผลลัพธ์จากการดาเนินการ จานวน 1,698 คน
จากผู๎รับบริการวิชาการทั้งหมด คิดเป็นร๎อยละ 79.98
ในไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยได๎จัดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการตามโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงในโรงเรียน
เปูาหมาย จานวน 20 โรงเรียน จากคณะตําง ๆ ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์
- โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
- โรงเรียนมัธยมบ๎านทาเนียบ
- โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ๎านคลองวาย
- โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ๎านยางโพรง
- โรงเรียนทําอุแทพิทยา
- โรงเรียนทําฉางวิทยาคาร
- โรงเรียนบ๎านคลองสระ
- โรงเรียนบ๎านโพหวาย
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โรงเรียนบ๎านทําเพชร
- โรงเรียนบ๎านซอยสิบ
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88
- โรงเรียนบ๎านปากดอนสัก
4. คณะวิทยาการจัดการ
- โรงเรียนบ๎านห๎วยโศก
- โรงเรียนบ๎านไสตอ
5. คณะนิติศาสตร์
- โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา
- โรงเรียนพนมศึกษา
6. คณะพยาบาลศาสตร์
- โรงเรียนวัดสมหวัง
- โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
- โรงเรียนบ๎านคอกช๎าง
- โรงเรียนชุมชนบ๎านนางกา
ในไตรมาส 2 หนํวยงานมีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํ
สังคมตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ
3 ดังนี้
ระดับ 1 มีแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของสังคมและกาหนดตัวบํงชี้วัดความสาเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแกํสังคม และจัดทาแผนการใช๎
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนา
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23. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข๎อมูลชุมชม
ท๎องถิ่น

หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

ระดับ

5

2

2.0000

24. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่สํงเสริมทักษะวิชาชีพ
ที่ตอบสนองตํอการประกอบอาชีพของประชาชน

หลักสูตร

7

6

4.0000

25. สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการตํอเงินรายได๎
ที่ได๎รับจัดสรร

ร๎อยละ

1

0.75

3.7500

26. โครงการบริการวิชาการที่นาความรู๎และ
ประสบการณ์จากการให๎บริการมาใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

ร๎อยละ

75

25.56

1.0000

27. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการ
พระราชดาริ

ระดับ

5

2

2.0000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
28. การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํ
ครั้ง
สาธารณชนภายนอก

ผลการดาเนินงาน
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม จานวน 11 หนํวยงาน
ระดับ 2 โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 มีโครงการที่เก็บ
คําลงทะเบียน จานวน 1 โครงการ ได๎แกํ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธ์กับการจัดการ
พื้นที่และทรัพยากรทางสังคม (คณะครุศาสตร์)
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่มโรลกาแฟ
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่มบราวนี่
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
5. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : หลักสูตรเรียนการทา
ผลิตภัณฑ์สปา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สานักวิทยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ระดับ 3 ประเมินความสาเร็จตามตัวบํงชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการและนาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
(คณะวิทยาศาสตร์มีผลการดาเนินงานระดับ 3)
ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข๎อมูลชุมชนท๎องถิ่น ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ระดับ 2 อยูํในขั้นตอนการเตรียมการอบรมเจ๎าหน๎าที่
ของหนํ ว ยงานเพื่ อ ใช๎ โ ปรแกรมฐานข๎ อ มู ล ที่ ส ร๎ า งโดยส านั ก วิ ท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการนาเข๎าข๎อมูลในระบบ
มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จานวน 6 หลักสูตร จาก 2 คณะ
ได๎แกํ
1. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น 2 หลักสูตร
2. คณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มีก ารจั ด อบรมหลั กสู ต ร
ระยะสั้น 4 หลักสูตรๆ ละ 1 ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม 112 คน
เงินรายได๎ที่ได๎รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน
110,251,423 บาท มีรายได๎จากการบริการวิชาการ จานวน
827,161 บาท คิดเป็นร๎อยละ 0.75
หนํวยงานได๎ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยเป็นโครงการที่
นาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย จานวน 23 โครงการ
จากโครงการบริการวิชาการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 90 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 25.56
มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินโครงการพระราชดาริ อยูํในระดับ 2
คือ ระดับ 1 แผนการสํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ผํานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและดาเนินการได๎
ตามแผนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ระดับ 2 ดาเนินการได๎บรรลุ
ความสาเร็จ ร๎อยละ 65 ของโครงการตามแผน

2.9302

15

21

3.1938
5.0000

การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํสาธารณชนภายนอก
จานวน 21 ครั้ง ได๎แกํ
1. กิจกรรมอบรมหนังตะลุง
2. กิจกรรมอบรมนาฎศิลป์
3. กิจกรรมอบรมมวยไชยา
4. กิจกรรมเผยแพรํหนังตะลุง
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ผลการดาเนินงาน
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

29. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติตํอโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
30. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
31. ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม

32. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ร๎อยละ

20

1.3875

ระดับ

5

n/a

2.6667
1.0000

ร๎อยละ

50

150

5.0000

ครั้ง

5

2

2.0000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
33. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ร๎อยละ
80

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
34. ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา

5.55

ระดับ

5

กิจกรรมวันออกพรรษา
กิจกรรมอบรมมโนราห์
กิจกรรมอบรมดนตรีไทย
กิจกรรมเผยแพรํดนตรีไทย
กิจกรรมเผยแพรํมโนราห์
กิจกรรมเผยแพรํมวยไชยา
กิจกรรมเผยแพรํนาฏศิลป์
รํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
กิจกรรมถวายความอาลัยในหลวง
กิจกรรมจัดทาเอกสารวิชาการด๎านศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมสํงเสริมงานวิจัยทางวัฒนธรรม
กิจกรรมทาบุญตักบาตรเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแดํ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
17. โครงการคํายวัฒนธรรมกับชุมชนท๎องถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคม
18. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
19. โครงการไหว๎ครูกฎหมาย
20. กิจกรรมสํงเสริมภูมิปัญญาพื้นบ๎านในการดูแลหญิงหลังคลอด
21. กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและวิชาชีพการ
พยาบาล
ได๎ดาเนินการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือ
นานาชาติตํอโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม จานวน 2 โครงการจาก
แผนการดาเนินการ 36 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 5.55
อยูํระหวํางดาเนินการ/ รายงานผลไตรมาสที่ 4
จากการจั ด กิ จ กรรมโครงการด๎ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมจ านวน 16
โครงการมีแผนการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักศึกษา จานวน 4,027 คน
มีนักศึกษาเข๎ารํวม 6,042 คน คิดเป็นร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่
เข๎ารํวมโครงการ 150
1. กิจกรรมวันออกพรรษา ระหวํางวันที่ 13-21 ตุลาคม 2559
ณ บริเวณริมเขื่อนแมํน้าตาปี จัดโดยเทศบาลเมืองสุราษฎร์
ธานี โดยส านั ก ฯได๎ จัด ท าพุํ ม ผ๎ า ปุ า พระราชทานเข๎ า รํ ว ม
ประกวด ได๎รับรางวัลรองชนะเลิกอันดับที่ 2
2. กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ระหวําง
วันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนาการแสดง
นาฎศิลป์ไปแลกเปลี่ยน

1.7567

n/a

1.0000
1.0000

2

2.5133
2.0000

อยูํระหวํางดาเนินการ เนื่องจากจานวนผู๎ตอบยังไมํถึงเปูาหมายที่
วางไว๎ และเนื่องจากจะดาเนินการไตรมาสละ 2 ครั้ง คือ ไตรมาสที่
2 และไตรมาสที่ 4
ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
มีการดาเนินการในระดับ 2 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให๎
ความส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรในสั ง กั ด ทั้ ง 2 ประเภท ทั้ ง
ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
1. กาหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเข๎าสูํตาแหนํง
ทางวิชาการ และการไปศึกษาตํอในระดับปริญญาเอกเพื่อให๎
เป็นไปตามสาขาวิชาและภาระงานสอน
2. กาหนดแผนพั ฒนาบุ ค ลากรสายสนั บในการเข๎ า สูํ ตาแหนํ ง
และการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
ดาเนินงานในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
1. การให๎ทุนสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการที่ มีคุณสมบัติครบ
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35. คุณวุฒิปริญญาเอก

ร๎อยละ

25

23.99

3.9900

36. ตาแหนํงทางวิชาการ

ร๎อยละ

15

12.09

2.0900

37. เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและ
ตํางประเทศ

เครือขําย

7

16

5.0000

38. การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎
39. บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอยํางเป็น
ทางการและ/หรือไมํเป็นทางการ

ข๎อ
ร๎อยละ

5
80

n/a
48.49

1.0000
1.0000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
40. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย
ร๎อยละ
80

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
41. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการเข๎าสูํตาแหนํงทางวิชาการ และอนุญาตให๎ไปศึกษา
ตํ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศและ
ตํางประเทศ พร๎อมสนับสนุนทุนการศึกษา
2. จัดกิจกรรมโครงการอบรมให๎ความรู๎บุคลากรสายสนับสนุน
เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานในสํวนที่เกี่ยวข๎อง โดยเชิญวิทยากรผู๎ที่
มี ค วามเชี่ ย วชาญในด๎ า นนั้ น ๆ มาให๎ ค วามรู๎ ตลอดถึ ง การ
สนับสนุนทุนการศึกษาในกรณีที่ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
ฐานข๎อมูลบุคลากร และรายงานผลคุณวุฒิอาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่ง
มีอาจารย์ประจาทั้งหมด จานวน 521 คน มีอาจารย์ที่คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก จานวน 125 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.99
ฐานข๎ อ มู ล บุ ค ลากร และรายงานผลผู๎ มี ต าแหนํ ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ซึ่งมีอาจารย์ ประจาทั้งหมด จานวน 521 คน ที่สามารถขอเสนอ
ผลงานกาหนดตาแหนํงทางวิชาการได๎ และในปัจจุบันมีอาจารย์ที่
ดารงตาแหนํงทางวิชาการ จานวน 63 คน
ฐานเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ซึ่งมีหนํวยงานในการดาเนินการจานวน 7 หนํวยงาน (คณะ) ได๎
ดาเนินการไปแล๎ว 12 เครือขําย ประกอบด๎วยคณะครุศาสตร์ 3
เครือขําย คณะวิทยาการจัดการ 5 เครือขําย คณะมนุษย์ศาสตร์ 4
เครือขําย และวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 4 เครือขําย
อยูํระหวํางดาเนินการ
กองการเจ๎ า หน๎ า ที่ ไ ด๎ดาเนิ น การจั ด ท าฐานข๎ อ มู ล บุ ค ลากร และ
รายงานผลผู๎ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ซึ่งมีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 862 คน มีบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพ จานวน 418 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.49

3.3333

88

5.0000
5.0000

มีผลการดาเนินงาน 18 คณะ/หนํวยงาน/สานัก ผลการดาเนินงานมี
ผู๎รับริการ 2,116 คน มีความพึงพอใจโดยรวม 70.45 คิดเป็นร๎อยละ
88

ระดับ

5

5

1.6667
5.0000

42. ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ
43. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
44. ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินการ

ระบบ
ข๎อ
ร๎อยละ

1
5
80

n/a
n/a
n/a

1.0000
1.0000
1.0000

มีระบบสารสนเทศและฐานข๎อมูลรองรับการปฏิบัติงาน
จานวน 11 ระบบ
2. ระบบสารสนเทศที่ให๎บริการมีการตรวจสอบความถูกต๎อง
ของข๎อมูลกํอนทาการบันทึกข๎อมูลไปยังฐานข๎อมูลทุกหน๎าจอ
3. มีการปรับปรุงข๎อมูลและสิทธิ์การใช๎งานระบบสารสนเทศอยูํ
เสมอ เชํน มีการลบสิทธิ์การใช๎งานระบบสารสนเทศเมื่อ
ผู๎ใช๎งานลาออก
4. เมื่อผู๎ใช๎งานระบบมีความต๎องการฟังก์ชั่นระบบเพิ่มเติม หรือ
มีการแก๎ไขปัญหาความผิดพลาดของระบบอยูํสม่าเสมอ
5. มีผลความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบสารสนเทศแยกตาม
ระดับ ดังนี้
ระบบ REG ร๎อยละ 89.60
ระบบ MIS ร๎อยละ 86.21
ระบบ E-Document ร๎อยละ 91.78
ระบบฐานข๎อมูลงานวิจัย ร๎อยละ 85
อยูํระหวํางดาเนินงาน / กาลังดาเนินการจัดทา TOR
อยูํระหวํางดาเนินงาน
อยูํระหวํางดาเนินงาน

45. แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็น
เลิศในการทางาน

แนว
ปฏิบัติ

7

n/a

1.0000

อยูํระหวํางดาเนินงาน

1.
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
46. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและ
การประหยัดน้า

รวม

หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

ระดับ

5

การ
ดาเนิน
งาน
1.00

ค่า
คะแนน
ที่ได้
1.0000

ผลการดาเนินงาน
ไฟฟูา ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน )
คํามาตรฐาน 5,805,114.50
คําจริง 3,391,880.80
น้ามัน ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน )
คํามาตรฐาน 14,923.32
คําจริง 8,597.50
คิดเป็นคําคะแนนในระดับ 1
2.8095

ข้อเสนอแนะประเด็นของการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะต่อไป
จากการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 มีประเด็น
ที่สาคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการบรรลุคําเปูาหมายตัวชี้วัด พบวํามี
ตัวชี้วัดที่มีความเสี่ยงตํอการบรรลุคําเปูาหมาย จานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 10
1. ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ากวําระดับ B1
หรือเทียบเทํา
2. ตัวชี้วัดที่ 12 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติตํอ
อาจารย์ประจา
3. ตัวชี้วัดที่ 17 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
4. ตัวชี้วัดที่ 42 ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ
5. ตัวชี้วัดที่ 46 ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
จึงเสนอแนวทางประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยและคณะผู๎บริหารในการกาหนดนโยบาย
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาหรับการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอยํางเป็นระบบ
• จัดระบบพี่เลี้ยงการวิจัย/ มีผู๎เชี่ยวชาญมาถํายทอดความรู๎/ ทางานรํวมกัน
• การสร๎างเครือขํายการวิจัยโดยเน๎นการบูรณาการและตามความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่น
• สํงเสริมการเผยแพรํผลงานวิจัยในระดับชาติ/ นานาชาติ
3. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ
4. รณรงค์การประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า

26

ภาคผนวก
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ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)

เจ้าภาพหลัก : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80

คาอธิบายตัวชี้วัด :
พิจารณาจากผลสารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต
บัณฑิต หมายถึง ผู๎ที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ
ในปีการศึกษา 2558 (1 ส.ค.58 – 31 ก.ค.59)
2. มีงานทาตั้งแตํ 3 เดือนขึ้นไปหลังสาเร็จการศึกษา ไมํนับรวมผู๎ที่ประกอบอาชีพอิสระและไมํนับรวม
ผู๎ที่มีงานทาอยูํกํอนเข๎าศึกษาหรือขณะศึกษา
ผู๎ใช๎บัณฑิต หมายถึง นายจ๎าง ผู๎ประกอบการ และผู๎ที่บัณฑิตทางานเกี่ยวข๎องด๎วย
ประเด็นการสารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ( Thai
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได๎มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรกาหนดไว๎ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู๎อยํางน๎อย 5 ด๎านคือ
1. ด๎านคุณธรรมจริยธรรม
2. ด๎านความรู๎
3. ด๎านทักษะทางปัญญา
4. ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบํงชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู๎ใช๎บัณฑิต
หมายเหตุ
จานวนผู๎ใช๎บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 ของบัณฑิตที่มีงานทา
การคานวณ :
จานวนผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีคําความพึงพอใจบัณฑิต
ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎
ตั้งแตํ 3.51 ขึ้นไป
=
x100
บัณฑิต
จานวนผู๎ใช๎บัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 72
ร๎อยละ 74
ร๎อยละ 76
ร๎อยละ 78
ร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : อยูํระหวํางดาเนินงาน
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎บัณฑิต
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
คณะครุศาสตร์ อยูํระหวํางดาเนินการ

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 80

ผลการ
ดาเนินงาน
n/a

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000
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- จานวนผู๎สาเร็จ 881 คน ตอบกลับ 103 คน
คณะวิทยาศาสตร์ อยูํระหวํางดาเนินการ
- จานวนผู๎สาเร็จ 681 คน ตอบกลับ 92 คน
คณะมนุษย์ศาสตร์ อยูํระหวํางดาเนินการ
- จานวนผู๎สาเร็จ 1,032 คน ตอบกลับ 28 คน
คณะวิทยาการฯ อยูํระหวํางดาเนินการ
- จานวนผู๎สาเร็จ 1,139 คน ตอบกลับ 1 คน
วิทยาลัยนานาชาติ อยูํระหวํางดาเนินการ
- จานวนผู๎สาเร็จ 228 คน ตอบกลับ 27 คน
คณะนิติศาสตร์ อยูํระหวํางดาเนินการ
- จานวนผู๎สาเร็จ 267 คน ตอบกลับ 14 คน
คณะพยาบาล อยูํระหวํางดาเนินการ
- จานวนผู๎สาเร็จ 43 คน ตอบกลับ 31 คน
ผู้รายงาน : นายณรงค์ ด๎วงทองกุล
ตาแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทร : 3913

29
ตัวชี้วัดที่ 2 บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 75
คาอธิบายตัวชี้วัด :
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ
และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได๎งานทา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได๎ประจา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจาก
วันที่สาเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น โดยไมํนับรวมบัณฑิตที่มีงานทากํอนเข๎า
ศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได๎ประจาอยูํแล๎ วผู๎ที่ศึกษาตํอในระดับบัณฑิตศึกษาผู๎อุปสมบทและผู๎ที่เกณฑ์
ทหาร
บั ณฑิตที่ จ บการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี คือ บัณฑิต ที่จบระหวํา งวันที่ 1 สิ ง หาคม 2558 จนถึง 30
กรกฎาคม 2559
การนับการมีงานทา สามารถนับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร๎างรายได๎เข๎ามาประจาเพื่อเลี้ยง
ชีพตนเองได๎ โดยการนับจานวนผู๎มีงานทาของผู๎สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให๎
นับเฉพาะผู๎ที่เปลี่ยนงานใหมํหลังสาเร็จการศึกษาเทํานั้น
การคานวณ :
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทา
บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทาหรือประกอบ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
=
x100
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 67
ร๎อยละ 69
ร๎อยละ 71
ร๎อยละ 73
ร๎อยละ 75
หมายเหตุ จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

ผลการดาเนินงาน : 56.80 (2,294/4,039*100)
หนํวยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

เปูาหมาย
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75

ผลการดาเนินงาน
ร๎อยละ 57.30 (483/843*100)
ร๎อยละ 61.21 (396/647*100)
ร๎อยละ 51.23(480/937*100)
ร๎อยละ 56.85(676/1189*100)
ร๎อยละ 72.25 (151/209*100)
ร๎อยละ 100.00 (18/18*100)
ร๎อยละ 45.92(90/196*100)
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คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

ร๎อยละ 75

ผลการ
ดาเนินงาน
56.80

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะ/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการดาเนินการปรับปรุง
ฐานเก็บข๎อมูลภาวะการมีงานทา เพื่อหาขั้นตอนการดาเนินการเก็บข๎อมูลภาวะการมีงานทาในปีการศึกษา
2559
2. สานักวิทยบริการฯ ได๎ดาเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการบันทึกข๎อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ซึ่งเป็น
แบบฟอร์ มที่อยูํ ในรู ป แบบที่คณะ และหนํว ยงานตํางๆ สามารถนาข๎อมูล ไปใช๎ประโยชน์ได๎โดยแบํงการ
ประเมินออกเป็น 3 สํวน คือ การสมัครงานและการทางานการศึกษาตํอ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตํอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3. ส านั กวิ ท ยบริ ก ารฯ ได๎ ด าเนิ น การตรวจสอบผู๎ ส าเร็ จ การศึ กษาที่ส าเร็จ การศึ ก ษาในปี 2559มี ผู๎ ส าเร็ จ
การศึกษา(วันอนุมัติสาเร็จการศึกษา 1/8/2558 – 31/7/2559)จานวน 4,404 คนจานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 4,039 คนโดยมีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎ ทางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีจานวน
2,294 คน
ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูํความเป็นเลิศ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ผู๎สาเร็จการศึกษาบันทึกข๎อมูลภาวะการมีงานทาแตํบันทึกข๎อมูลไมํครบถ๎วน
ผู้รายงาน : อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์

ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร : 5100
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ B1 หรือ
เทียบเท่า
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก : โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : 5
คาอธิบายตัวชี้วัด :
นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ช าวไทยในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 3-4 ที่ เ ข๎ า รั บ การทดสอบ
ภาษาตํางประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศใน
กลุํมสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หมายถึง
ผลการเข๎าสอบวัดสมรรถนะของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นหนํวยงานในการจัดสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
การคานวณ :
จานวนนักศึกษาที่สอบผํานเกณฑ์การสอบวัด
ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตาม
สมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษ
กรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ากวํา =
x100
ระดับ B1 หรือเทียบเทํา
ระดับ B1 หรือเทียบเทํา
จานวนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 - 4
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 1
ร๎อยละ 2
ร๎อยละ 3
ร๎อยละ 4
ร๎อยละ 5
ผลการดาเนินงาน : 0.30
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ของนักศึกษาไมํต่ากวําระดับ B1 หรือเทียบเทํา

ร๎อยละ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
0.30

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : จานวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จานวน 3,155 คน และชั้นปีที่ 4 จานวน 2,918
คน รวม 6,136 ดาเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช๎ข๎อสอบมาตรฐาน CEFR ของ Cambridge University
ให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหวํางวันที่ 22 ส.ค.- 2 ก.ย. 2559 และวันที่ 7 ธ.ค. 2559 โดยผลการสอบ ดังนี้
ระดับ B2 จานวน 1 คน ระดับ B1 จานวน 18 คน ระดับ A2 จานวน 574 คน ระดับ A1 จานวน 1,735 คน
Below A1 จานวน 511 คน ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ากวําระดับ B1
หรือเทียบเทํา คิดเป็นร๎อยละ 0.30 (19/6,136*100)
ผู้รายงาน : นางเทพินทร์ ภพทวี
ตาแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทร : 089-7318759
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ตัวชี้วัดที่ 4 หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 ที่ได้รับการ
ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า (Input)
หน่วยนับ : หลักสูตร
ค่าเป้าหมาย : 5 หลักสูตร
คาอธิบายตัวชี้วัด :
หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่ได๎รับอนุมัติให๎เปิดสอนในมหาวิทยาลัย แตํประสงค์จะปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระหรือรายละเอียดให๎เหมาะสม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2558 หมายถึง ให๎สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการพัฒนา/
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2558 ไดสองวิธีดังนี้
1. ใช๎ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น
เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
2. ใช๎ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558
เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น
จ านวนหลั ก สู ต รที่ ค รบรอบระยะเวลาปรั บ ปรุ ง ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแหํ ง ชาติ
พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จานวน 5 หลักสูตร ได๎แกํ
1. คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ฟิสิกส์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์
4. พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์
5. รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 หลักสูตร
2 หลักสูตร
3 หลักสูตร
4 หลักสูตร
5 หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน : อยูํระหวํางดาเนินงาน
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2558 ที่ได๎รับ
การปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560

ค่าเป้าหมาย
5 หลักสูตร

ผลการ
ดาเนินงาน
n/a

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : อยูํระหวํางการดาเนินงาน
ผู้รายงาน : นายณรงค์ ด๎วงทองกุล
ตาแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

โทร : 3913
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ตัวชี้วัดที่ 5 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางานจริง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า (Input)
หน่วยนับ : หลักสูตร
ค่าเป้าหมาย : 20 หลักสูตร
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work-integrated Learning : WiL) หมายถึง การเรียนรู๎
เชิงประสบการณ์ ที่ชํวยให๎นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู๎ ทักษะการทางาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับ
วิชาชีพ ได๎รู๎จักชีวิตที่แท๎จริงของการทางานกํอนสาเร็จการศึกษา นอกจากนี้องค์กรผู๎ใช๎บัณฑิต และสถาบันอุดมศึกษา
ยังได๎รับประโยชน์ในเชิงความรํวมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตรฯ โดยมีแนวทางการดาเนินงาน คือ
1. เรียนสลับกับการทางาน (Sandwich Course)
2. สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
3. ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork)
4. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสาเร็จการเรียนทฤษฎี (Postcourse Internship)
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
16 หลักสูตร
17 หลักสูตร
18 หลักสูตร
19 หลักสูตร
20 หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน : 44 หลักสูตร
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการทางานจริง

20 หลักสูตร

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
6. คณะนิติศาสตร์
7. คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้รายงาน : นายณรงค์ ด๎วงทองกุล

ผลการ
ดาเนินงาน
44 หลักสูตร

จานวน 8 หลักสูตร
จานวน 17 หลักสูตร
จานวน 9 หลักสูตร
จานวน 4 หลักสูตร
จานวน 4 หลักสูตร
จานวน 1 หลักสูตร
จานวน 1 หลักสูตร
ตาแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

โทร : 3913
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ตัวชี้วัดที่ 6 นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก : โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 60
คาอธิบายตัวชี้วัด :
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ
การพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ หมายถึง การเข๎ารับการพัฒนา ฝึกอบรม
ตามโครงการ/กิจกรรม ที่คณะ หนํวยงานในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อการพัฒนา ฝึกทักษะความรู๎ความสามารถด๎าน
ภาษาอังกฤษ และได๎ทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ
การคานวณ :
จานวนนักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบ
นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบ
ความรู๎ความสามารถด๎านภาษาที่กาหนด
=
x100
ความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ
จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 20
ร๎อยละ 30
ร๎อยละ 40
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 60
ผลการดาเนินงาน : 84.91
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎
ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 60

ผลการ
ดาเนินงาน
84.91

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ได๎นาโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx
โดยจานวน นศ. ที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ จานวน 2,679 คน จาก
จานวนนักศึกษา 3,155 คน โดยวัดระดับการฝึกใช๎โปรแกรม ตามระดับ ดังนี้
ระดับ B1.2 จานวน 10 คน
ระดับ B1.1 จานวน 84 คน
ระดับ A2 จานวน 353 คน
ระดับ A1 จานวน 2,708 คน
นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ คิดเป็นร๎อยละ 84.91
(2,679/3,155*100)
ปัจจัยสนับสนุน : งบประมาณในการจัดกิจกรรมจานวน 870,000 บาท
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : นักศึกษาสํวนหนึ่งไมํเข๎ารํวมกิจกรรม
ผู้รายงาน : นางเทพินทร์ ภพทวี
ตาแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทร : 089-7318759
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ตัวชี้วัดที่ 7 นักศึกษาต่างชาติประจาปีการศึกษา 2559
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เจ้าภาพหลัก : งานวิเทศสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า (Input)
หน่วยนับ : คน
ค่าเป้าหมาย : 70 คน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
นักศึกษาตํางชาติประเภทเต็มเวลา (Full Time Student) หมายถึง นักศึกษาตํางชาติที่มาลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรเพื่อรับปริญญา (degree program) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา
นักศึกษาตํางชาติประเภทไมํเต็มเวลา (Part Time Student) หมายถึง นักศึกษาตํางชาติที่มาศึกษาในโครงการ
หลักสูตรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบํงเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน (exchange student) หมายถึง นักศึกษาตํางชาติที่มาศึกษา ภายใต๎โครงการแลกเปลี่ยน
(exchange program)
นักศึกษาในโครงการศึกษาระยะสั้น (short term student) หมายถึง นักศึกษาตํางชาติที่มาศึกษา ในหลักสูตร
ระยะสั้น (short course program)
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
50 คน
55 คน
60 คน
65 คน
70 คน
ผลการดาเนินงาน : 62 คน
หนํวยงาน

สัญชาติ

คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว

เต็มเวลา

อเมริกา
1 คน
เวียดนาม
14 คน
จีน
4 คน
เมียนมาร์
2 คน
อินโดนีเซีย
1 คน
ญี่ปุน
ฮังการี
รวม

ไมํเต็มเวลา
แลกเปลี่ยน ระยะสั้น
40 คน
-

รวม
1 คน
14 คน
44 คน
2 คน
1 คน
62 คน

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
นักศึกษาตํางชาติประจาปีการศึกษา 2559

ค่าเป้าหมาย
70 คน

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. นักศึกษาตํางชาติประเภทเต็มเวลา (Full Time Student)
- สัญชาติเวียดนาม จานวน 14 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

ผลการ
ดาเนินงาน
62 คน

ค่าคะแนน
ที่ได้
3.4000
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- สัญชาติจีน จานวน 4 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
- สัญชาติเมียนมาร์ จานวน 2 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
- สัญชาติอินโดนีเซีย จานวน 1 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
- สัญชาติอเมริกัน จานวน 1 คน สังกัดคณะครุศาสตร์
2. นักศึกษาตํางชาติประเภทไมํเต็มเวลา (Part Time Student)
- นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Student)
- นักศึกษาในโครงการศึกษาระยะสั้น (Short Term Student) สัญชาติจีนจาก Yulin Normal University
จานวน 13 คนสังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวและสัญชาติจีนจาก Guangxi University for
Nationalities จานวน 27 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
* มีจานวนนักศึกษาตํางชาติลดลง 2 คน เนื่องจากนักศึกษาจีนที่เรียนบัณฑิตวิทยาลัยลาออกจานวน 1 คน
และนักศึกษาแลกเปลี่ยนญี่ปุนจานวน 1 คน เสร็จสิ้นระยะเวลาในการแลกเปลี่ยน
ผู้รายงาน : นายวิทยา สังคะดี
ตาแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
โทร : 6954
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ตัวชี้วัดที่ 8 หลักสูตรที่ได้รับการสร้างศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุ่ม Cluster
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก : สานักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
หน่วยนับ : หลักสูตร
ค่าเป้าหมาย : 5 หลักสูตร
คาอธิบายตัวชี้วัด :
กลุํม Cluster ประกอบด๎วย 5 กลุํม คือ
1. การผลิตและการพัฒนาครู
2. วิทยาศาสตร์สุขภาพและผู๎สูงอายุ
3. อุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว
4. การจัดการทางสังคม
5. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารปลอดภัย
นับจานวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 ที่ได๎ผล
การประเมิน 3.51 ขึ้นไป
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 หลักสูตร
2 หลักสูตร
3 หลักสูตร
4 หลักสูตร
5 หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน : อยูํระหวํางดาเนินการ
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

เป้าหมาย
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2559
จะดาเนินการในชํวงเดือน
มิถุนายน - สิงหาคม

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศ
ตามกลุํม Cluster

ค่าเป้าหมาย
5 หลักสูตร

ผลการ
ดาเนินงาน
n/a

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีการจัดระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค
โดยแบํงเวลาเรียนในปีการศึกษาเป็น 2 ภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร๎อน สาหรับนักศึกษา กศ.บท. ภาคเรียนปกติ
ใช๎เวลาเรียนภาคเรียนละ16 สัปดาห์ ภาคเรียนฤดูร๎อนใช๎เวลา 8 สัปดาห์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และมีหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับตํางๆ โดยในแตํละคณะจัดดาเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 ในชํวงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2560
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ปัจจัยสนับสนุน : การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยคณะตํางๆ ดาเนินการให๎เสร็จแล๎วภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด เพื่อปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของแตํละหลักสูตร
ผู้รายงาน : ดร.เอนก สุดจานงค์
ตาแหน่ง : รองอธิการบดี
โทร : 077-913350
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ตัวชี้วัดที่ 9 นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกายและสติปัญญา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
เจ้าภาพหลัก : กองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษา
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 35
คาอธิบายตัวชี้วัด :
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559
สมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา หมายถึง สภาวะของรํางกายที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโต
อยํางปกติ ระบบตํางๆ ของรํางกายสามารถทางานได๎เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ รํางกายมีความต๎านทานโรคได๎ดี
ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บและความทุพพลภาพ และสภาวะของจิตใจที่มีความสดชื่น แจํมใส สมารถควบคุมอารมณ์ให๎
มั่นคงเป็นปกติ สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล๎อมตํางๆ ได๎ดี สามารถเผชิญกับ
ปัญหาตํางๆได๎เป็นอยํางดี และปราศจากความขัดแย๎งหรือความสับสนภายในจิตใจ
โครงการกิจกรรม หมายถึง โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา
เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู๎ เข๎ า รํ ว มจะมี โ อกาสได๎ รั บ การพั ฒ นาสติปั ญ ญา สั ง คม อารมณ์ รํา งกายและคุณ ธรรมจริ ย ธรรม
สอดคล๎องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได๎แกํ
1. คุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู๎
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล๎องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได๎กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต
การคานวณ :
นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎าน
นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎าน
รํางกายและสติปัญญา
=
x100
รํางกายและสติปัญญา
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 15
ร๎อยละ 20
ร๎อยละ 25
ร๎อยละ 30
ร๎อยละ 35
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 37.68
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกาย
และสติปัญญา

ร๎อยละ 35

ผลการ
ดาเนินงาน
ร๎อยละ 37.68

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : จากการศึกษาข๎อมูลนักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและ
สติปัญญา ประจาปีงบประมาณ 2560 จากจานวนนักศึกษาภาคปกติ ทั้งสิ้น 14,879 คน
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(ข๎อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 : สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ดังนี้
หน่วยงาน
จานวนนักศึกษา (คน)
คณะครุศาสตร์
2,435 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2,461 คน
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3,598 คน
คณะวิทยาการจัดการ
4,083 คน
คณะนิติศาสตร์
941 คน
คณะพยาบาลศาสตร์
390 คน
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
981 คน
โดยในไตรมาสที่ 1 - 2 มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษารํวมกับคณะ/วิทยาลัย รวมทั้งสภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย รํวมกันจัดกิกรรมที่พัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและ
สติปัญญา จานวน 9 โครงการ ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
2-8/11/2559
13/12/2559
4/2/2560
23/2/2560
6/3/2560
10/3/2560
12/3/2560

กิจกรรม

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
3,119 คน
442 คน
259 คน
97 คน
137 คน
522 คน
77 คน

หมายเหตุ

กิจกรรม วจก.จิตอาสา
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมพัฒนาพุคลิกภาพ
คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมกีฬาคอมพิวเตอร์สัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาเอกสาร
คณะนิติศาสตร์
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
การแขํงขันกีฬาสานสัมพันธ์บริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับ
วิทยาลัยนานาชาติฯ
อุตสาหกรรมทํองเที่ยว
25/3/2560
กิจกรรมแขํงขันกีฬาประเพณี Pure Science
187 คน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
26/3/2560
Education Games
770 คน
คณะครุศาสตร์
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
5,610 คน
นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะ = นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา x100

ด๎านรํางกายและสติปัญญา

จานวนนักศึกษาทั้งหมด

จึงสรุปได๎วํานักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปญ
ั ญา ในไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ
2560 คิดเป็นร๎อยละ 37.68 ของนักศึกษาทั้งหมด
ปัจจัยสนับสนุน : ตามที่มหาวิทยาลัยใช๎ระบบการสแกนบาร์โค๏ดในการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักศึกษาจากแตํละ
คณะ/วิทยาลัย และแตํละกิจกรรม จึงทาให๎สะดวกในการดึงข๎อมูลมาใช๎ในการสรุปข๎อมูลนักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรม
ตําง ๆ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : นักศึกษาที่ได๎รับบาร์โค๏ดกิจกรรมไมํได๎คีย์รหัสที่ได๎รับเข๎าระบบทาให๎ยอดผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมไมํเป็นยอดสุทธิ
ผู้รายงาน : นายศักดา ศิริพันธุ์
ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทร : 6600
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ตัวชี้วัดที่ 10 ครูประจาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก : คณะครุศาสตร์ / สถาบันพัฒนาครู
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
หน่วยนับ : คน
ค่าเป้าหมาย : 400 คน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ครูได๎รับการพัฒนา หมายถึง จานวนครูที่เข๎ารับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู๎อบรมพัฒนา ภายใต๎การ
ดาเนินงานของสถาบันพัฒนาครูในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครูประจาการ หมายถึงครูที่ปฏิบัติหน๎าที่อยูในสถานศึกษาประจา โดยปฏิบัติ หน๎าที่ของครูหรือปฏิบัติงานอื่น
ทั้งที่ไดรับการบรรจุและยังไมไดรับการบรรจุ ครูอตั ราจาง
ศักยภาพ หมายถึง ความรู๎(knowledge) ทักษะ (skills) และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (attributes) ที่สํงผลตํอ
การแสดงพฤติกรรม (behavior) ที่จาเป็น และมีผลทาให๎บุคคลนั้นปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของตนได๎ดีกวําผู๎อื่น
การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การพัฒนาเพิ่มพูนความรู๎ความเข๎าใจ ทักษะ ความชานาญและความสามารถ
ในการปฏิบัติหน๎าที่
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
320 คน
340 คน
360 คน
380 คน
400 คน
ผลการดาเนินงาน : 416 คน
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ครูประจาการที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ

ค่าเป้าหมาย
400 คน

ผลการ
ดาเนินงาน
416 คน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได๎รับมอบหมาย
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให๎เป็นหนํวยดาเนินการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากํอนแตํงตั้งให๎มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ สาหรับครูและผู๎บริหารสถานศึกษา
เพื่อให๎การบริหารการพัฒนา หนํวยดาเนินการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากํอนแตํงตั้งและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรตามที่สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษารํวมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และบังเกิดผลดีตํอผู๎เข๎ารับ
การพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียน
2. เพื่อให๎ครูมีทักษะในการออกแบบการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียน
3. เพื่อให๎ครูสามารถนาเทคนิคการออกแบบการเรียนรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน
รอบการพัฒนาที่ 71 วันที่จัดอบรม 18-21 ตุลาคม 2559 ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1,2 ตรัง เขต 1,1 นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์
ธานี เขต 1,2,3 สตูล เพชรบุรี เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 การศึกษาพิเศษ สกลนคร เขต 2สพม. เขต 10,11,12,
13,14 จานวนรวม 135 คนมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90
รอบการพัฒนาที่ 72 วันที่จัดอบรม 22-25 พฤศจิกายน 2559ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1,2 ตรัง เขต 1,1 นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง
สุราษฎร์ธานี เขต 1,2,3 สตูล เพชรบุรี เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 การศึกษาพิเศษ สกลนคร เขต 2 สพม. เขต
10,11,12,13,14 จานวนรวม 80 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90
รอบการพัฒนาที่ 73 วันที่จัดอบรม 16-20 มกราคม 2560 ผู๎เข๎ารับการอบรม คือ ครูสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1,2 ตรัง เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี
เขต 1,3 การศึกษาพิเศษ สพม. เขต 11,12,13,14 จานวนครูชานาญการพิเศษ 54 คน และผู๎อานวยการเชี่ยวชาญ 22
คน รวม 76 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90
รอบการพัฒนาที่ 74 วันที่จัดอบรม 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เขต 1,2 สพม. เขต 10,11,13
จานวนครูชานาญการพิเศษ 43 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90
รอบการพัฒนาที่ 75 วันที่จัดอบรม 13-17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1 ตรัง เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3 พังงา พัทลุง เขต 1 ระนอง
สุราษฎร์ธานีเขต 2,3 การศึกษาพิเศษ สพม.เขต 11,12,13,14 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวนครูเชี่ยวชาญ 26 คน
และครูชานาญการพิเศษ 56 คน รวม 82 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร๎อยละ 90
ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยให๎การสนับสนุนในการจัดการอบรมหลักสูตรนี้อยํางเต็มที่และขับเคลื่อนตามนโยบาย
ของเจ๎าของหลักสูตรเป็นอยํางดี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ผู๎เข๎ารับการอบรมไมํมีความเข๎าใจในเจตนารมณ์ของหลักสูตร ซึ่งสถาบันพัฒนาครูต๎อง
ชี้แจงและอธิบายให๎ผู๎เข๎ารับการพัฒนาตนทุกครั้งที่มีการอบรม
ผู้รายงาน : นางสาวพิชญาฎา พิมพ์สิงค์
ตาแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 077-913315
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ตัวชี้วัดที่ 11 รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เจ้าภาพหลัก : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
สารสนเทศ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)
หน่วยนับ : รายวิชา
ค่าเป้าหมาย : 14 รายวิชา
คาอธิบายตัวชี้วัด :
รายวิชา หมายถึง วิชาที่ระบุไว๎ในหลักสูตรการศึกษาระดับตําง ๆในชํวงเวลาหนึ่งภาคการศึกษา มีทั้งที่
บังคับและให๎เลือก
e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะถํายทอดเนื้อหานั้น กระทาผํานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
เครือขํายอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
6 รายวิชา
8 รายวิชา
10 รายวิชา
12 รายวิชา
14 รายวิชา
ผลการดาเนินงาน : 17 รายวิชา
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning

เป้าหมาย
2 รายวิชา
2 รายวิชา
2 รายวิชา
2 รายวิชา
2 รายวิชา
2 รายวิชา
2 รายวิชา
ค่าเป้าหมาย
14 รายวิชา

ผลการดาเนินงาน
*อยูํระหวํางดาเนินการ*
4 รายวิชา
4 รายวิชา
1 รายวิชา
6 รายวิชา
3 รายวิชา
2 รายวิชา
ผลการ
ดาเนินงาน
17 รายวิชา

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000
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คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพ
และสํงเสริมประสบการณ์วิชาชีพด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศแกํบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กิจกรรม
การสร๎างสื่อการสอนแบบ Interactive และการจัดทาคลังข๎อสอบผํานระบบเครือขําย วันที่ 23-24 ธันวาคม 2559
ซึ่งผู๎เข๎ารํวมอบรมเป็นตัวแทนของแตํละคณะ
ชื่อ
1. อ.ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์

สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

1.

2. อ.วิรัตน์ ชูนุ๎ย

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์ฯ

2.

วิทยาศาสตร์ฯ

3.

การตลาด
ภาษามาลายู
มารดาและทารก
เด็กและวัยรุํน

วิทยาการจัดการ
มนุษยศาสตร์ฯ
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

4.
5.
6.
7.
8.

มารดาและทารก

พยาบาลศาสตร์

9.

วนช.

10.

3. อ.ณาตยาณี พรมเมือง
4.
5.
6.
7.

อ.จิตติมา จ๎อยเจือ
อ.นูรูลฮูดา เจาะเลาะ
อ.จิรภา เสถียรพงศ์ประภา
อ.วิลาวรรณ มากยอด

8. อ.อัญชลี จิตราภิรมย์

9. อ.จุฑารัตน์ เหลําพราหมณ์ ธุรกิจการบิน
10. อ.อภิรดี กิตติสิทโธ

ผู้รายงาน : นายธีรวัฒน์ กิจงาม

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รายวิชา
SAQ1401 ปลาสวยงามและพรรณ
ไม๎น้า
SCS0401 ระบบฐานข๎อมูล
SCS0209 การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต
MMK0401 หลักการตลาด
ITR0481 ภาษามลายูเบื้องต๎น
NUR0008 พยาธิสรีรวิทยา
NUR0402 การพยาบาลเด็กและ
วัยรุํน 2
NUR0303 การพยาบาลมารดา
ทารกเเละผดุงครรภ์ 2
ITR002 ศิลปะการต๎อนรับและการ
เป็นเจ๎าบ๎านที่ดี
AIR2001 อุตสาหกรรมการบิน
กฎหมายกับสังคม
กฎหมายกับสังคม EP
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
นิติปรัชญา
กฎหมายการทํองเที่ยว
กฎหมายล๎มละลาย

ตาแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร : 5103
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ตัวชี้วัดที่ 12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 20
ด้านวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 30
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ผลงานทางวิชาการเป็นข๎อมูลที่สาคัญในการแสดงให๎เห็นวําอาจารย์ประจาและนักวิจัยได๎สร๎างสรรค์ขึ้นเพื่อ
แสดงให๎เห็น ถึงความก๎าวหน๎าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณคําสมควร
สํงเสริมให๎มีการเผยแพรํและนาไปใช๎ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแขํงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูํในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึ กษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได๎รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช๎สังคมที่ผํานการ
ประเมินตาแหนํงทางวิชาการแล๎ว ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ดาเนินการตาราหรือหนังสือ
ที่ใช๎ในการขอผลงานทางวิชาการและผํานการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหนํงทางวิชาการแล๎ว
กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.20
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับ ชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ การอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันนาเสนอ
สภาสถาบัน อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ - ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2
0.80
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ
ที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ การอุดมศึกษาวําด๎วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ๎งให๎ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมํอยูํใน Beall’s
list) หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1
1.00
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงาน
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ทางวิชาการ พ.ศ.2556 - ผลงานได๎รับการจดสิทธิบัตร - ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับ
การประเมินผํานเกณฑ์การขอตาแหนํง ทางวิชาการแล๎ว - ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือ
องค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ดาเนินการ - ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค๎นพบใหมํและ
ได๎รับการจดทะเบียน - ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอ
ตาแหนํง ทางวิชาการแล๎ว - ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน ตาแหนํงทางวิชาการ แตํไมํได๎นามาขอรับการประเมินตาแหนํงทาง
วิชาการ
กาหนดระดับคุณภาพงานสร๎างสรรค์ที่เผยแพรํ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*
0.20
งานสร๎ า งสรรค์ที่ มี ก ารเผยแพรํสูํ ส าธารณะในลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ง หรือ ผํ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์online
0.40
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน
0.60
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ
0.80
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ
1.00
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไมํน๎อยกวํา 3 คน และต๎องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารํวมพิจารณาด๎วย

การคานวณ :
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับ
การตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติ =
หรือนานาชาติตํออาจารย์ประจา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ด้านสังคมศาสตร์
คะแนน 1
ร๎อยละ 12
ด้านวิทยาศาสตร์
คะแนน 1
ร๎อยละ 10

ผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด

x100

คะแนน 2
ร๎อยละ 14

คะแนน 3
ร๎อยละ 16

คะแนน 4
ร๎อยละ 18

คะแนน 5
ร๎อยละ 20

คะแนน 2
ร๎อยละ 15

คะแนน 3
ร๎อยละ 20

คะแนน 4
ร๎อยละ 25

คะแนน 5
ร๎อยละ 30

47
ผลการดาเนินงาน : ด๎านสังคมศาสตร์ ร๎อยละ 3.16
ด๎านวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 4.94
หน่วยงาน

เป้าหมาย

จานวนอาจารย์
ทั้งหมด

จานวน
ชิ้นงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

20
20
30
20
20
30
20

77
31
46
90
87
161
27

14
0
2
5
10
27
3

5.45
0.00
3.04
2.00
3.91
6.83
4.44

คณะ

จานวน
อาจารย์
ทั้งหมด

ประชุมนานาชาติ

วารสารชาติ

TCI 2

TCI 1

วารสารนานาชาติ

SJR/ISI

ระดับสถาบัน

ระดับชาติ

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลงานขอตาแหน่งทางวิชาการ

งานสร้างสรรค์

ประชุมชาติ

งานวิจัย

คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติฯ
รวม

77
31
46
90
87
161
27
519

0.20
7
1
5
18
31

0.40
7
1
4
4
3
19

0.40
0

0.60
0

0.80
1
8
9

0.80
0

1.00
1
1
2

0.40
0

0.60
0

0.80
0

1
0

รวม
จานวน

รวมผล
ถ่วง
นาหนัก

14
0
2
5
10
27
3
61

5.45
0.00
3.04
2.00
3.91
6.83
4.44
3.67

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์
เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติตํออาจารย์
ประจา

สังคม 20

ผลการ
ดาเนินงาน
3.16

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

วิทย์ 30

4.94

1.0000

ค่าเป้าหมาย

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์และเผยแพรํในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ มีจานวน 61 ชิ้นงาน
ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสํงเสริมการนาผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ไปตีพิมพ์เผยแพรํ ดังนี้
1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อไปนาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในทวีปเอเชียและโอเซียเนีย ไมํเกิน
30,000 บาท ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา และทวีปออสเตเรีย ไมํเกิน 50,000 บาท
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2. สนับสนุนเงินรางวัลสาหรับบทความวิจัยที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4
ตุลาคม 2556
3. มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยทุกปี โดยใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ได๎จัดเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ยังมีจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ตีพิมพ์เผยแพรํจานวนน๎อยเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนอาจารย์ประจาหรือนักวิจัยที่มีทั้งหมด
ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการ
โทร : 077-913342
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวชี้วัดที่ 13 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยนับ : คน
ค่าเป้าหมาย : 35 คน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง
1. อาจารย์ หรื อบุ คลากรของมหาวิทยาลั ยที่ได๎รับรางวัล ระดับชาติห รือนานาชาติได๎รับการอ๎างอิงจาก
ฐานข๎อมูลสากล หรือ
2. ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับจากประชาคมด๎านการวิจัย เชํน การประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
Work Shop ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ
3. การได๎รับเชิญเป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ
4. เป็นที่ปรึกษาองค์กรระดับชาติหรือระดับนานาชาติเป็นผู๎ประเมินบทความหรือโครงการวิจัยระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ หรือ
5. เป็นหัวหน๎าโครงการวิจัยระดับชาติหรือระดับนานาชาติ การตีพิมพ์หนังสือ ตารา หรือการเขียนบท
วิชาการ (Book Chapter) ที่ได๎รับการตีพิมพ์กับสานักพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
15 คน
20 คน
25 คน
30 คน
35 คน
ผลการดาเนินงาน : 24 คน
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

เป้าหมาย
5
5
5
5
5
5
5

ผลการดาเนินงาน
5
2
0
9
3
5
0

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย
35 คน

ผลการ
ดาเนินงาน
24 คน

ค่าคะแนน
ที่ได้
2.8000
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คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
คณะครุศาสตร์
1. ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา ผู๎ประเมินผลงานวิจัย มูลนิธิครูดีของแผํนดิน 26 – 28 ธันวาคม 2559
2. รศ.ประสิทธิ์ ทองแจํม ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
3. ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
4. ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
5. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
คณะนิติศาสตร์
1. ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง ผู๎ประเมินบทความ วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ ผู๎ประเมินบทความ วารสารเทคโนโลยีภาคใต๎
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
2. ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
3. ผศ.สมทรง นุํมนวล ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
4. ผศ.สมเชาว์ ชาตินฤดม ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
5. ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ๎ยพราหมณ์ ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
6. ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
7. ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
8. ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
9. ดร.เสนํห์ บุญกาเนิด ผู๎ประเมินโครงการวิจัย การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของ
ส านั ก งาน ป.ป.ช. องค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นต าบลในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี และจั ง หวั ด ระนอง และ
ผู๎ ป ระเมิ น โครงการวิ จั ย ประเมิ น กองการศึ ก ษาศาสนาและวั ฒ นธรรมองค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ
1. ดร.เกวลิน อังคณานนท์ ผู๎ประเมินบทความ ใน Journal of Information Science and Technology
(JIST)
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2. ดร.อนุมาน จันทวงศ์ ผู๎ประเมินบทความ ใน ScienceDirect , Energy Policy
3. ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ ได๎รับรางวัลนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีมาก ในงาน HERP Congress V
ประชุมใหญํโครงการสํงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ระหวํางวันที่ 2-4 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ ผู๎ ประเมินบทความ (Reviewer) SEPPUR-D-16-01057 Title: Single-step
purification of polyclonal immunoglobulin G from rabbit serum by negative
chromatography in DEAE ion exchange column Journal: Separation and Purification
Technology Contact date: May 30, 2016 (2559) via email และ Certificate of Reviewing
awarded June, 2016 to RattanaWongchuphan in recognition of the review made for the
journal Separation and Purification Technology
2. ผศ. สุกัญญา ไหมเครือแก๎ว รางวัลนักวิจัยดีเดํนงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎวิจัย
ครั้งที่ 4 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
3. ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์ ผู๎ประเมินบทความ วารสาร Aquaculture and Fisheries V.2 กุมภาพันธ์ 2017
และผู๎ประเมินผลงานทางวิชาการคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ของผู๎สมัครตาแหนํงอาจารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ดร.วัชรี รวยรื่น ได๎รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเดํนในงาน HERP Congress V ประชุมใหญํโครงการสํงเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ระหวํางวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5. นายธรรมรัตน์ สาจาสัตย์ ได๎รับรางวัล นาเสนอโปสเตอร์ดีเดํน ในงาน HERP Congress V ประชุมใหญํ
โครงการสํงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ระหวํางวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
ปัจจัยสนับสนุน : บุคลากรได๎รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร : 077-913342
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ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)
หน่วยนับ : ข้อ
ค่าเป้าหมาย : 5 ข้อ
คาอธิบายตัวชี้วัด :
สถาบันอุดมศึกษาต๎องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง
การดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกสํงเสริมสนับสนุนครบถ๎วน เพื่อให๎สามารถดาเนินการได๎ตามแผนที่กาหนดไว๎
ทั้งการสนับ สนุ น ด๎านการจั ดหาแหลํ งทุน วิจั ย และการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให๎ กับบุคลากร
สํ ง เสริ ม พั ฒ นาสมรรถนะแกํ อ าจารย์ แ ละนั กวิ จั ย การสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรที่ จาเป็ น ซึ่ ง รวมถึ ง ทรั พยากรบุ ค คล
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ย วข๎องตําง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร๎างขวัญและกาลังใจแกํนักวิจัยอยําง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการคุ๎มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีฐานข๎อมูลชุมชนเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
2. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ โดยมีการกาหนดนโยบายหรือประเด็นการวิจัยที่
ตอบสนองตํอการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นหรือใช๎ท๎องถิ่นเป็นฐาน
3. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนยกยํองอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ดีเดํน
4. มีผลการนาไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชนท๎องถิ่น
5. มีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการคุ๎มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์ในชุมชน
ท๎องถิ่นและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ข๎อ
2 ข๎อ
3 ข๎อ
4 ข๎อ
5 ข๎อ
ผลการดาเนินงาน : 5 ข๎อ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีฐานข๎อมูลชุมชนเพื่อการบริหารงานวิจัยที่
สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์สนับสนุนพันธกิจ
ด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์

การดาเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ได๎ ด าเนิ น งานโครงการวิ จั ย และพั ฒ นา
เครื อ ขํ า ยต๎ น แบบบู ร ณาการพั น ธกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สุราษฎร์ธานีกับชุมชนท๎องถิ่นและภาคี ซึ่งได๎รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ในการดาเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎จัดสรรทุน
วิจัยให๎กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อทาวิจัยรํวมกับชุมชน
ท๎ อ งถิ่ น ในการศึ ก ษาข๎ อ มู ล ท๎ อ งถิ่ น ประกอบการท าวิ จั ย
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี ร ะบบข๎ อ มู ล ต าบล จ านวน 2
ฐานข๎ อ มู ล เพื่ อ ชํ ว ยอ านวยความสะดวกให๎ กั บ นั ก วิ จั ย คื อ
ระบบการจั ด ท าข๎ อ มู ล ต าบลโดยใช๎ โ ปรแกรม (Thailand
Community Networking Appraisal Program - TCNAP)
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ทั้งภาค
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ประชาชน องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ผู๎ น าท๎ อ งที่ และ
หนํวยงานภาครัฐในพื้นที่ ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ตรวจสอบ
น าใช๎ ข๎ อ มู ล และเป็ น เจ๎ า ของ โดยการสร๎ า งที ม พั ฒ นา
ฐานข๎อมูลตาบลในการเก็บรวบรวมข๎อมูลและนาใช๎ข๎อมูลของ
ชุมชนเพื่อจัดการกับปัญหาที่สอดรับกับความต๎องการและวิถี
ชีวิต ของแตํล ะชุม ชน จนเกิด การพึ่งตนเองและน าไปสูํ การ
พัฒนาตาบลสูํการเป็นตาบลสุขภาวะที่ยั่งยืน
และระบบข๎อมูลการประเมินชุมชนด๎วยการวิจัยเชิงชาติ
พั น ธุ์ ว รรณนาแบบเรํ ง ดํ ว น (Rapid
Ethnographic
Community Assessment Process - RECAP) ในการ
พัฒนาทักษะด๎านการถอดบทเรียนและการเขียนสรุปข๎อมูล
ทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุํมหรือแหลํงปฏิบัติการใน
พื้นที่ ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการเสริมสร๎างชุมชนท๎องถิ่น
เข๎ ม แข็ ง โดยการน าใช๎ ศั กยภาพในการจั ด การปัญ หาสูํ ก าร
จั ด การตนเองในระดั บ พื้ น ที่ รวมถึ ง การสร๎ า งเครื อขํ า ย
เชื่อมโยงกับองค์กรและหนํวยงานหนุนเสริมเพื่อเข๎ามาเกื้อกูล
ให๎ชุมชนท๎องถิ่นจัดการตนเองได๎ดีขึ้น
2. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจยั หรืองาน มหาวิทยาลัยได๎มีการกาหนดประเด็นการวิจัย โดยมุํงเน๎นการ
สร๎างสรรค์ โดยมีการกาหนดนโยบายหรือ
พัฒนาท๎องถิ่น ใน 3 ประเด็นหลัก 1) การสร๎างความเข๎มแข็ง
ประเด็นการวิจัยทีต่ อบสนองตํอการพัฒนา
ของท๎องถิ่น 2) การสํงเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล๎อม
ชุมชนท๎องถิ่นหรือใช๎ท๎องถิ่นเป็นฐาน
3) การสร๎างศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีนักวิจัยขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั
ทั้งหมด 74 โครงการ งบประมาณ 5,501,950 บาท
3. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
ตลอดจนยกยํองอาจารย์และนักวิจัยที่มี
นักวิจัย ดังนี้
ผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ดเี ดํน
1. จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทาวิจัยให๎กับ
นักวิจัยในด๎านการพัฒนาข๎อเสนอการวิจัย พัฒนาการเขียน
บทความวิจัย
2. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีวิจัย เพื่อเผยแพรํผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได๎รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
3. สํงเสริมการนาผลงานวิจัยไปเผยแพรํในการนาเสนอ
ผลงานวิจัย การนาผลงานวิจัยตีพมิ พ์ลงวารสารในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยสนับสนุนงบประมาณคําใช๎จํายในการ
ดาเนินงาน
4. สํงเสริมการเข๎ารํวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติกบั หนํวยงานภาคีเครือขําย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ยกยํองอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ดเี ดํน โดยการจัดทาปูายแสดง
ความยินดีและลงขําวประชาสัมพันธ์
4. มีผลการนาไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชนท๎องถิ่น ตามข๎อตกลงการดาเนินงานวิจัยจะต๎องมีการนาผลงานวิจยั ไป
ใช๎ประโยชน์ เพื่อให๎งานวิจัยที่ได๎รบั ทุนอุดหนุนการวิจัยเกิด
ประโยชน์

54

5. มีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการคุม๎ ครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎
ประโยชน์ในชุมชนท๎องถิ่นและดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด

ตํอชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งมีนักวิจัยนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์
ทั้งหมด จานวน 24 โครงการ (รายละเอียดตามตัวชี้วัดที่ 17)
มหาวิทยาลัยได๎จัดทาคูํมือการจดสิทธิบัตรและชํวยเหลือ
ดาเนินการจดสิทธิบตั รให๎นักวิจัย

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน

5 ข๎อ

ผลการ
ดาเนินงาน
5 ข๎อ

ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000
โทร : 077-913342
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ตัวชี้วัดที่ 15 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า (Input)
หน่วยนับ : บาท
ค่าเป้าหมาย :
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000 บาท
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
50,000 บาท
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 บาท
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ปั จ จั ย ส าคั ญที่ สํ งเสริ มสนั บ สนุ น ให๎ เ กิด การผลิ ตงานวิจั ย หรื อ งานสร๎า งสรรค์ ในสถาบั น อุด มศึ กษาคือ เงิ น
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต๎องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได๎รับจาก
ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์อยํางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล๎อมและจุดเน๎นของ
สถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่สถาบันได๎รับจากแหลํงทุนภายนอกยังเป็นตัวบํงชี้ที่สาคัญที่แสดง
ถึงศักยภาพด๎านการวิจัยของสถาบันโดยเฉพาะสถาบันที่อยูํในกลุํมที่เน๎นการวิจัย
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค จาแนกเป็น 3 กลุํมสาขาวิชา
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให๎เทํากับ 60,000บาทขึ้นไปตํอคน
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันที่กาหนดให๎เทํากับ 50,000บาทขึ้นไปตํอคน
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให๎เทํากับ 25,000บาทขึ้นไปตํอคน
หมายเหตุ การนับจานวนอาจารย์ประจาให๎นับตามปีงบประมาณเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงในกรณีที่มีอาจารย์
บรรจุใหมํให๎คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาดังนี้
(1) 9 – 12 เดือนคิดเป็น 1 คน (2) 6 เดือนขึ้นไปแตํไมํถึง 9 เดือนคิดเป็น 0.5 คนและ (3) น๎อยกวํา 6 เดือนไมํ
สามารถนามานับได๎
เกณฑ์การให้คะแนน :
สาขา
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
วิทย์
20,000 บาท
30,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท
60,000 บาท
วิทย์สุขภาพ 10,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท
สังคม
5,000 บาท
10,000 บาท 15,000 บาท 20,000 บาท 25,000 บาท
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ผลการดาเนินงาน : วิทย์ 71,984.65 บาท วิทย์สุขภาพ 53,633.33 บาท สังคม 33,381.06 บาท
หนํวยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

เปูาหมาย

จานวนอาจารย์
ปฏิบัติงานจริง

จานวน
งบประมาณ

ผลการ
ดาเนินงาน

25,000
25,000
50,000
25,000
25,000
60,000
25,000

70
27
36
76
77
123
22

1,264,595
426,000
1,930,800
2,067,496
5,183,658
8,854,112
137,900

18,065.64
15,777.78
53,633.33
27,203.89
67,320.23
71,984.65
6,268.18

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ตํอจานวนอาจารย์ประจา

วิทย์ 60,000

ผลการ
ดาเนินงาน
71,984.65

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

วิทย์สุขภาพ 50,000

53,633.33

5.0000

สังคม 25,000

33,381.06

5.0000

ค่าเป้าหมาย

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภท
งบประมาณแผํนดิน จานวน 13 โครงการ งบประมาณ 3,889,598 บาท ประเภทเงินรายได๎ มหาวิทยาลัยอนุมัติให๎
ทุนอุดหนุนการวิจัย จานวน 75 โครงการ งบประมาณ 5,501,950 บาท ทุนจากภายนอก จานวน 73 โครงการ
งบประมาณ 10,225,803 บาท
ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ประจาสามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : มีอาจารย์ประจาที่สนใจขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจานวนน๎อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการ
โทร : 077-913342
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวชี้วัดที่ 16 ชุดโครงการวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า (Input)

เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยนับ : ชุดโครงการ
ค่าเป้าหมาย : 5 ชุดโครงการ

คาอธิบายตัวชี้วัด :
ชุดโครงการวิ จั ย หมายถึง โครงการวิ จั ยหลาย ๆ โครงการที่ กาหนดขึ้ นเพื่ อ ด าเนิ นการวิ จั ย โดยมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อทาให๎เกิดองค์รวม เป็นการวิจัยสหสาขาวิชาการและครบวงจรมี
เปูาหมายที่จะนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์อยํางชัดเจน
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ชุด
2 ชุด
3 ชุด
4 ชุด
5 ชุด
ผลการดาเนินงาน : 3 ชุดโครงการ
หนํวยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปูาหมาย
1
1
1
1
1
1
1

ผลการดาเนินงาน
0
0
0
0
1
0
0
2

จากการสนับสนุนการทาโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัย ในไตรมาส 2 มีผลการดาเนินงาน 3 ชุด
โครงการ ได๎แกํ
1. ชุดโครงการ “วิจัยและพัฒนาเครือขํายต๎นแบบบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชน
ท๎องถิ่น” แหลํงทุน สสส. งบประมาณ 8,000,000 บาท
2. ชุดโครงการ “นวัตกรรมระบบการพัฒนาและจัดการการทํองเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร๎างสรรค์ในเส๎นทาง
อารยธรรมศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” แหลํงทุน สกว. งบประมาณ 4,000,000 บาท
3. ชุดโครงการ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด
สุราษฎร์ธานี” แหลํงทุน สกว. งบประมาณ 2,597,932
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ผลการ
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ที่ได้
ชุดโครงการวิจัย
5 ชุด
3 ชุด
3.0000
ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร : 077-913342
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ตัวชี้วัดที่ 17 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 25
คาอธิบายตัวชี้วัด :
งานวิ จั ย หรื องานสร๎ า งสรรค์ ที่ น าไปใช๎ป ระโยชน์ หมายถึง งานวิ จัย หรื อ งานสร๎ างสรรค์ ที่ไ ด๎น าไปใช๎
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว๎ในโครงการสามารถนาไปสูํการแก๎ปัญหาได๎อยํางเป็นรูปธรรมมีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ในการประยุกต์ใช๎กับกลุํมเปูาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนาไปใช๎จนกํอให๎เกิดประโยชน์ได๎
จริงอยํางชัดเจนตามวัตถุประสงค์และ/หรือได๎การรับรองการใช๎ประโยชน์จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนํวยงานภายนอกสถานศึกษา
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการรับรองการนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ไปใช๎ประโยชน์ หมายถึง หนํวยงานหรือ
องค์ก รหรื อชุม ชนภายนอกสถานศึ กษาระดั บ อุดมศึกษาที่มี การนางานวิจั ยหรื องานสร๎ างสรรค์ข องสถานศึกษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไปใช๎ กํ อ ให๎ เ กิ ด ประโยชน์ โ ดยมี ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ห รื อ การรั บ รอง /การตรวจรั บ งานโดย
กลุํมเปูาหมายงานวิจัย
ประเภทของการใช๎ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่สามารถนาไปสูํการแก๎ปัญหาได๎อยํางเป็น
รูปธรรมมีดังนี้
1. การใช๎ประโยชน์ในเชิงสาธารณะเชํนผลงานวิจัยที่นาไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์แกํสาธารณชนในเรื่องตํางๆที่ทา
ให๎คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้นได๎แกํการใช๎ประโยชน์ด๎านสาธารณสุข ด๎านการบริหาร
จัดการสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SME) ด๎านการสํงเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมด๎านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการเรียนการสอน เป็นต๎น
2. การใช๎ประโยชน์ในเชิงนโยบายเชํนใช๎ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนาไปประกอบเป็นข๎อมูล
การประกาศใช๎กฎหมายหรือกาหนดมาตรการกฎเกณฑ์ตํางๆโดยองค์กรหรือหนํวยงานภาครัฐและเอกชน
เป็นต๎น
3. การใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เชํนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปสูํการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งกํอให๎เกิดรายได๎หรือนาไปสูํการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นต๎น
4. การใช๎ประโยชน์ทางอ๎อมของงานสร๎างสรรค์ซึ่งเป็นการสร๎างคุณคําทางจิตใจยกระดับจิตใจกํอให๎เกิด
สุนทรียภาพสร๎างความสุขเชํนงานศิลปะที่นาไปใช๎ในโรงพยาบาลซึ่งได๎มีการศึกษาและการประเมินไว๎
การนับจานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์ให๎นับจากวันที่นาผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์มาใช๎และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดาเนินการในชํวงเวลาใดก็ได๎ชํวงเวลาที่ใช๎จะเป็นตามปีปฏิทิน
หรือปีงบประมาณหรือปีการศึกษาอยํางใดอยํางหนึ่งตามระบบที่มหาวิ ทยาลัยจัดเก็บข๎อมูลในกรณีที่งานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์มีการนาไปใช๎ประโยชน์มากกวํา 1 ครั้งให๎นับการใช๎ประโยชน์ได๎เพียงครั้งเดียวยกเว๎นในกรณีที่มีการใช๎
ประโยชน์ที่แตกตํางกันชัดเจนตามมิติของการใช๎ประโยชน์ที่ไมํซ้ากัน
การคานวณ :
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่
ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎
นาไปใช๎ประโยชน์
ประโยชน์
=
x100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
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เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ร๎อยละ 16

คะแนน 2
ร๎อยละ 18

คะแนน 3
ร๎อยละ 20

คะแนน 4
ร๎อยละ 22

คะแนน 5
ร๎อยละ 25

ผลการดาเนินงาน : 3.66
หนํวยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

เปูาหมาย
25
25
25
25
25
25
25

จานวน
อาจารย์
ทั้งหมด
(1)
77
31
46
90
87
161
27

จานวน
ชิ้นงาน
(2)
6
0
0
1
3
7
2

ผลการดาเนินงาน
(3) = (2) x 100 / (1)
7.79
0.00
0.00
1.11
3.45
4.35
7.41

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 25

ผลการ
ดาเนินงาน
3.66

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎รวบรวมผลงานวิจัยที่นาไปใช๎ประโยชน์ มีจานวน
19 ชิ้นงาน จากจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด 519 คน
ลาดับ
ชื่อโครงการวิจัย
คณะครุศาสตร์
1 การพัฒนาบทอํานอาขยาน ก-ฮ สาหรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

3
4
5

ชื่อผู้วิจัย
ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา

การศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมการสร๎างสื่อการ
เรียนการสอนโดยใช๎ไอซีทีสาหรับครูโนโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจ
ตระเวนชานแดนที4่ 1
ชุดเก็บเกี่ยวพลังงานกลเป็นพลังไฟฟูาจากการ
หมุนในแนวรัศมีของเครื่องรีดยางด๎วยวิธีทางไลอิ
โซอิเล็กทริก
การศึกษาและพัฒนาการใช๎แหลํงการเรียนรู๎ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวอัญชลีพร มั่นคง

การพัฒนาตังบํงชี้เชิงกลยุทธ์กรตลาดในการผลิต
ครูที่มีศักยภาพสาหรับมหาวิยาลัยราชภัฏเขต

รศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ

หน่วยงาน
กลุํทสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย โรงเรียนพิ
ปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ต.เขาพระ อ.พิปูน
จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ๎านทําไท

ผศ.ดร.ปริศนา รักบารุงและ นายภา คณะครุศาสตร์
นุ ไทยนิรมิตร
ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ภาคใต๎
6 การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือ (เทคนิค
Jigsaw) เพื่อสํงเสริมทักษะทางสังคม และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา จิตวิทยาสาหรับครู
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ความตระหนักทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล๎อมตํอการ
จัดการขยะและสิ่งปฏิกลู (The Environmental
ethical awareness of solid waste
management)
คณะวิทยาการจัดการ
1 การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารจากการสื่อสารสุขภาพของ
ประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง
2 การพัฒนาระบบสํงข๎อมูลสภาพภูมิอากาศ
อัตโนมัติแบบ real time โดยใช๎เทคโนโลยีระบบ
เครือขํายเซ็นเซอร์ กรณีศึกษาแปลงนาข๎าวหอมไช
ยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทา
บทเรียนท๎องถิ่น
2 การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนโดยรับออกซิเจนจาก
ระบบแยกน้าด๎วยไฟฟูาชนิด PEM Electrolysis
3 การมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์
น้าชายฝั่งด๎วนภูมปิ ัญญาประมงพื้นบ๎านอําวบ๎าน
ดอน:กรณีศึกษา อาเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 การศึกษาสมบัติของแผํนเส๎นใยอัดจากทะลาย
ปาล์มน้ามันผสมเส๎นใยจากเปลือกข๎าวโพด
5
6
7
8
9

นางพุทธชาด วูโอริ

ผศ.เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์

เทศบาลตาบลวัดประดูํ
อาเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

นายธวัช บุญนวล

เทศบาลตาบลขุนทะเล

นายศิโรจน์ พิมาน

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.จิตเกษม หลาสะอาดและ
คณะ
นายวิมล พรหทแชํม

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
นางสาวกนกวรรณ แก๎วเกาะสะบ๎า ชุมชนประมงพื้นที่บ๎าน
และนงสาวธิตมิ านันท์ ดารงศักดิ์เมธี อําวดอนสัก

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก๎านเหลือง นาย
ประยูร สุรินทร์ และนายกิตติศักดิ์
บัวศรี
การศึกษากระบวนการผลิตเพื่อเพิม่ ผลผลิตไขํเค็ม นายอาดือนา นิโด และชิโนรส
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ละอองวรรณ
การผลิตก๏าซชีวภาพโดยการหมักรํวมน้าคั้นทางใบ นางสาวเนตรนภา เหมทานนท์ ปละ
ปาล์มน้ามันกับมูลวัว
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรค
เลปโตสไปโรซิส ที่มีผลมาจากโปรแกรมการให๎
ความรู๎โดยใช๎สื่อ
การพอกไขํเค็มไชยาด๎วยกากชาเพือ่ ทดแทนดิน
จองปลวกบางสํวน
การคัดเลือกแบคทีเรียจากโรงงานสกัดปาล์มเพื่อ
ผลิตน้ามันเซลล์เดียว

สุราษฎร์ธานี
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม
ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สมาคมวิศวกรรม
สิ่งแวดล๎อมแหํงประเทศ
ไทย
สานักงานสาธารณสุข
สุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
เครือขํายบิสคลับจังหวัด
ภูเก็ต
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การคัดเลือกสมุนไพรพื้นบ๎านภาคใต๎ที่มีสมบัติ
ดร.เบญจมาศ หนูแปูน
ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส ซึ่ง
เป็นสาเหตุโรคเกาต์
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
1 ความสัมพันธ์ระหวํางความปลอดภัยกับความภักดี ดร.สิญาธร ขุนอํอน
ตํอแหลํงทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวอาเภอเกาะส
มุย
2 การพัฒนาเครือขํายอาสาสมัครอนุรักษ์
ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
สิ่งแวดล๎อม โดยบูรณาการหลักการ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เทศบาลเกาะสมุย
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

ปัจจัยสนับสนุน : ตามข๎อตกลงในสัญญารับทุน ข๎อที่ 10 ผู๎รับทุนจะนาสํงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เป็นรูปเลํม
จานวน 4 เลํม พร๎อมแผํนบันทึกข๎อมูล จานวน 1 แผํน บทความวิจัยความยาวไมํเกิน 12 หน๎า หลักฐานการเผยแพรํ
ผลงานวิจัย หลักฐานการนาผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ และรายงานแสดงรายการคําใช๎จํายพร๎อมสาเนาหลักฐาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ผลงานวิจัยที่นาไปใช๎ประโยชน์ภายนอกหนํวยงานยังมีจานวนน๎อย
ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการ
โทร : 077-913342
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวชี้วัดที่ 18 งานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 30

คาอธิบายตัวชี้วัด :
งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น ให๎พิจารณาลักษณะสาคัญ ดังนี้
1. เป็นโจทย์ที่ชุมชนหรือคนในท๎องถิ่นเห็นวํามีความสาคัญ และอยากจะค๎นหาคาตอบรํวมกัน
2. ชุมชนมีสํวนรํวมในกระบวนการค๎นหาคาตอบรํวมกัน
3. มีการปฏิบัติการเพื่อแก๎ปัญหา หรือเสนอทางเลือกให๎กับท๎องถิ่น
4. เป็นเรื่องที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ และเปูาหมายขององค์กร
รูปแบบการงานวิจัย การวิจัยเพื่อท๎องถิ่นสามารถดาเนินการได๎ 2 ลักษณะใหญํๆ ดังนี้
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยํางมีสํวนรํวมของท๎องถิ่น เป็นงานวิจัยที่มีลักษณะสมบูรณ์ตามแนวความคิด
การวิจัยเพื่อท๎องถิ่น ทั้งในเชิงเนื้อหาและเชิงกระบวนการ ภายใต๎หลักการวํา “เป็นปัญหาของชาวบ๎าน ชาวบ๎านเป็น
ทีมวิจัย และมีปฏิบัติการเพื่อแก๎ปัญหา” เน๎นกระบวนการในการทาความเข๎าใจและหาทางเลือกในการแก๎ปัญหาสังคม
ในทุกประเด็น โดยที่ชุมชนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการดาเนินการในทุกขั้นตอน ตั้งแตํการกาหนดประเด็น
วิเคราะห์ และใช๎ผลสรุปจากการวิจัยไปสูํทางเลือกของการแก๎ไขปัญหา
2. การวิจัยเพื่อสร๎างทางเลือกของท๎องถิ่น เป็นงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นรูปแบบใหมํที่พัฒนามาจากแบบแรก
เพื่อให๎เหมาะสมกับความต๎องการ และสอดคล๎องกับศักยภาพของท๎องถิ่นและกลุํมคนซึ่งมีหลากหลายระดับ หรือ
เพื่อให๎ท๎องถิ่นสามารถเลือกใช๎ได๎ตามความเหมาะสม เป็นการเริ่มต๎นทดลองทางานวิจัยอยํางงํายๆ โดยใช๎ระยะเวลา
ดาเนินไมํมากนักประมาณ 3 – 6 เดือน หรือไมํเกิน 1 ปี งานวิจัยแบบนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยเพื่อใช๎
กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยและการถอดความรู๎จากการทางานพัฒนาของชุมชน รวมถึงการเตรียมชุมชน เตรียมทีม
วิจัยชาวบ๎าน และนาไปสูํการวางแผนและแก๎ปัญหาในเบื้องต๎น
การคานวณ :
ร๎อยละของงานวิจัยรํวมกับชุมชน
จานวนงานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น
=
x100
ท๎องถิ่น
จานวนงานวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ร๎อยละ 10

คะแนน 2
ร๎อยละ 15

คะแนน 3
ร๎อยละ 20

คะแนน 4
ร๎อยละ 25

คะแนน 5
ร๎อยละ 30

ผลการดาเนินงาน : 38.51
หนํวยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

เปูาหมาย
30
30
30
30
30
30
30

จานวนชิ้นงาน
4
5
11
14
11
23
0

ผลการดาเนินงาน
23.53
62.50
50.00
56.00
33.33
44.23
0.00

63
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
งานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 30

ผลการ
ดาเนินงาน
38.51

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : จานวนผลงานวิจัยรํวมกับชุมชนตํอจานวนงานวิจัยทั้งหมด 68 โครงการ
ที่
ชื่อโครงการ
คณะครุศาสตร์
1
การบริหารจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการนาไปใช๎ประโยชน์จากขยะในเขต
พื้นที่ อบต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่
2
การสร๎างความรู๎ในการจัดการขยะอยํางมีสํวนรํวมของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบ๎านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
3
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนแบบมีสํวนรํวมในเขต อบต.เขาทอง
อ.เมือง จ.กระบี่
4
ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนในระดับปฐมวัยของผู๎ปกครอง ในเขต
เทศบาลตาบล คลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา
คณะนิติศาสตร์
1
การพัฒนาการจัดสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลคลอง
แงะ อ.สะเดา จ.สงขลา
2
การพัฒนาการจัดสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลคลอง
พนพัฒนา อ.คลองทํอม จ.กระบี่
3
การพัฒนาระบบการจัดการตนเองโดยใช๎ความเชี่ยวชาญเฉพาะของชุมชนท๎องถิ่น
ตาบลขุนทะเล
4
แนวทางการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้า กรณีศึกษาเทศบาล
ตาบลปากน้าฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
5
แนวทางการลดการเกิดอุบตั ิเหตุ บนถนนในพื้นที่ตาบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง
คณะพยาบาลศาสตร์
1
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน อบต.บางน้าจืด
อ.หลังสวน จ.ชุมพร
2
การพัฒนาเครือขํายผู๎ดูแลผูป๎ ุวยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยชุมชน
เทศบาลตาบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครครีธรรมราช
3
การพัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ อบต. ถ้า อ. ตะกั่วทุํง
จ.พังงา
4
การพัฒนาระบบการดูแลผูส๎ ูงอายุโดยการมีสํวนรํวมของชุมชนในบริบทภาคใต๎ของ
ไทย
5
การพัฒนารูปแบบการเข๎าถึงระบบบริการสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บปุายฉุกเฉิน โดย
ชุมชนมีสํวนรํวมสาหรับผูส๎ ูงอายุที่ต๎องพึ่งพาผู๎อื่น อบต.บางกุ๎ง อ.ห๎วยยอด จ.ตรัง
6
การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชนตาบลคลองเคียน อ.ตะกั่วทุํง
จ.พังงา
7
การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมด๎านสุขภาพของผู๎สูงอายุในเทศบาล
ตาบลหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
8
การมีสํวนรํวมของชุมชนในการออกแบบกิจกรรมการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ

ชื่อผู้วิจัย
ดร.วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร
ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์
ดร.วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร
นางสาวเสาวภาคย์ สวํางจันทร์
ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง
ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง
นายอภิชาติ โกศล
ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์
นางสาวศุภัทรชญา วีระกูล
นางสาวจวง เผือกคง
ดร.ประดิษฐพร พงศ์เตรียง
นางพูนทรัพย์ โกมุทผล ทูํกู๏ด
ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
ดร.ทัศนีย์ สุนทร
ดร.อรัญญา รักหาบ
นางสาวกมลชนก ทองเอียด
นางสาววีณา ลิม้ สกุล
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เทศบาลตาบลปากน้าชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร
9
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพื่อพัฒนารูปแบบการปูองกันพฤติกรรม
เสี่ยงตํอการตั้งครรภ์วัยรุํน ณ องค์การบริหารสํวนตาบลถ้า อ.ตะกั่วทุํง จ.พังงา
10
ความต๎องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ ในองค์การบริหารสํวนตาบล
บางกุ๎ง อ.ห๎วยยอด จ.ตรัง
11
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลช๎างซ๎าย
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวม ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลคลองพนพัฒนา อ.คลอง
ทํอม จ.กระบี่
2
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพื้นที่เทศบาลตาบลนาทอน อ.ทุํงหว๎า จ.สตูล
3
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพื้นที่เทศบาลตาบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
4
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพื้นที่องค์การบริหารสํวนตาบลน้าผุด อ.ละงู
จ.สตูล
5
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวํ นรํวมของประชาชนในพื้นที่ตาบล กะไหล
6
การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสํวนรํวมในพื้นที่องค์การบริหารสํวนตาบลอําวตง
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
7
การบริหารจัดการขยะของชุมชนสระแก๎วและชุมชนบ๎านลํางอยํางยั่งยืน เทศบาล
เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนมีสํวนรํวมของตาบลบํอแสน
9
การบริหารจัดการขยะอยํางมีสํวนรํวมเทศบาลตาบลปากน้าชุมพร อ.เมือง
จ. ชุมพร
10
การบริหารจัดการขยะอยํางมีสํวนรํวมเทศบาลตาบลมาบอามฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร
11
การมีสํวนรํวมในการบริการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน อบต.รมณีย์ อ.กะปง
จ.พังงา
12
แผนพัฒนาศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตาบลทุํงคาวัด อ.ละแม
จ.ชุมพร
13
ระบบการบริหารจัดการกลุมํ ทอผ๎าเช็ดเท๎าตาบลนาไม๎ไผํในมิติของฐานเศรษฐกิจ
และทุนวัฒนธรรมเพื่อสร๎างความแข็งแรงและยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14
รูปแบบการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะจากต๎นทางของประชาชน อบต.นาไม๎ไผํ
คณะวิทยาการจัดการ
1
การจัดการความรู๎และกาหนดแนวทางพัฒนาแหลํงเรียนรูห๎ ลักปรัชญาเศรษฐกิจใน
เขตพื้นที่ อบต.บางสัก อ.กันตรัง จ.ตรัง
2
การจัดการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนมีสํวนรํวมตาบลบํอแสน อ.ทับปุด
จ.พังงา
3
การศึกษาเส๎นทางการทํองเที่ยวโดยชุมชนบ๎านบางนุ อ.ตะกั่วทุ๎ง จ.พังงา
4
แนวทางการพัฒนาการจัดการการของการผลิตปุ๋ยผสม : กรณีศึกษากลุํมผสมปุย๋
บ๎านบางคราม ต.ทําฉาง จ.สุราษฏร์ธานี
5
แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยว เชิงนิเวศอยํางยั่งยืนในการมีสํวนรํวมของชุมชน
ตาบลกาแพง อ.ละงู จ.สตูล
6
แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยว เชิงนิเวศอยํางยั่งยืนในการมีสํวนรํวมของชุมชน
ตาบลนาทอน อ.ทุํงหว๎า จ.สตูล
7
แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนตาบลเขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่

นางสาวสุมณฑา โพธิบตุ ร
นางวรรณา กุมารจันทร์
นางสาวเกศรา ตั้นเซ๎ง
ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม
นายพงศ์เทพ แก๎วเสถียร
นายพงศ์เทพ แก๎วเสถียร
ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม
นายพิสิฐ นิลเอก
ดร.จตุพล ชูจันทร์
ดร.จารุโส สุดคีรี
ดร.วาสนา จาตุรัตน์
นายกฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ
รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ
รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ
นางสาวเอพร โมฬี
ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ
นายสมมาส เส๎งสุย
นางสงบ สิงสันวิตร
นายพงศกร ศยามล
ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
ผศ.ดร.อรุษ คงรุํงโชค
ผศ.ดร.อรุษ คงรุํงโชค
นางพงษ์จันทร์ คล๎ายอุดม
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แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
แนวทางการพัฒนาและการสํงเสริมอาชีพภายใต๎บริบทเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนองค์การบริหารสํวนตาบลพรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่
10
ปัจจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชนเพื่อพัฒนาเป็น
แหลํงทํองเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตาบลน้าผุด อ.ละงู จ.สตูล
11
รูปแบบและแนวทางจัดการขยะมูลฝอยอยํางยั่งยืน อบต.คลองประสงค์ อ.เมือง
จ.กระบี่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพื้นที่เทศบาลตาบลขุนทะเล อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช
2
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพื้นที่เทศบาลตาบลปากน้าฉวาง อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช
3
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพื้นที่เทศบาลตาบลพิปูน อ.พิปูน
จ.นครศรีธรรมราช
4
การจัดการขยะอยํางยั่งยืนแบบมีสวํ นรํวมในเขตพื้นที่ตาบลกาแพง อ.ละงู จ.สตูล
5
การจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนสระแก๎วและ
บ๎านลําง เทศบาลเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
6
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรองค์การบริหารสํวนตาบลคลองน๎อย อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
7
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรองค์การบริหารสํวนตาบลทุํงคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
8
การจัดการผลิตมังคุดให๎มีคณ
ุ ภาพ กรณีศึกษาตาบลบางน้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
9
การใช๎ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากโรงฆํากุสรเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก:กรณีศึกษา
ตาบลมะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
10
การบริหารการจัดการขยะแบบมีสวํ นรํวมและการนาไปใช๎ประโยชน์จากขยะมูล
ฝอยของครัวเรือนในเขตพื้นที่ อบต.คลองแดน อ.ระโหนด จ.สงขลา
11
การบริหารจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการใช๎ประโยชน์ขยะในพืน้ ที่องค์กรการ
บริการสํวนตาบล คลองน๎อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
12
การบาบัดน้าเสียสีย๎อมกระจูดโดยใช๎สารส๎มรํวมกับคลอรีน:กรณีศึกษาตาบลพนาง
ตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
13
การประยุกต์ใช๎ระบบถังกรองไร๎อากาศรํวมกับบึงประดิษฐ์ในการบาบัดน้าเสีย
ฟาร์มสุกร:กรณีศึกษากลุมํ ผูเ๎ ลี้ยงสุกรในพื้นที่ เทศบาลตาบลช๎างซ๎าย
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
14
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาละแมและกลยุทธ์สํวนประสมการตลาดของกลุํมสร๎าง
อาชีพตาบลทุํงขมิ้น อ.นาหมํอม จ.สงขลา
15
การมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการบํอน้าพุร๎อนบ๎านรมณีย์เพื่อการ
ทํองเที่ยว กรณีศึกษา บ๎านรมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
16
การศึกษาตัวบํงชี้ความรับผิดชอบตํอสังคมของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
สํวนตาบลคลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่
17
การศึกษารูปแบบระบบบาบัดน้าเสียชุมชนที่เหมาะสมขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตาบลวังไผํ อ.เมือง จ.ชุมพร
18
การสืบทอดภูมิปัญญาด๎านการจัดการความหลากหลายสมุนไพรไทยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เทศบาลตาบลบ๎านสวน
19
คุณภาพการผลิตกะปิกุ๎งเคยเพื่อพัฒนาเป็นสินค๎าในตาบลห๎วยน้า อ.คลองทํอม

นางพงษ์จันทร์ คล๎ายอุดม
ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน
ดร.วริศรา สมเกียรติกุล
นางสาวมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญ
พงษ์
ผศ.ดร.จิตเกษม หลาสะอาด
ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์
ผศ.ดร.จิตเกษม หลาสะอาด
ดร.พัชรี หลุํงหมําน
ดร.วัชรี รวยรื่น
นางสาวมินตรา ตรงตํอการ
นายอาดือนา นิโด
ผศ.พรพรหม พรหมเมศร์
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
นางสาวชิโนรส ละอองวรรณ
ดร.วัชรี รวยรื่น
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
นางสาวเนตรนภา เหมทานนท์
ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์
นางสาวกนกวรรณ แก๎วเกาะ
สะบ๎า
ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง
นางสาวรัชกร นามกร
ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ์
ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
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จ.กระบี่
คุณภาพของน้าพุร๎อนเค็ม อาเภอคลองทํอม จังหวัดกระบี่
แนวทางการจัดการทํองเที่ยวตาบล คลองเคียน อ.ตะกั่วทุํง จ.พังงา
แนวทางการลดสารกันเปื้อนตกค๎างในอาหารที่จาหนํายในตลาดสดเทศบาลตาบล
มาบอามฤต
ผลกระทบจากโรงโมํหินทีม่ ีตํอประชาชนในเขตตาบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.พัชรี หลุํงหมําน
นางสาวกนกวรรณ แก๎วเกาะ
สะบ๎า
นายจีรวัฒน์ มาลา
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์

โทร : 077-913342
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ตัวชี้วัดที่ 19 งานบริการวิชาการที่ทาในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50
คาอธิบายตัวชี้วัด :
งานบริการวิชาการหมายถึง งานที่ปฏิบัติในกิจกรรมบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต๎องการ
พัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและประเทศชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มี
คําตอบแทนและบริการแบบให๎เปลํา ซึ่งปรากฏอยูํในแผนของมหาวิทยาลัย หรือได๎รับการขอความรํวมมือจาก
หนํวยงานอื่นโดยเป็นงานบริการวิชาการที่ให๎ความสาคัญในการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นตามหลักการ 4 ประการของ
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) คือ
1. รํวมคิดรํวมทาแบบพันธมิตรและหุ๎นสํวน
2. เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน และนาไปสูํผลงานวิชาการ
3. เกิดประโยชน์รํวมกันแกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย
4. เกิดผลกระทบตํอสังคมที่ประเมินได๎
การคานวณ :
งานบริการวิชาการที่ทาใน
จานวนงานบริการวิชาการที่ทาและพัฒนารํวมกับชุมชน
ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
ท๎องถิ่น หรือสถานประกอบการ
=
x100
มหาวิทยาลัยกับสังคม
จานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 10
ร๎อยละ 20
ร๎อยละ 30
ร๎อยละ 40
ร๎อยละ 50
ผลการดาเนินงาน : 36.19
หนํวยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.คณะวิทยาการจัดการ
5.คณะนิตศิ าสตร์
6.คณะพยาบาลศาสตร์
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
8.บัณฑิตวิทยาลัย
9.สานักงานอธิการบดี
10.สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11.สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.สานักศิลปะและวัฒนธรรม
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา

คําเปูาหมาย
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50

ผลการดาเนินงาน
ร๎อยละ 22.22
ร๎อยละ 11.11
ร๎อยละ 44.00
ร๎อยละ 80.00
ร๎อยละ 9.09
ร๎อยละ 37.50
ร๎อยละ 57.14
ร๎อยละ 50.00
ร๎อยละ 33.33
ร๎อยละ 28.57
ร๎อยละ 60.00
-
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คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

งานบริการวิชาการที่ทาในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม

ร๎อยละ 50

ผลการ
ดาเนินงาน
36.19

ค่าคะแนน
ที่ได้
3.6190

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในไตรมาส 2 มีการดาเนินงานบริการวิชาการที่ทาในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม จานวน 38 งาน ได๎แกํผลการดาเนินงานของหนํวยงาน ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ จานวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 9 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 22.22 ได๎แกํ
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธุ์กับการจัดการพื้นทีแ่ ละทรัพยากรทางสังคม
1.2 โครงการสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสาหรับบุคลากรทางการศึกษา
(เป็นโครงการทีไ่ มํมีในแผนงานบริการวิชาการ)
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 11.11 ได๎แกํ
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการแปลงหญ๎าเนเปียร์ลูกผสมรํวมกับการผลิตก๎อนอาหารพลังงานสูง
(UMMB) ที่เสริมสมุนไพรถํายพยาธิเพื่อสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต๎นแบบด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจานวน 11 งาน จากทัง้ หมด 25 งาน คิดเป็นร๎อยละ 44.00 ได๎แกํ
3.1 โครงการจัดการปุาต๎นน้าหัวคลองโดยประชาชนมีสวํ นรํวมพื้นที่ ตาบลดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี (รายได๎)
3.2 โครงการฟื้นฟูพื้นทีป่ ุาชายเลนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนตาบลทําทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
3.3 โครงการค๎นหาปัญหาและความต๎องการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ (การจัดการชุมชนเชิงอนุรักษ์)
3.5 โครงการจัดการปุาต๎นน้าหัวคลองโดยประชาชนมีสวํ นรํวมพื้นที่ตาบลดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
3.6 โครงการชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.7 โครงการอบรมการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น
3.8 โครงการสารสนเทศศาสตร์ ปันความรู๎สชูํ ุมชน
3.9 โครงการติวพิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน
3.10 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด๎านภาษาอังกฤษให๎กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
3.11 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
4. คณะวิทยาการจัดการ จานวน 8 โครงการ จากทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 80.00 ได๎แกํ
4.1 โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันธุรกิจ SME ตาบลช๎างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
4.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองขยายชุมชนบ๎านพุมเรียงโดยประสานการมีสํวนรํวมของภาค
ประชาชน ปี 2
4.3 โครงการณรงค์คัดแยกขยะกํอนทิ้ง เทศบาลตาบลพุมเรียง
4.4 โครงการปลุกปุาชายเลนบ๎านพุมเรียง
4.5 โครงการอบรมการใช๎งานโปรแกรม Microsoft Office
4.6 โครงการอบรม “ทรัพยากรไทย พืชผักพรรณไม๎”
4.7 โครงการพืชผักพรรณไม๎เทรดแฟร์
4.8 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพภาษาทีส่ ามเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น
5. คณะนิติศาสตร์ จานวน 1 โครงการ จากทั้งหมด 11 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 9.09 คือ โครงการพระบารมี
ปกเกล๎าชาวสุราษฎร์
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6. คณะพยาบาลศาสตร์ อยูํระหวํางดาเนินงาน จานวน 3 โครงการ จากทั้งหมด 8 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 37.50ได๎แกํ
6.1 โครงการตามแนวพระราชดาริสายใยรักแหํงครอบครัว กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพจิตหํางไกลจากภาวะซึมเศร๎าใน
ผู๎สูงอายุ
6.2 โครงการบริการวิชาการสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชน กิจกรรมพัฒนาเครือขํายผู๎ดูแลผู๎ปุวยทางออร์โธปิดิกส์ใน
ท๎องถิ่น
6.3 โครงการจัดตั้งหนํวยงานจัดการศึกษาตํอเนื่องทางการพยาบาล (หนํวย CNEU) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด๎าน
การสอนสาหรับพยาบาลพี่เลีย้ ง
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว จานวน 3 โครงการ จากทั้งหมด 7 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 57.14 ได๎แกํ
7.1 โครงการการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี
7.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว นางกา พะลวย เวียงสระ
7.3 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง กิจกรรม English outside the book
8. บัณฑิตวิทยาลัย จานวน 1 โครงการ จากแผนการดาเนินงาน 2 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 50.00 คือ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนจังหวัดพังงา
9. สานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น) ดาเนินการแล๎วเสร็จ จานวน 2 โครงการ กาลังดาเนินการ
4 โครงการจากทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 33.33 ได๎แกํ
9.1 โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว
9.2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
10. สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมํมีการดาเนินงานในพันธกิจด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
11. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กาลังดาเนินงานจานวน 2 โครงการ จากทัง้ หมด 7 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ
28.57 ได๎แกํ
11.1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
11.2 โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวดอนสักพะลวย กิจกรรมประชาสัมพันธ์เส๎นทางทํองเที่ยวดอนสัก-พะลวยด๎วย
Social network
12. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดาเนินงานบริการวิชาการที่ทาและพัฒนารํวมกับชุมชนท๎องถิ่นหรือสถานประกอบการ
3 งาน จากทั้งหมด 5 งาน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 ได๎แกํ
12.1 กิจกรรมสืบสานปณิธานธรรม กิจกรรมยํอยเดินบาตรพุมเรียงและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เวทีสากัจฉา
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12.2 กิจกรรมสืบสานปณิธานธรรม กิจกรรมยํอยสืบศิลป์ภาษาถิ่นผํานบทเพลง
12.3 กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสูํเวทีจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรม
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไมํมีงานบริการวิชาการที่ทาในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
สรุปผลการดาเนินงานบริการวิชาการทีท่ าในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จานวน 38 งานจากจานวนงานบริการวิชาการทัง้ หมด 105 งาน คิดเป็นร๎อยละ 36.19

ปัจจัยสนับสนุน : ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการดาเนินงานตามแผน
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา องอาจ
ตาแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166
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ตัวชี้วัดที่ 20 ผู้เข้ารับการบริการและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีผลลัพธ์ จากการดาเนินการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ผู๎รับบริการ หมายถึง ผู๎เข๎ารับการให๎บริการวิชาการของหนํวยงาน ที่หนํวยงานได๎ให๎บริการ
วิชาการด๎านหนึ่งด๎านใดแกํบุคคล/องค์กร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชํน ให๎บริการวิชาการด๎านการ
อบรม/สัมมนา/ตรวจสอบ/ทดสอบ เป็นต๎น
การให๎บริการวิชาการแกํองค์กร/บุคคล ได๎แกํ
(1) การให๎บริการวิชาการระหวํางสํวนงานภายในมหาวิทยาลัย
(2) การให๎บริการแกํสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอื่นของรัฐ
(3) การให๎บริการวิชาการแกํองค์กรเอกชน หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ประเภทการให๎บริการวิชาการ มีดังนี้
(1) การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย
(2) การค๎นคว๎า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบ และตรวจสอบ
(3) การวางระบบ ออกแบบ และประดิษฐ์
(4) การให๎คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
(5) การให๎บริการวิจัย
(6) การให๎บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน
(7) การเขียนทางวิชาการและงานแปล
(8) การให๎บริการทางด๎านเทคโนโลยีการศึกษา
(9) การให๎บริการสารสนเทศ
(10)การให๎บริการวิชาการอื่น ๆ
โครงการบริการวิชาการ หมายถึง โครงการที่ให๎บริการวิชาการแกํทางราชการ รั ฐวิสาหกิจเอกชน สังคม
หรือชุมชน อันกํอให๎เกิดความก๎าวหน๎าทางวิชาการแกํสังคม โดยอาศัยความรู๎และความสามารถทางวิชาการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือสํวนงานโดยไมํมุํงผลกาไร ทั้งการให๎บริการวิชาการที่มีคําตอบแทนและบริการวิชาการ
แบบให๎เปลํา
การคานวณ :
ผู๎เข๎ารับการบริการและนาความรู๎
ผู๎เข๎ารับการบริการและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมี
ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์ =
ผลลัพธ์จากการดาเนินการ
x100
จากการดาเนินการ
ผู๎เข๎ารับการบริการทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ร๎อยละ 10

คะแนน 2
ร๎อยละ 20

คะแนน 3
ร๎อยละ 30

คะแนน 4
ร๎อยละ 40

คะแนน 5
ร๎อยละ 50
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ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 79.98
หนํวยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.คณะวิทยาการจัดการ
5.คณะนิติศาสตร์
6.คณะพยาบาลศาสตร์
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเทีย่ ว
8.บัณฑิตวิทยาลัย
9.สานักงานอธิการบดี
10.สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11.สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.สานักศิลปะและวัฒนธรรม
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา

คําเปูาหมาย
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50

ผลการดาเนินงาน
ร๎อยละ 50.00
ร๎อยละ 61.54
ร๎อยละ 75.00
ร๎อยละ 37.50
ร๎อยละ 0.00
ร๎อยละ 0.00
ร๎อยละ 98.06
ร๎อยละ 0.00
ร๎อยละ 0.00
ร๎อยละ 0.00
ร๎อยละ 100.00
-

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ผู๎เข๎ารับการบริการและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
และมีผลลัพธ์จากการดาเนินการ

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 50

ผลการ
ดาเนินงาน
79.98

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในไตรมาส 2 มีการดาเนินโครงการจัดอบรมให๎ความรู๎ ผู๎เข๎ารับการบริการวิชาการ
สามารถนาความรูไ๎ ปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดาเนินการ คิดเป็นร๎อยละ 79.98 ได๎แกํ (รวบรวมเฉพาะหนํวยงานที่
รายงานผล)
1. คณะครุศาสตร์ มีการจัดอบรมตามโครงการสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทางการศึกษา
มีผู๎ผํานการอบรมจานวน 80 คน หลังจากการจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผทู๎ ี่ได๎นาความรูไ๎ ปใช๎
ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดาเนินการ จานวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดอบรม 6 โครงการ มีผู๎ผํานการอบรม 195 คน หลังจากการจัดอบรมมีการ
ติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดาเนินงาน จานวน 120 คน
คิดเป็นร๎อยละ 61.54 ได๎แกํโครงการ
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแปลงหญ๎าเนเปียร์ลูกผสมรํวมกับการผลิตก๎อนอาหารพลังงานสูง
(UMMB) ที่เสริมสมุนไพรถํายพยาธิเพื่อสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต๎นแบบด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น
2.3 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่มโรลกาแฟ
2.4 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่ม บราวนี่
2.5 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎
2.6 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ : ผลิตภัณฑ์สปา
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดอบรมให๎ความรู๎ 7 โครงการ คือ
3.1 โครงการฟื้นฟูพื้นทีป่ ุาชายเลนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนตาบลทําทอง อ.กาญจนดิษฐ์
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จ.สุราษฎร์ธานี
3.2 โครงการค๎นหาปัญหาและความต๎องการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ (การจัดการชุมชนเชิงอนุรักษ์)
3.4 โครงการจัดการปุาต๎นน้าหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพื้นที่ตาบลดอนสัก
3.5 โครงการชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.6 โครงการอบรมการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น
3.7 โครงการจัดการปุาต๎นน้าหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพื้นที่ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สฎ. (เงินรายได๎)
รวมมีผู๎ผํานการอบรม 1,200 คน หลังจากการจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผทู๎ ี่ได๎นาความรูไ๎ ปใช๎
ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดาเนินงาน จานวน 900 คน คิดเป็นร๎อยละ 75.00
4. คณะวิทยาการจัดการ รายงานผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร๎างทักษะคอมพิวเตอร์สูํชุมชน ผู๎เข๎ารับการบริการนา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดาเนินการ ร๎อยละ 37.50
5. คณะนิติศาสตร์ ไมํมีผลการดาเนินงานไตรมาส 2
6. คณะพยาบาลศาสตร์ ไมํมีผลการดาเนินงานไตรมาส 2
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว มีการจัดอบรมให๎ความรู๎จานวน 12 โครงการ
7.1 อบรมภาษาจีนเพื่อการบริการ (25 คน)
7.2 Junior Guides By Tourism Program (70 คน)
7.3 โครงการยกระดับมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ อ.เวียงสระ (40 คน)
7.4 โครงการอบรมทักษะภาษาตํางประเทศและจิตบริการบุคลากรด๎านโรงแรม (200 คน)
7.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) รุํนที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (45 คน)
7.6 พัฒนาเครือขํายความรํวมมือกับ YULIN University (13 คน)
7.7 โครงการบริการข๎อมูลตามรอย 9 พระบาท (9 คน)
7.8 โครงการฝึกอบรม Shin sung-SRU Winter Program 2016 (15 คน)
7.9 โครงการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองเวียง (20 คน)
7.10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพริกแกงตามือ อ.เวียงสระ (20 คน)
7.11 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลีย้ ง กิจกรรม English outside the book (45 คนนาความรู๎ไปใช๎ 40 คน)
7.12 ฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ (15 คน นาความรู๎ไปใช๎ 10 คน)
7.13 อบรมจัดทาฐานข๎อมูลงานบริการวิชาการ มีผู๎เข๎ารับบริการทั้งหมด 517 คน หลังจากการจัดอบรมมีการ
ติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดาเนินงาน จานวน 507 คน
คิดเป็นร๎อยละ 98.06
8. บัณฑิตวิทยาลัย ไมํมีผลการดาเนินงานไตรมาส 2
9. สานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น) ไมํมีผลการดาเนินงานไตรมาส 2
10. สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมํมีการดาเนินงานในพันธกิจด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
11. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํมีผลการดาเนินงานไตรมาส 2
12. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดอบรมให๎ความรู๎ 5 โครงการ มีผู๎ผํานการอบรม จานวน 131 คน หลังจากการจัด
อบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ทไี่ ด๎นาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดาเนินการ
จานวน 131 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไมํมีการดาเนินงานในพันธกิจด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
มีผู๎ผํานการอบรมทั้งสิน้ จานวน 2,123 คน หลังจากการจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นาความรู๎
ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดาเนินการ จานวน 1,698 คน จากผู๎รับบริการวิชาการทัง้ หมด คิดเป็นร๎อยละ 79.98

ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา องอาจ

ตาแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 0810883166
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ตัวชี้วัดที่ 21 โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
หน่วยนับ : โรงเรียน
ค่าเป้าหมาย : 20 โรงเรียน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดการศึกษาในระดับ
ขั้นพื้นฐานตั้งแตํระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไปจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง หมายถึง โครงการกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1. กิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎
2. การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา
3. การยกระดับความรู๎ภาษาอังกฤษ
4. การยกระดับความรู๎ภาษาไทย
5. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (โตไปไมํโกง รู๎เทําทันสื่อ ไมํเป็นเหยื่อของสังคม)
6. การพัฒนาศักยภาพครู
7. กิ จ กรรมอื่ น ๆ ตามความต๎ อ งการของโรงเรี ย นเปู า หมายและสอดคล๎ อ งกั บ ความรู๎ แ ละความ
เชี่ยวชาญที่สถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงมีอยูํ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
4 โรงเรียน
8 โรงเรียน
12 โรงเรียน
16 โรงเรียน
20 โรงเรียน
ผลการดาเนินงาน : 20 โรงเรียน
หน่วยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.คณะวิทยาการจัดการ
5.คณะนิติศาสตร์
6.คณะพยาบาลศาสตร์
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

ค่าเป้าหมาย
8 โรงเรียน
2 โรงเรียน
2 โรงเรียน
2 โรงเรียน
2 โรงเรียน
2 โรงเรียน
2 โรงเรียน

ผลการดาเนินงาน
8 โรงเรียน
2 โรงเรียน
2 โรงเรียน
2 โรงเรียน
2 โรงเรียน
2 โรงเรียน
2 โรงเรียน

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการ
อุดมศึกษาพี่เลี้ยง

20 โรงเรียน

ผลการ
ดาเนินงาน
20 โรงเรียน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยได๎จัดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการตามโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงในโรงเรียนเปูาหมาย จานวน 20 โรงเรียน จากคณะตําง ๆ ดังนี้
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1. คณะครุศาสตร์
- โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
- โรงเรียนมัธยมบ๎านทาเนียบ
- โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ๎านคลองวาย
- โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ๎านยางโพรง
- โรงเรียนทําอุแทพิทยา
- โรงเรียนทําฉางวิทยาคาร
- โรงเรียนบ๎านคลองสระ
- โรงเรียนบ๎านโพหวาย
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โรงเรียนบ๎านทําเพชร
- โรงเรียนบ๎านซอยสิบ
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88
- โรงเรียนบ๎านปากดอนสัก
4. คณะวิทยาการจัดการ
- โรงเรียนบ๎านห๎วยโศก
- โรงเรียนบ๎านไสตอ
5. คณะนิติศาสตร์
- โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา
- โรงเรียนพนมศึกษา
6. คณะพยาบาลศาสตร์
- โรงเรียนวัดสมหวัง
- โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
- โรงเรียนบ๎านคอกช๎าง
- โรงเรียนชุมชนบ๎านนางกา
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา องอาจ
ตาแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 0810883166
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ตัวชี้วัดที่ 22 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)
หน่วยนับ : ระดับ
ค่าเป้าหมาย : 5
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอยํางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคานึงถึงกระบวนการในการ
ให๎บริการวิชาการแกํสังคม โดยศึกษาความต๎องการของกลุํมเปูาหมายนามาจัดทาแผนบริการวิชาการประจาทั้งการ
บริการวิชาการที่ทาให๎เกิดรายได๎และการบริการวิชาการที่คณะจัดทาเพื่อสร๎างประโยชน์แกํชุมชน โดยมีการประเมิน
ความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแกํนักศึกษาให๎มีประสบการณ์
จากสภาพจริงและนามาใช๎ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร๎างความพึงพอใจชุมชนและสังคมอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและกาหนดตัวบํงชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคม และจัดทาแผนการใช๎ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
2. โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 อยํางน๎อยต๎องมีโครงการที่มีการเก็บคําลงทะเบียน
3. ประเมินความสาเร็จตามตัวบํงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
4. นาผลการประเมินตามข๎อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให๎บริการวิชาการสังคม
5. คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมในระดับสถาบัน
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ผลการดาเนินงาน : ระดับ 2
หนํวยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.คณะวิทยาการจัดการ
5.คณะนิติศาสตร์
6.คณะพยาบาลศาสตร์
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
8.บัณฑิตวิทยาลัย
9.สานักงานอธิการบดี
10.สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12.สานักศิลปวัฒนธรรม
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา

คําเปูาหมาย
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
-
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คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคมตาม
เปูาหมายของมหาวิทยาลัย

ระดับ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 2

ค่าคะแนน
ที่ได้
2.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในไตรมาส 2 หนํวยงานมีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคมตาม
เปูาหมายของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 3 ดังนี้
 ระดับ 1 มีแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและกาหนดตัวบํงชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคม และจัดทาแผนการใช๎ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม จานวน 11 หนํวยงาน
 ระดับ 2 โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 มีโครงการที่เก็บคําลงทะเบียน จานวน 1 โครงการ ได๎แกํ
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธ์กับการจัดการพื้นที่และทรัพยากรทางสังคม (คณะครุศาสตร์)
8. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่มโรลกาแฟ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
9. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่มบราวนี่ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
10. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
11. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : หลักสูตรเรียนการทาผลิตภัณฑ์สปา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
12. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ (สานักวิทยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
 ระดับ 3 ประเมินความสาเร็จตามตัวบํงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการและนาเสนอกรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณา (คณะวิทยาศาสตร์มีผลการดาเนินงานระดับ 3)
นาผลการประเมินตามข๎อ 3 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให๎บริการวิชาการแกํสังคม ยังไมํมีผลการ
ดาเนินงาน
คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมในระดับสถาบัน ยังไมํมีผลการดาเนินงาน
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา องอาจ

ตาแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 0810883166
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ตัวชี้วัดที่ 23 ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลชุมชมท้องถิ่น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
หน่วยนับ : ระดับ
ค่าเป้าหมาย : 5
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การจั ด ท าฐานข๎อ มู ล ชุ ม ชนท๎ อ งถิ่น หมายถึ ง กระบวนการทางเทคนิ ค หรื อ วิ ช าการสมั ย ใหมํ ที่ น า
คอมพิวเตอร์มาใช๎รวบรวม จัดเก็บ และการจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถระบุถึงตาแหนํงหรือสถานที่ในภาคพื้นดินได๎
อยํ า งถู ก ต๎ อ ง ตรงกั บ ความเป็ น จริ ง มาประยุ ก ต์ ใ ช๎ เ พื่ อ จั ด ท าระบบฐานข๎ อ มู ล ทางด๎ า นทรั พ ยากร (Resource
Mapping) ตลอดจน วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทักษะและความชานาญการของคนในชุมชน (Skill Mapping) ล๎วน
มีความสาคัญและเป็นประโยชน์อยํางมากตํอการวางแผน และการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และกํอให๎เกิดการปฏิรูป กลไกการบริหารจัดการ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มหาวิทยาลัย
ทาหน๎าที่ประสานงาน และดาเนินโครงการการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นเพื่อ
การบริหารในชุมชนท๎องถิ่น ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลและทาการวิเคราะห์ข๎อมูลในด๎านตําง ๆ ทั้งข๎อมูลท างด๎าน
ทรัพยากรและข๎อมูลด๎านวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทักษะและความชานาญของคนในชุมชนตําง ๆ ในพื้นที่ศึกษา
เพื่อใช๎ข๎อมูลดังกลําวในการวางแผนการจัดการเพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการบริหารของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ซึ่งจะยังผลให๎เศรษฐกิจระดับรากฐานมีความเข๎มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได๎อยํางยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. ศึกษารวบรวมและสรุปสาระสาคัญของข๎อมูล รวมทั้งรวบรวมวิเคราะห์จัดกลุํม และกาหนดรูปแบบ
ฐานข๎อมูล
2. ออกแบบและจัดทาฐานข๎อมูล
3. มีการนาเข๎าข๎อมูลชุมชนในระบบได๎อยํางน๎อย ร๎อยละ 50
4. เผยแพรํทางระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต
5. ดาเนินการสารวจความเห็นเกี่ยวกับระบบฐานข๎อมูลและการใช๎ประโยชน์
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ข๎อ
2 ข๎อ
3 ข๎อ
4 ข๎อ
5 ข๎อ
ผลการดาเนินงาน : ระดับ 2
หนํวยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.คณะวิทยาการจัดการ
5.คณะนิติศาสตร์
6.คณะพยาบาลศาสตร์
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
8.บัณฑิตวิทยาลัย
9.สานักงานอธิการบดี

คําเปูาหมาย
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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10.สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12.สานักศิลปวัฒนธรรม
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา
14. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

5
5
5
5
5

ระดับ 2
ระดับ 2

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข๎อมูลชุมชม
ท๎องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
5 ข๎อ

ผลการ
ดาเนินงาน
2 ข๎อ

ค่าคะแนน
ที่ได้
2.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในไตรมาส 2 หนํวยงานมีระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข๎อมูลชุมชน
ท๎องถิ่น ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 2
ซึ่งได๎จัดอบรมอาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบจัดทาฐานข๎อมูลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 อยูํในขั้นตอนการ
ทดลองใช๎เพื่อให๎โปรแกรมที่สร๎างโดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความถูกต๎องครบถ๎วนและสามารถ
ใช๎ได๎จริง
 ระดับ 1 ศึกษารวบรวมและสรุปสาระสาคัญของข๎อมูล รวมทั้งรวบรวมวิเคราะห์จัดกลุํม และกาหนด
รูปแบบฐานข๎อมูล
 ระดับ 2 ออกแบบและจัดทาฐานข๎อมูล
ระดับ 3 มีการนาเข๎าข๎อมูลชุมชนในระบบได๎อยํางน๎อย ร๎อยละ 50
ระดับ 4 เผยแพรํทางระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต
ระดับ 5 ดาเนินการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบฐานข๎อมูลและการใช๎ประโยชน์
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา องอาจ
ตาแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166
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ตัวชี้วัดที่ 24 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า (Input)
หน่วยนับ : หลักสูตร
ค่าเป้าหมาย : 7 หลักสูตร
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลให๎มีความรู๎
ทักษะ ความสามารถ ในเทคนิคการปฏิบัติงานและเสริมสร๎างเจตคติในการพัฒนาการทางานให๎ดีขึ้น สมบูรณ์ขึ้น การ
ฝึกอบรมประกอบด๎วยกิจกรรมและวิธีการฝึกอบรมตําง ๆ กัน ตามวัตถุประสงค์และลักษณะของบุคคล ซึ่งจะจัดขึ้น
เพื่อยกระดับความสามารถของบุคคลให๎สามารถปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคตได๎และจะดาเนินการในชํวงเวลาหนึ่ง
อยํางมีระบบแบบแผน เมื่อต๎องการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ทักษะความสามารถ และเจตคติเพิ่มขึ้น
หลักสูตรระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได๎รับความเห็นขอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) จัดให๎กับผู๎เรียนนอกเหนือจากการศึกษาทั่วไปเพื่อมุํงพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให๎
มีความยืดหยุํนด๎านเนื้อหา ระยะเวลาเรียน และสถานที่ ตามความต๎องการของกลุํมเปูาหมายและชุมชน หรือตาม
นโยบายของทางราชการ
ทักษะทางวิช าชีพ หมายถึง ความสามารถประเภทตาง ๆ ที่จาเปนตอการนาความรู ทางวิช าชีพ คานิยม
จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมทางวิชาชีพ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3 หลักสูตร
4 หลักสูตร
5 หลักสูตร
6 หลักสูตร
7 หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน : 6 หลักสูตร
หน่วยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.คณะวิทยาการจัดการ
5.คณะนิติศาสตร์
6.คณะพยาบาลศาสตร์
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
8.บัณฑิตวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
4 หลักสูตร
2 หลักสูตร
-

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่สํงเสริมทักษะวิชาชีพ
ที่ตอบสนองตํอการประกอบอาชีพของประชาชน

7 หลักสูตร

ผลการ
ดาเนินงาน
6 หลักสูตร

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จานวน 6
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หลักสูตร จาก 2 คณะ ได๎แกํ
1. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ได๎แกํ
1.1 หลักสูตรฝึกอบรม Shin sung-SRU Winter Program 2016 จัดอบรม 1 ครั้งมีผู๎เข๎ารํวม 15 คน
1.2 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น TTCS จัดอบรม 2 ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม 41 คน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตรๆ ละ 1 ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม 112 คน
ได๎แกํ
2.1 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่มโรลกาแฟ (35 คน)
2.2 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่ม บราวนี่ (21 คน)
2.3 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎ (30 คน)
2.4 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : ผลิตภัณฑ์สปา (26 คน)
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่นในฐานะเจ๎าภาพหลักได๎มอบหมายให๎แตํละหนํวยงาน
จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อ รวบรวมเสนอให๎คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เห็นชอบ ขณะนี้มี
หนํวยงานเสนอข๎อมูลแล๎ว 8 หลักสูตรแตํยังไมํครอบคลุมทุกคณะจึงยังไมํได๎ดาเนินการเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา องอาจ
ตาแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166
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ตัวชี้วัดที่ 25 สัดส่วนรายได้จากการบริการวิชาการต่อเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรของประชาชน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า (Input)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 1
คาอธิบายตัวชี้วัด :
หมายถึง จานวนเงินอุดหนุนในการบริการวิชาการที่ได๎รับจากแหลํงตําง ๆ ประกอบด๎วย
1. รายได๎จากการบริการวิชาการ หมายถึงเงินที่เรียกเก็บจากการให๎บริการทางวิชาการ ประกอบด๎วยคําใช๎จําย
ในการดาเนินงาน และคําตอบแทน กับคําธรรมเนียมบริการ รวมถึงคําลงทะเบียนและเงินอุดหนุนที่ได๎รับจาก
บุคคลหรือหนํวยงานภายนอกด๎วย
2. การบริการทางวิชาการ หมายถึง การให๎บริการทางวิชาการแกํหนํวยงานในมหาวิทยาลัยซึ่งจํายคําบริการ
วิชาการจากเงินรายได๎ของหนํวยงาน หรือการให๎บริการทางวิชาการแกํสํวนราชการอื่น หรือเอกชนอัน
กํอให๎เกิดประโยชน์แกํสังคมและกํอให๎เกิดประโยชน์แกํสังคมและกํอให๎เกิดรายได๎จากการให๎บริการ
การคานวณ :
สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการ
รายได๎จากการบริการวิชาการ
ตํอเงินรายได๎ที่ได๎รับจัดสรร
งบประมาณเงินรายได๎มหาวิทยาลัย
=
x100
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ไมํรวมงบบุคลากรและงบลงทุน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 0.2
ร๎อยละ 0.4
ร๎อยละ 0.6
ร๎อยละ 0.8
ร๎อยละ 1
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 0.75
หน่วยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาการจัดการ
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
5.คณะนิตศิ าสตร์
6.บัณฑิตวิทยาลัย
7.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.คณะพยาบาลศาสตร์
9.สานักงานอธิการบดี
10.สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11.สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.สถาบันวิจัยและพัฒนา
13.สานักศิลปวัฒนธรรม
รวม

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)

เป้าหมายร้อยละ 1
(บาท)

5,216,876
17,136,263
14,806,570
6,840,927
6,964,424
11,490,140
12,627,182
4,541,230
9,785,564
3,192,500
5,162,051
10,747,596
1,739,100
110,251,423.00

52,168.76
171,362.63
148,065.70
68,409.27
69,644.24
114,901.40
126,271.82
45,412.30
97,855.64
31,925.00
51,620.51
107,475.96
17,391.00
1,102,514.23

ผลการ
ดาเนินงาน
(ร้อยละ)
0.07
3.45
0.29
3.88
1.59
0.75
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คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการตํอเงินรายได๎
ที่ได๎รับจัดสรรของประชาชน

ร๎อยละ 1

ผลการ
ดาเนินงาน
ร๎อยละ 0.75

ค่าคะแนน
ที่ได้
3.7500

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในไตรมาส 2 หนํวยงานมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการ จานวน 524,656
บาท ในโครงการ/กิจกรรมตํอไปนี้
1. คณะครุศาสตร์ มีรายได๎จากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธุ์กับการจัดการพื้นที่และทรัพยากรทาง
สังคม จานวน 3,800 บาท คิดเป็นร๎อยละ 0.07 ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร 5,216,876 บาท
2. คณะวิทยาการจัดการ ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการในไตรมาส 2
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการในไตรมาส 2
4. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว มีรายได๎จากการฝึกอบรมหลักสูตร Shin sung-SRU Winter Program 2016
จานวน 47,880 บาท และจากการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น TTCS จานวน 188,325 บาท รวม 236,205 บาท
คิดเป็นร๎อยละ 3.45 ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร 6,840,927 บาท
5. คณะนิติศาสตร์ ไมํรายงานผลการดาเนินงานในไตรมาส 2
6. บัณฑิตวิทยาลัย ไมํรายงานผลการดาเนินงานในไตรมาส 2
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรายได๎จากให๎บริการวิชาการ จานวน 36,300 บาท จากการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น 4 หลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 0.29 ของวงเงินที่ได๎รับจัดสรร 12,627,182 บาท
8. คณะพยาบาลศาสตร์ ไมํรายงานผลการดาเนินงานในไตรมาส 2
9. สานักงานอธิการบดี มีรายได๎จากการให๎บริการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการจากองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 14 องค์กร จานวน 350,000 บาท และรายได๎จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาประจาปี
งบประมาณ 2559 ของเทศบาลตาบลบ๎านเชี่ยวหลาน จานวน 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 380,000 บาท คิดเป็น
ร๎อยละ 3.88 ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร 9,785,564 บาท
10. สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการ
11. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการในไตรมาส 2
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีรายได๎จากคําลงทะเบียนโครงการเผยแพรํผลงานวิจัยสูํสาธารณชน กิจกรรมประชุม
วิชาการราชภัฏสุราษฎร์ธานีวจิ ัยครั้งที่ 12 จานวน 170,856 บาท คิดเป็นร๎อยละ 1.59 ของงบประมาณที่ได๎รับ
จัดสรร จานวน 10,747,596 บาท
13. สานักศิลปะและวัฒนธรรม ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการในไตรมาส 2
รวมทั้งสิ้น 827,161 บาท คิดเป็นร๎อยละ 0.48 จากงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จานวน 110, 251,423.00
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา องอาจ
ตาแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166
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ตัวชี้วัดที่ 26 โครงการบริการวิชาการที่นาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาใช้ในการพัฒนา
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 75
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การให๎บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยูํในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคมหรือ
เป็นแหลํงอ๎างอิงทางวิชาการ หรือทาหน๎าที่ใดๆ ที่มีผลตํอการพัฒนาชุมชนในด๎านวิชาการหรือการพัฒนา
ความรู๎ ตลอดจนความเข๎มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีคําตอบแทน และ
บริการวิชาการให๎เปลําโดยมีการนาความรู๎และประสบการณ์มาใช๎พัฒนาหรือบูรณาการเข๎ากับการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย อาทิ บทความ ตารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต๎น
งานบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให๎บริการแกํสังคมภายนอกสถาบันการศึกษาหรือเป็น
การให๎ บริการที่จัดในสถานบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข๎ามาใช๎บริการ
พิจารณาจากโครงการบริการวิชาการที่นาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัยเทียบกับโครงการบริการวิชาการทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
การคานวณ :
โครงการบริการวิชาการที่นา
โครงการบริการวิชาการที่นาความรู๎และประสบการณ์จาก
ความรู๎และประสบการณ์จากการ
การให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
=
x100
ให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการ
หรือการวิจัย
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
โครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 55
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 65
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 75
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 25.56
หน่วยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.คณะวิทยาการจัดการ
5.คณะนิติศาสตร์
6.คณะพยาบาลศาสตร์
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75

ผลการดาเนินงาน
ร๎อยละ 11.11
ร๎อยละ 33.33
ร๎อยละ 36.36
ร๎อยละ 40.00
ร๎อยละ 61.54
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คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
โครงการบริการวิชาการที่นาความรู๎และ
ประสบการณ์จากการให๎บริการมาใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 75

ผลการ
ดาเนินงาน
ร๎อยละ 25.56

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในไตรมาส 2 หนํวยงานได๎ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยเป็น
โครงการที่นาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย จานวน 23 โครงการ จากโครงการบริการวิชาการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 90 โครงการ คิด
เป็นร๎อยละ 25.56 ได๎แกํ
1. คณะครุศาสตร์ มีการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแกํสังคม จานวน 1 โครงการ จากทั้งหมด 9 โครงการ
คิดเป็นร๎อยละ 11.11 คือโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธ์กับการจัดการพื้นที่และทรัพยากรทางสังคม
บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาหลักสังคมวิทยา/สิทธิมนุษยชนศึกษา และบูรณาการกับการวิจัย เรื่อง
ปฏิบัติการทางสังคมและการสร๎างกฎเกณฑ์ใหมํของชาวไทยทรงดาสุราษฎร์ธานี
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแกํสังคม จานวน 6 โครงการ จาก
ทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 33.33 คือโครงการ
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแปลงหญ๎าเนเปียร์ลูกผสมรํวมกับการผลิตก๎อนอาหารพลังงานสูง
(UMMB) ที่เสริมสมุนไพรถํายพยาธิ เพื่อสัตว์เคี้ยวเอื้อง” บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การ
จัดการพืชอาหารสัตว์
2.2 โครงการ การพัฒนาศักยภาพชุมชรต๎นแบบด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา ขยะและมูลฝอยอันตราย,
การจัดการสิ่งแวดล๎อม
2.3 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่มโรลกาแฟ บูรณาการกับการเรียนการสอน
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่ม บราวนี่ บูรณาการกับการเรียนการสอน
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.5 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎ บูรณาการกับการเรียนการสอน
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.6 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : ผลิตภัณฑ์สปา บูรณาการกับการเรียนการสอน
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 4 โครงการ จากโครงการตามแผน 11 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ
36.36 ได๎แกํ
3.1 โครงการฟื้นฟูพื้นที่ปุาชายเลนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนทําทอง บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาการพัฒนาชุมชน/การจัดการความรู๎ในงานพัฒนาชุมชน และบูรณาการกับการวิจัยเรื่องการจัดการ
ความรู๎ในการอนุรักษ์ปุาชายเลน
3.2 โครงการชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชน/การ
จัดการความรู๎ในงานพัฒนาชุมชน, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวัสดิการชุมชน วิทยากรกระบวนการและ
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เทคนิคการจัดการอบรมสาหรับนักพัฒนา
3.3 โครงการอบรมการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชน/การ
จัดการความรู๎ในงานพัฒนาชุมชน , หลักการสร๎างยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการพัฒนาท๎องถิ่น, การวิเคราะห์
ปัญหาและการวางแผน, การบริหารและการจัดการแผนแมํบทชุมชน
3.4 โครงการจัดการปุาต๎นน้าหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพื้นที่ ต.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์ บูรณาการกับการ
เรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชน วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม/การจัดการ
ความรู๎ในงานพัฒนาชุมชน
4. คณะวิทยาการจัดการ มีการดาเนินงานโครงการฯ และบูรณาการกับการเรียนการสอน 4 โครงการ จากทั้งหมด
10 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 40.00 ได๎แกํ
4.1 โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันธุรกิจ SME ต.ช๎างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ บูรณาการกับการ
เรียนการสอนรายวิชาการเป็นผู๎ประกอบการและธุรกิจขนาดยํอม
4.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชนบ๎านพุมเรียงและพื้นที่ใกล๎เคียงปี 2 บูรณาการ
กับรายวิชาการบริหารการผลิตและดาเนินงาน
4.3 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะกํอนทิ้ง เทศบาลตาบลพุมเรียง บูรณาการกับรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
4.4 โครงการปลูกปุาชายเลนบ๎านพุมเรียงกับรายวิชาการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ
5. คณะนิติศาสตร์ ไมํรายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 2
6. คณะพยาบาลศาสตร์ ไมํรายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 2
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว มีการดาเนินโครงการบริการวิชาการและบูรณาการกับการเรียนการสอน
8 โครงการ จากจานวนโครงการที่ดาเนินการทั้งหมด 13 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 61.54 ได๎แกํ
7.1 อบรมภาษาจีนเพื่อการบริการ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาที่ 3 ภาษาจีน
7.2 Junior Guides By Tourism Program บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์
7.3 โครงการยกระดับมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ อ.เวียงสระ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
7.4 โครงการอบรมทักษะภาษาตํางประเทศและจิตบริการบุคลากรด๎านโรงแรม บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว
7.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) รุํนที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการกับการ
เรียนการสอนรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์
7.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองเวียง บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
7.7 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง กิจกรรม English outside the book บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
7.8 ฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน
เบื้องต๎น
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา องอาจ
ตาแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166
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ตัวชี้วัดที่ 27 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการพระราชดาริ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
หน่วยนับ : ระดับ
ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5
คาอธิบายตัวชี้วัด :
เพื่อสํงเสริมให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏให๎ความสาคัญและดาเนินการด๎านการสํงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริตามภารกิจ ซึ่งสอดคล๎องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547มาตรา 7 และ
มาตรา 8 (8) ที่ กาหนดเป็ นภาระหน๎ าที่ ของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏในการศึ กษาวิ จัยสํ งเสริมและสื บสานโครงการอั น
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริหมายถึง แผนการดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตาม
แนวพระราชดาริ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เกณฑ์การให้คะแนน :
1. แผนการสํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ผํานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและดาเนินการได๎ตามแผนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50
2. ดาเนินการได๎บรรลุความสาเร็จ ร๎อยละ 65 ของโครงการตามแผน
3. ดาเนินการได๎บรรลุความสาเร็จ ร๎อยละ 75 ของโครงการตามแผน
4. ดาเนินการได๎บรรลุความสาเร็จ ร๎อยละ 85 ของโครงการตามแผน
5. ดาเนินการได๎ครบถ๎วนตามแผน ร๎อยละ 100
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ผลการดาเนินงาน : ระดับ 2
หนํวยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.คณะวิทยาการจัดการ
5.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
6.คณะนิติศาสตร์
7.คณะพยาบาลศาสตร์
9.สานักงานอธิการบดี

คําเปูาหมาย
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 5
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
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คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการ
พระราชดาริ

ค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 2

ค่าคะแนน
ที่ได้
2.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน ในไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินโครงการพระราชดาริ อยูํในระดับ 2
คือ
 ระดับ 1 แผนการสํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ผํานการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยและดาเนินการได๎ตามแผนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50
 ระดับ 2 ดาเนินการได๎บรรลุความสาเร็จ ร๎อยละ 65 ของโครงการตามแผน
ระดับ 3 ดาเนินการได๎บรรลุความสาเร็จ ร๎อยละ 75 ของโครงการตามแผน
ระดับ 4 ดาเนินการได๎บรรลุความสาเร็จ ร๎อยละ 85 ของโครงการตามแผน
ระดับ 5 ดาเนินการได๎บรรลุความสาเร็จ ร๎อยละ 100 ของโครงการตามแผน
โครงการตามแนวพระราชดาริที่ดาเนินการได๎แกํ
1. โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว ดาเนินโครงการแล๎วเสร็จ (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินโครงการแล๎วเสร็จ (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)
3. โครงการสํงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน อยูํระหวํางดาเนินการ (งานบริการวิชาการ
พัฒนาท๎องถิ่น)
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
โครงการยํอย จานวน 17 โครงการ โดยดาเนินการแล๎วเสร็จ 2 โครงการ อยูํระหวํางดาเนินการ 12 โครงการ
และยังไมํได๎ดาเนินการ 3 โครงการ ดังนี้
4.1 อบรม “ทรัพยากรไทย พืชผักพรรณไม๎” ดาเนินการแล๎วเสร็จ (คณะวิทยาการจัดการ)
4.1 พืชผักพรรณไม๎เทรดแฟร์ ดาเนินการแล๎วเสร็จ (คณะวิทยาการจัดการ)
4.3 การสารวจเก็บรวบรวมข๎อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา อยูํระหวํางดาเนินการ (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
4.4 การสารวจเก็บรวบรวมชนิดพันธุ์พืช สัตว์ จุลนิ ทรีย์และศึกษาลักษณะทางกายภาพ (วิจัย) อยูํระหวําง
ดาเนินการ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4.5 การสารวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท๎องถิ่นจากการใช๎ประโยชน์ด๎านพฤกษศาสตร์พื้นบ๎าน (วิจัย)
อยูํระหวํางดาเนินการ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
4.6 เก็บรวบรวมพันธุ์ไม๎น้าพื้นถิ่นและพรรณไม๎น้าสวยงาม อยูํระหวํางดาเนินการ (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
4.7 การขยายพันธุกรรมต๎นหยาดน้าค๎าง (วิจัย) อยูํระหวํางดาเนินการ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4.8 จัดแสดงพันธุ์ไม๎น้าพื้นถิ่นพรรณไม๎น้าสวยงามและการขยายพันธุ์ไม๎น้า อยูํระหวํางดาเนินการ
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4.9 การพัฒนานวัตกรรมจากผักตบชวาเพื่อฆําลูกน้ายุงลายบ๎าน (วิจัย) อยูํระหวํางดาเนินการ
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4.10 ปลูกจิตสานึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (คุรุรักษ์พันธุกรรมพืช) อยูํระหวํางดาเนินการ (คณะครุศาสตร์)
4.11 การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล๎นมีให๎เห็น มี 2
กิจกรรม ดังนี้
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- วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดาบนฐานทรัพยากรชุมชน อยูํระหวํางดาเนินการ (งานบริการวิชาการ
พัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับคณะครุศาสตร์)
- การขยายพันธุ์กล๎วยไม๎ประจาถิ่นภาคใต๎ของประเทศไทย อยูํระหวํางดาเนินการ (งานบริการวิชาการ
พัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับคณะวิทยาศาสตร์)
4.12 ดาเนินงานปลูกรักษาพรรณไม๎ตามโครงสร๎างปุาดิบชื้นระดับต่าในแปลงปุาอนุรักษ์
อยูํระหวํางดาเนินการ (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)
4.13 กิจกรรมบริหารการดาเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.สุราษฎร์ธานี อยูํระหวํางดาเนินการ
(งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)
4.14 การจัดการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อยูํระหวํางดาเนินการ (วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว)
4.15 สารวจพันธุ์สมุนไพรที่ใช๎รักษาโรคในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยังไมํได๎ดาเนินการ (คณะพยาบาลศาสตร์)
4.16 ทาเส๎นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติ ยังไมํได๎ดาเนินการ (คณะนิติศาสตร์)
4.17 ทาเอกสารแผํนพับเผยแพรํให๎ความรู๎ทางด๎านกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ยังไมํได๎ดาเนินการ (คณะนิติศาสตร์)
ปัจจัยสนับสนุน : มีสานักงาน อพ.สธ. เป็นพี่เลี้ยงในการดาเนินงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : อาจารย์ผู๎รับผิดชอบโครงการ ยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในการดาเนินงานโครงการ
ตามกรอบแผนแมํบท และเสนอโครงการให๎ผํานการพิจารณาจากสานักพระราชวังในระดับเกรด A หรือ B
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา องอาจ
ตาแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166
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ตัวชี้วัดที่ 28 การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชนภายนอก
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยนับ : ครั้ง
ค่าเป้าหมาย : 15 ครั้ง
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การถํายทอด หมายถึง การสํงทอดความรู๎ ความเข๎าใจจากบุคคลหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมีลายลักษณ์อักษร
แลไมํมีลายลักษณ์อักษร
การเผยแพรํ หมายถึง การแนะนา การกระจายขําว การ ไมํหยุดอยูํกับที่ การให๎รู๎กันทั่วไป ซึ่งทาให๎บุคคลอื่นได๎
รู๎จัก ได๎รู๎คุณคํา ได๎ตระหนักในสิ่งที่เป็นต๎องการให๎ บุคคลได๎รู๎ได๎ทราบ
ศิลปะ หมายถึง กิจกรรมที่มนุษย์สร๎างขึ้นเพื่อเข๎าถึงความงามอันเป็นการยกระดับจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลและคนในสังคม
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความคิด ความรู๎สึก
ในสถานการณ์ตําง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข๎าใจ ซาบซึ้งยอมรับและปฏิบัติรํวมกันซึ่งเป็นผลจากสมดุลของ
ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสังคมและมนุษย์กับธรรมชาติอันนาไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนใน
สังคมนั้น ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
7 ครั้ง
9 ครั้ง
11 ครั้ง
13 ครั้ง
15 ครั้ง
ผลการดาเนินงาน : 21 ครั้ง
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํ
สาธารณชนภายนอก
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม

ครั้ง

15 ครั้ง

ผลการ
ดาเนินงาน
21 ครั้ง

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ผลการดาเนินงาน
ในไตรมาสที่ 2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) มีกิจกรรมการถํายทอดหรือ
เผยแพรํศิลปวัฒนธรรม จานวน 15 กิจกรรม ดังนี้
1.กิจกรรมอบรมหนังตะลุง ณ หอพุทธทาสฯ
- ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 11 คน
- ครั้งที่ 2 วันที่ 24-25 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม จานวน 11 คน
- ครั้งที่ 3 วันที่ 17-18 มี.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม จานวน 11 คน
2.กิจกรรมอบรมนาฎศิลป์ ณ หอพุทธทาสฯ
- ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 9 คน
- ครั้งที่ 2 วันที่ 5-6 พ.ย.59 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน
- ครั้งที่ 3 วันที่ 10-11 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 21 คน
- ครั้งที่ 4 วันที่ 18-19 มี.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 16 คน
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- ครั้งที่ 5 วันที่ 26-27 มี.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม16 คน
- ครั้งที่ 6 วันที่ 1-2 เม.ย.60 มีผู๎เข๎ารํวม 16 คน
3.กิจกรรมอบรมมวยไชยา ณ หอพุทธทาสฯ และโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรี
- ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 19 คน
- ครั้งที่ 2 วันที่ 27-28 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 16 คน
- ครั้งที่ 3 วันที่ 18-19 มี.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 8 คน
- ครั้งที่ 4 วันที่ 21 มี.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 8 คน
4.กิจกรรมเผยแพรํหนังตะลุง
- ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พ.ย.59 ณ ศูนย์การเรียนรูเ๎ ศรษฐกิจพอเพียง
คํายวิภาวดีรังสิต มีผู๎เข๎ารํวมประมาณ 300 คน
- ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มี.ค.60 ณ วัดทุํงหลวง อาเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู๎เข๎ารํวมประมาณ 300 คน
- ครั้งที่ 3 วันที่ 2 เม.ย.60 ณ ศูนย์การค๎าเซ็นทรัลพลาซํา
มีผู๎เข๎ารํวมประมาณ 300 คน
5.กิจกรรมวันออกพรรษา เมื่อวันที่ 13-21 ต.ค.59
ณ ริมเขื่อนแมํน้าตาปีและสะพานนริศ มีผเู๎ ข๎ารํวมจานวน 2,000
คน
6.กิจกรรมอบรมมโนราห์ เมื่อ ณ หอพุทธทาสฯ จานวน 10 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 ต.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน
- ครั้งที่ 2 วันที่ 29-30 ต.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 13 คน
- ครั้งที่ 3 วันที่ 5-6 พ.ย.59 มีผู๎เข๎ารํวม 10 คน
- ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 พ.ย.59 มีผู๎เข๎ารํวม 10 คน
- ครั้งที่ 5 วันที่ 19-20 พ.ย.59 มีผู๎เข๎ารํวม 11 คน
- ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 พ.ย. 59 มีผู๎เข๎ารํวม 9 คน
- ครั้งที่ 7 วันที่ 27-28 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 19 คน
- ครั้งที่ 8 วันที่ 21-22 ม.ค. มีผู๎เข๎ารํวม 14 คน
- ครั้งที่ 9 วันที่ 23-24 มี.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 21 คน
- ครั้งที่ 10 วันที่ 25-26 มี.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน
7.กิจกรรมอบรมดนตรีไทย ณ หอพุทธทาสฯ จานวน 12 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 ต.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 14 คน
- ครั้งที่ 2 วันที่ 29-30 ต.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน
- ครั้งที่ 3 วันที่ 12-13 พ.ย.59 มีผู๎เข๎ารํวม 14 คน
- ครั้งที่ 4 วันที่ 26-27 พ.ย.59 มีผู๎เข๎ารํวม 13 คน
- ครั้งที่ 5 วันที่ 10-11 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 13 คน
- ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน
- ครั้งที่ 7 วันที่ 24-25 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน
- ครั้งที่ 8 วันที่ 28-29 ม.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 11 คน
- ครั้งที่ 9 วันที่ 4-5 ก.พ.60 มีผู๎เข๎ารํวม 11 คน
- ครั้งที่ 10 วันที่ 25-26 มี.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 10 คน
- ครั้งที่ 11 วันที่ 11-12 มี.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน
- ครั้งที่ 12 วันที่ 25-26 มี.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน
8. กิจกรรมเผยแพรํดนตรีไทย จานวน 2 ครั้ง
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2. คณะครุศาสตร์

1 ครั้ง

3. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะนิติศาสตร์

1 ครั้ง

- ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ม.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 11 คน
- ครั้งที่ 2 วันที่ 19-21 มี.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 13 คน
9. กิจกรรมเผยแพรํมโนราห์ จานวน 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ก.พ.60 มีผู๎เข๎ารํวม 7 คน
- ครั้งที่ 2 วันที่ 14-17 ก.พ.60 มีผู๎เข๎ารํวม 6 คน
- ครั้งที่ 3 วันที่ 23-24 มี.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 21 คน
10. กิจกรรมเผยแพรํมวยไชยา จานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 มี.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน
- ครั้งที่ 2 วันที่ 2 เม.ย.60 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน
11. กิจกรรมเผยแพรํนาฎศิลป์ จานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ม.ค.-4ก.พ.60 มีผู๎เข๎ารํวม 19 คน
- ครั้งที่ 2 วันที่ 2 เม.ย.60 มีผู๎เข๎ารํวม 30 คน
12. รํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
วันที่ 29 ม.ค.- 4 ก.พ.60 มีผู๎เข๎ารํวม 19 คน
13. กิจกรรมถวายความอาลัยในหลวงฯ
- ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พ.ย.-22 ธค.59 ณ ศูนย์เรียนรู๎ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีผเู๎ ข๎ารํวมประมาณ 300 คน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.59 ณ มรส. มีผู๎เข๎ารํวม 16 คน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.59 ณ มรส. มีผู๎เข๎ารํวม 501 คน
14. กิจกรรมจัดทาเอกสารวิชาการด๎านศิลปวัฒนธรรม
15. กิจกรรมสํงเสริมงานวิจัยทางวัฒนธรรม
1.กิจกรรมทาบุญตักบาตรเพื่ออุทศิ ถวายเป็นพระราชกุศลแดํ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-

1 ครั้ง

1.โครงการคํายวัฒนธรรมกับชุมชนท๎องถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคม

1 ครั้ง
2 ครั้ง

7. คณะพยาบาลศาสตร์

2 ครั้ง

8. วิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว
รวม

1 ครั้ง

1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
2.โครงการไหว๎ครูกฎหมาย
1. กิจกรรมสํงเสริมภูมิปัญญาพื้นบ๎านในการดูแลหญิงหลังคลอด
2. กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและวิชาชีพการ
พยาบาล
-

21 ครั้ง

5 คะแนน

ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์ แพนสกุล

ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร : 3800
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ตัวชี้วัดที่ 29 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติต่อโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 20
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ศิลปะ หมายถึง กิจกรรมที่มนุษย์สร๎างขึ้นเพื่อเข๎าถึงความงามอันเป็นการยกระดับจิตใจและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลและคนในสังคม
วัฒ นธรรม หมายถึ ง วิถี ชีวิ ตของคนในสั ง คม เป็นแบบแผนการปฏิ บัติ และการแสดงออกซึ่ งความคิ ด
ความรู๎สึกในสถานการณ์ตําง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข๎าใจ ซาบซึ้งยอมรับและปฏิบัติรํวมกันซึ่งเป็นผลจากสมดุล
ของความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสังคมและมนุษย์กับธรรมชาติอันนาไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ในสังคมนั้น ๆ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
หมายถึง หนํวยงานดาเนินโครงการในลักษณะ
เจ๎าภาพหลัก หรือเจ๎าภาพรํวม ในการแลกเปลี่ยนด๎านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
ระดับชาติ หมายถึง ระดับหนํวยงานที่เป็น ระดับกรมขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือ
องค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
การคานวณ :
โครงการแลกเปลี่ยน
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
=
x100
นานาชาติตํอโครงการด๎าน
โครงการศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศิลปวัฒนธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 4
ร๎อยละ 8
ร๎อยละ 12
ร๎อยละ 16
ร๎อยละ 20
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 5.55
โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือ
=
นานาชาติตํอโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม
= ร๎อยละ 5.55
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติตํอโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม

2
36

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 20

x100

ผลการ
ดาเนินงาน
5.55

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.3875
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คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. กิจกรรมวันออกพรรษา จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 13-21 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณริมเขื่อนแมํน้าตาปีและสะพานนริศ
2. กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ระหวํางวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
***15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมอบรมดนตรีไทย
กิจกรรมอบรมมโนห์รา
กิจกรรมอบรมหนังตะลุง
กิจกรรมอบรมนาฎศิลป์
กิจกรรมอบรมมวยไชยา
กิจกรรมเครือขํายด๎านวิจัยภูมิปัญญาท๎องถิ่น
กิจกรรมบริการวิชาการด๎านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
กิจกรรมเครือขํายด๎านการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
กิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “พุทธทาส
ศึกษา”
กิจกรรมคัดเลือกเยาวชนดีเดํนด๎านวัฒนธรรม
กิจกรรมสืบสานปณิธานธรรม
กิจกรรมพัฒนาและให๎บริการฐานข๎อมูลทาง
วัฒนธรรม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด๎านวัฒนธรรม
กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสูํเวทีการจัดแสดง
กิจกรรมวันออกพรรษา
กิจกรรมถวายความอาลัยในหลวง
กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู๎สูงอายุ
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา
กิจกรรมวันครบรอบพระราชทานนามสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมสํงเสริมงานวิจัยทางวัฒนธรรม
กิจกรรมจัดทาเอกสารวิชาการด๎านศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมความรํวมมือระหวํางเครือขํายและศึกษาดู
งานทางวัฒนธรรม
กิจกรรม 5 ส.
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด๎านการอนุรักษ์และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจาสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
กิจกรรมเผยแพรํดนตรีไทย
กิจกรรมเผยแพรํมโนห์รา

งบประมาณ
170,000
190,000
100,000
170,000
80,000
345,000
70,000
200,000

เป้าหมายตามแผน
20 คน
15 คน
10 คน
20 คน
10 คน
20 คน
30 คน
20 คน

300,000

200 คน

ผู้รับผิดชอบ
ปวริศา
ปวริศา
เนตรชนก
เนตรชนก
เนตรชนก
นิทัศ
อุทุมพร
ปวริศา
เนตรชนก
นิทัศ

50,000
220,000
120,000

15 คน
1,000 คน
500 คน

นิทัศ
อุทุมพร
อุทุมพร

195,000
100,000
120,000
145,000
60,000
50,000
95,000
40,000
80,000
90,000

80 คน
400 คน
500 คน
300 คน
300 คน
200 คน
40 คน
1 เรื่อง
11 คน

เนตรชนก
อุทุมพร
ปวริศา
ปวริศา
ปวริศา
ปวริศา
ปวริศา
นิทัศ
นิทัศ
กัญญาภัทร

10,000
100,000

6 คน
30 คน

กัญญาภัท
กัญญาภัทร

10,000

25 คน

กัญญาภัทร

43,000

10 คน

จันทร์จิรา

120,000
250,000

15 คน
15 คน

ปวริศา
ปวริศา
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29
30
31
32
***33
34
35
36

กิจกรรมเผยแพรํหนังตะลุง
กิจกรรมเผยแพรํนาฎศิลป์
กิจกรรมเผยแพรํมวยไชยา
กิจกรรมรํวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
กิจกรรมดาเนินงานหนํวยอนุรักษ์ฯ
กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เรื่องการอนุรักษ์ฯ
กิจกรรมแขํงขันหนังตะลุง
รวมทั้งสิ้น

120,000
210,000
80,000
140,000
140,000
75,000
41,800

10 คน
20 คน
10 คน
20 คน
40 คน
5 คน
100 คน
30 คน
4,027 คน

เนตรชนก
เนตรชนก
เนตรชนก
ปวริศา
เนตรชนก
นิทัศ
นิทัศ
เนตรชนก

* หมายเหตุ หมายถึงกิจกรรมที่ดาเนินงานแล๎ว
ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์ แพนสกุล
ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร : 3800
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ตัวชี้วัดที่ 30 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)
หน่วยนับ : ข้อ
ค่าเป้าหมาย : 5 ข้อ
คาอธิบายตัวชี้วัด :
สถาบันการศึกษาต๎องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร๎างและการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒ นธรรมทั้ง การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู สื บ สาน เผยแพรํ วั ฒ นธรรม ภู มิปั ญ ญาท๎ อ งถิ่น ตามจุ ด เน๎ น ของสถาบั น อยํ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผู๎รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และจัดทาแผนด๎านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกาหนดตัวบํงชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให๎สามารถดาเนินการได๎ตามแผน
2. กากับติดตามให๎มีการดาเนินงานตามแผนด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. ประเมินความสาเร็จตามตัวบํงชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน
6. กาหนดหรือสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ข๎อ
2 ข๎อ
3 ข๎อ
4 ข๎อ
5-6 ข๎อ
ผลการดาเนินงาน : อยูํระหวํางการดาเนินงาน
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5 ข๎อ

ผลการ
ดาเนินงาน
n/a

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : อยูํระหวํางดาเนินการ/ รายงานผลไตรมาสที่ 4
ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์ แพนสกุล
ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร : 3800
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ตัวชี้วัดที่ 31 ร้อยละเฉลี่ยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50
คาอธิบายตัวชี้วัด :
นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย เปิดสอน ที่เป็น
กรรมการดาเนินงาน หรือเข๎ารํวมโครงการในลักษณะโครงการเพื่อการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม
=
การคานวณ :
ร๎อยละเฉลี่ยนักศึกษาที่เข๎ารํวม
โครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ร๎อยละ 30

จานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม
เปูาหมายจานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม

=

x100

ร๎อยละนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม
จานวนโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

คะแนน 2
ร๎อยละ 35

คะแนน 3
ร๎อยละ 40

คะแนน 4
ร๎อยละ 45

คะแนน 5
ร๎อยละ 50

ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 150
นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎าน =
ศิลปวัฒนธรรม
= ร๎อยละ 150
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ร๎อยละเฉลี่ยนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม

6,042
4,027

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 50

x100

ผลการ
ดาเนินงาน
ร๎อยละ 150

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000
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คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
หน่วยงาน
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 50

2. คณะครุศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะนิติศาสตร์
7. คณะพยาบาลศาสตร์
8. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50

ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์ แพนสกุล

ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50

ผลการดาเนินงาน
1.กิจกรรมสืบสานปณิธานธรรม จานวน 892 คน
2.กิจกรรมพัฒนาและให๎บริการฐานข๎อมูลทาง
วัฒนธรรม จานวน 1,240 คน
3. กิจกรรมอบรมหนังตะลุง จานวน 11 คน
4. กิจกรรมอบรมนาฎศิลป์ จานวน 12 คน
5. กิจกรรมอบรมมวยไชยา จานวน 13 คน
6. กิจกรรมเผยแพรํหนังตะลุง จานวน 900 คน
7.กิจกรรมวันออกพรรษา จานวน 2000 คน
8.กิจกรรมอบรมมโนราห์ จานวน 14 คน
9.กิจกรรมอบรมดนตรีไทย จานวน 12 คน
10. กิจกรรมเผยแพรํดนตรีไทย จานวน 11 คน
11. กิจกรรมเผยแพรํมโนราห์ จานวน 12 คน
12. กิจกรรมเผยแพรํมวยไชยา จานวน 12 คน
13. กิจกรรมเผยแพรํนาฎศิลป์ จานวน 49 คน
14. กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา จานวน 19 คน
15. กิจกรรมถวายความอาลัยในหลวงฯ 817 คน
16. กิจกรรมสํงเสริมงานวิจัยทางวัฒนธรรม
จานวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 6,042 คน
-

ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร : 3800

98
ตัวชี้วัดที่ 32 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า (Input)
หน่วยนับ : ครั้ง
ค่าเป้าหมาย : 5 ครั้ง
คาอธิบายตัวชี้วัด :
จานวนโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ หมายถึง การนับครั้งการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือ
สากล เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และประชาชนทั่วไป ได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมของไทย
และสากล
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดาเนินชีวิต ที่มนุษย์สร๎างขึ้นมานั่นเอง ไมํวําจะเป็นการละเลํน การแสดง การ
ร๎องเพลง พฤติกรรม และบรรดาผลงานทั้งมวลที่มนุษย์ได๎สร๎างสรรค์ขึ้น ไมํวําจะเป็นงานด๎านจิตกรรม สถาปัตยกรรม
ตลอดจนความคิด ความเชื่อ ความรู๎ ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบความรู๎สึก ความประพฤติ
และกิริยาอาการ หรือการกระทาใด ๆ ของมนุษย์ในสํวนรวม ลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกันและสาแดงออกมาให๎ปรากฏเป็น
ภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบ ประเพณี ความกลมเกลียว ความก๎าวหน๎าของชาติและศีลธรรมอันดีงามของ
ประชาชน ซึ่งวัฒนธรรมของคนแตํละภาคในประเทศไทยก็มีความเหมือ นและแตกตํางกันบ๎างตามแตํละพื้นที่ของ
ประเทศไทย รวมทั้งการสืบ ทอดหรืออาจมีการดัดแปลงบ๎างเพื่อให๎มีความเป็นสมัยนิยมมากขึ้น รวมทั้งสามารถ
ประพฤติปฏิบัติกันได๎อยํางทั่วถึงด๎วยนั้นเอง
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง
ผลการดาเนินงาน : 2 ครั้ง
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

5 ครั้ง

ผลการ
ดาเนินงาน
2 ครั้ง

ค่าคะแนน
ที่ได้
2.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. กิจกรรมวันออกพรรษา ระหวํางวันที่ 13-21 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณริมเขื่อนแมํน้าตาปี จัดโดยเทศบาลเมือง
สุราษฎร์ธานี โดยสานักฯ ได๎จัดทาพุํมผ๎าปุาพระราชทานเข๎ารํวมประกวด ได๎รับรางวัลรองชนะเลิกอันดับที่ 2
2. กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ระหวํางวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนาการ
แสดงนาฎศิลป์ไปแลกเปลี่ยน
ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์ แพนสกุล
ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร : 3800
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ตัวชี้วัดที่ 33 ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ความพึงพอใจในการทางานและแรงจูงใจในการทางาน หมายถึง ความคิดเห็นในระดับความสาคัญของ
ประเด็นตําง ๆ 14 ประเด็น ดังนี้
1. ความสาเร็จในงานที่ปฏิบัติ
2. การได๎รับความยอมรับนับถือ
3. ความก๎าวหน๎าในตาแหนํงการงาน
4. หน๎าที่ความรับผิดชอบ
5. ภาระงานที่เหมาะสม
6. นโยบายการพัฒนาบุคลากร/งาน
7. การบริหารงานที่เป็นธรรม
8. การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู๎รํวมงาน/ผู๎บริหาร
9. รายได๎/คําตอบแทนตําง ๆ
10. สวัสดิการที่นอกเหนือจากรายได๎/คําตอบแทน
11. ความมั่นคงของหน๎าที่การงาน
12. โอกาสความก๎าวหน๎าในงาน
13. สภาพแวดล๎อม
14. อุปกรณ์เครื่องมือ
การคานวณ :
ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
คําคะแนนความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
การทางาน
คําคะแนน 3.51 ขึ้นไป
=
x100
จานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 65
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : อยูํระหวํางดาเนินงาน
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ผลการ
ค่าคะแนน
ดาเนินงาน
ที่ได้
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ร๎อยละ 80
n/a
1.0000
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : อยูํระหวํางดาเนินงานเนื่องจากจานวนผู๎ตอบยังไมํถึงเปูาหมายที่วางไว๎ และ
เนื่องจากจะดาเนินการไตรมาสละ 2 ครั้ง คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4
ผู้รายงาน : นางสุพรรณี อนุกูล
ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่
โทร : 6109
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
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ตัวชี้วัดที่ 34 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)
หน่วยนับ : ระดับ
ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5
คาอธิบายตัวชี้วัด :
บุคลากร เป็นปัจจัยที่สาคัญของการผลิต การพัฒนา ผู๎เกี่ยวข๎องต๎องมีการออกแบบระบบประกันการ
บริหารและพัฒนา เพื่อให๎ได๎บุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล๎องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
สถาบัน โดยพิจารณาครอบคลุมประเด็นดังตํอไปนี้
1. ระบบการรับและการแตํงตั้ง
2. ระบบการบริหาร
3. ระบบการสํงเสริมและพัฒนา
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1
มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร
2
มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการนาไปปฏิบัติ/ดาเนินงาน
3
มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการนาไปปฏิบัติ/ดาเนินงาน ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนากระบวนงานจากผลการประเมิน
4
มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการนาไปปฏิบัติ/ดาเนินงาน ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนากระบวนงานจากผลการประเมิน และมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
5
มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการนาไปปฏิบัติ/ดาเนินงาน ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนากระบวนงานจากผลการประเมิน และมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีแนว
ปฏิบัติทีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ระดับ 1

คะแนน 2
ระดับ 2

คะแนน 3
ระดับ 3

คะแนน 4
ระดับ 4

คะแนน 5
ระดับ 5

ผลการดาเนินงาน : ระดับ 2
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 2

ค่าคะแนน
ที่ได้
2.0000
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คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
เกณฑ์การประเมิน
1.มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร

การดาเนินงาน
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สุ ราษฎร์ธ านีให๎ความส าคัญกับการพัฒ นา
บุคลากรในสังกัดทั้ง 2 ประเภท ทั้งประเภทวิชาการ และประเภท
สนับสนุนวิชาการ ดังนี้
1. ก าหนดแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการในการเข๎ า สูํ
ตาแหนํงทางวิชาการ และการไปศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก
เพื่อให๎เป็นไปตามสาขาวิชาและภาระงานสอน
2. กาหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับในการเข๎าสูํตาแหนํง
และการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
2. มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ สุ ราษฎร์ธ านี ได๎ ดาเนิ นงานในการพัฒ นา
และมีการนาไปปฏิบัติ/ดาเนินงาน
บุคลากรในสังกัดทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
1. การให๎ทุนสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบ
ดาเนินการเข๎าสูํตาแหนํงทางวิชาการ และอนุญาตให๎ไปศึกษาตํอ
ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศและตํ า งประเทศ
พร๎อมสนับสนุนทุนการศึกษา
2. การจั ด กิ จ กรรมโครงการอบรมให๎ ค วามรู๎ บุ ค ลากรสาย
สนั บ สนุ น เจ๎ า หน๎ า ที่ ผู๎ ป ฏิ บั ติ ง านในสํ ว นที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง โดยเชิ ญ
วิทยากรผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญในด๎านนั้นๆ มาให๎ความรู๎ ตลอดถึง
การสนับสนุนทุนการศึกษาในกรณีที่ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากรขึ้น เพื่อเป็นกองทุนในการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาบุคลากร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : การไปศึกษาต๎อของบุคลากรสายวิชาการไมํเป็นไปตามแผนที่วางไว๎ และการเข๎าสูํ
ตาแหนํงทางวิชาการไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว๎
ผู้รายงาน : นางสุพรรณี อนุกูล
ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่
โทร : 6109
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ตัวชี้วัดที่ 35 คุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 25

คาอธิบายตัวชี้วัด :
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต๎องการบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและความ
ลุํมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก๎าวหน๎าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู๎ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสํวนที่
เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน๎นของมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได๎รับหรือเทียบเทําตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให๎มีหลักฐานการสาเร็จ การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้อาจใช๎คุณวุฒิอื่นเทียบเทําคุณวุฒิปริญญาเอกได๎สาหรับกรณีที่ บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวํา ทั้งนี้
ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การนับผู๎สาเร็จการศึกษา ให๎นับ ณ.วันที่มหาวิทยาลัยได๎รับแจ๎งผลการสาเร็จการศึกษาอยํางเป็นทางการ
อาจารย์ประจา
หมายถึง
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน๎าที่หลักทางด๎านการสอนและการวิจัย
และปฏิบัติหน๎าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ๎างเข๎ามาเป็น
อาจารย์ประจาด๎วยเงินรายได๎หนํวยงานจะต๎องมีสัญญาจ๎างที่มีการระบุระยะเวลาการจ๎างอยํางชัดเจนและไมํน๎อยกวํา
9 เดือน ในสัญญาจ๎างจะต๎องระบุหน๎าที่ ภาระงานให๎ชัดเจน
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ให๎นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุใหมํในปีที่
ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแตํไมํถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
น๎อยกวํา 6 เดือน ไมํสามารถนามานับได๎
การคานวณ :
ร๎อยละคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ร๎อยละ 21

=
คะแนน 2
ร๎อยละ 22

ผลการดาเนินงาน : 23.99
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจา
คะแนน 3
ร๎อยละ 23

คะแนน 4
ร๎อยละ 24

เป้าหมาย
ร๎อยละ 25
ร๎อยละ 25
ร๎อยละ 25
ร๎อยละ 25
ร๎อยละ 25

x100
คะแนน 5
ร๎อยละ 25

ผลการดาเนินงาน
47.50 (38*100/80)
27.33 (44*100/161)
19.54 (17*100/87)
17.24 (15*100/87)
18.51 (5*100/27)
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หน่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
คุณวุฒิปริญญาเอก

เป้าหมาย
ร๎อยละ 25
ร๎อยละ 25
ร๎อยละ 25
ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 25

ผลการดาเนินงาน
8.51 (4*100/47)
6.45 (2*100/32)
ผลการ
ดาเนินงาน
23.99

ค่าคะแนน
ที่ได้
3.9900

ค าชี้ แ จงรายละเอี ย ดการด าเนิ น งาน : กองการเจ๎ า หน๎า ที่ ไ ด๎ ด าเนิ น การจั ด ท าฐานข๎ อ มู ล บุ ค ลากร
และรายงานผลคุณวุฒิอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งมีอาจารย์
ประจาทั้งหมด จานวน 521 คน มีอาจารย์ที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จานวน 125 คน
ปัจจัยสนับสนุน :
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาตนเองด๎านการศึกษาตํอของบุคลากรโดยการให๎การ
สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อศึกษาตํอทั้งในและตํางประเทศ
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการรับสมัครบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อเข๎าปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. การพัฒนาด๎านการศึกษาตํอเพื่อให๎ได๎คุณวุฒิระดับปริญญาเอกจาเป็นต๎องใช๎เวลาในการศึกษาตํอแม๎วํา
มหาวิทยาลัยให๎การสนับสนุนให๎อาจารย์ลาไปศึกษาตํอ ซึ่งขณะนี้มีอาจารย์ที่กาลังศึกษาตํออยูํในระดับปริญญาเอก
ทั้งในและตํางประเทศมีจานวน 120 คน และคาดวําจะสาเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2560 จานวน 15 คน
2. บางสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู๎สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ไมํมีผู๎มาสมัคร
ผู้รายงาน : นางสุพรรณี อนุกูล
ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่
โทร : 6109
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ตัวชี้วัดที่ 36 ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 15

คาอธิบายตัวชี้วัด :
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต๎องสํงเสริมให๎อาจารย์ใน
สถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู๎ในศาสตร์สาขาวิชาตํางๆ อยํางตํอเนื่อง เพื่อนาไปใช๎ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการดารงตาแหนํงทางวิชาการเป็นสิ่งสะท๎อนการ
ปฏิบัติงานดังกลําวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน
การนับตาแหนํงทางวิชาการ ให๎นับ ณ.วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน๎าที่หลักทางด๎านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน๎าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน
สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ๎างเข๎ามาเป็น
อาจารย์ประจาด๎วยเงินรายได๎หนํวยงานจะต๎องมีสัญญาจ๎างที่มีการระบุระยะเวลาการจ๎างอยํางชัดเจนและไมํน๎อยกวํา
9 เดือน ในสัญญาจ๎างจะต๎องระบุหน๎าที่ ภาระงานให๎ชัดเจน
การคานวณ :
ร๎อยละคุณวุฒิตาแหนํงทาง
จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ
=
x100
วิชาการ
อาจารย์ประจา
หมายเหตุ : การนับจานวนอาจารย์ประจาให๎นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 11
ร๎อยละ 12
ร๎อยละ 13
ร๎อยละ 14
ร๎อยละ 15
ผลการดาเนินงาน : 12.09
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

เป้าหมาย
ร๎อยละ 15
ร๎อยละ 15
ร๎อยละ 15
ร๎อยละ 15
ร๎อยละ 15
ร๎อยละ 15
ร๎อยละ 15

ผลการดาเนินงาน
20.00 (16*100/80)
14.29 (23*100/161)
12.64 (11*100/87)
11.49 (10*100/87)
0 (0*100/27)
0 (0*100/47)
9.68 (3*100/32)

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ตาแหนํงทางวิชาการ

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 15

ผลการ
ดาเนินงาน
ร๎อยละ 12.09

ค่าคะแนน
ที่ได้
2.0900

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดาเนินการจัดทาฐานข๎อมูลบุคลากรและรายงานผลผู๎มี
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ตาแหนํงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งมีอาจารย์ประจาทั้งหมด
จานวน 521 คน ที่สามารถขอเสนอผลงานกาหนดตาแหนํงทางวิชาการได๎ และในปัจจุบันมีอาจารย์ที่ดารงตาแหนํง
ทางวิชาการ จานวน 63 คน
ผู้รายงาน : นางสุพรรณี อนุกูล
ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่
โทร : 6109
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ตัวชี้วัดที่ 37 เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า (Input)
หน่วยนับ : เครือข่าย
ค่าเป้าหมาย : 7 เครือข่าย
คาอธิบายตัวชี้วัด :
เครือขํายความรํวมมือ หมายถึง การรวมตัวของกลุํมบุคคล องค์กร โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข๎า
ด๎วยกันอยํางเป็นระบบ เพื่อดาเนินกิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งอยํางเป็นรูปธรรม ภายใต๎วัตถุประสงค์รํวมกัน โดยตําง
ฝุายตํางยังคงมีความเป็นอิสระตํอกัน
ความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร หมายถึง มีการลงนามความรํวมมืออยําง
เป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทากิจกรรมรํวมกัน เชํนวิจัยรํวมกัน แลกเปลี่ยน อาจารย์ และการสร๎าง
หลักสูตรรํวมกัน ทั้งในประเทศและตํางประเทศ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3 เครือขําย
4 เครือขําย
5 เครือขําย
6 เครือขําย
7 เครือขําย
ผลการดาเนินงาน : 16 เครือขําย
หน่วยงาน

เป้าหมาย
1
1
1
1
1
1
1

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
3
4
5
4
-

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและ
ตํางประเทศ

ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
7 เครือขําย

16 เครือขําย

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดาเนินการจัดทาฐานเครือขํายความรํวมมือทาง
การศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งมี
หนํวยงานในการดาเนินการจานวน 7 หนํวยงาน ได๎ดาเนินการไปแล๎ว 16 เครือขํายประกอบด๎วยคณะครุศาสตร์ 3
เครือขําย คณะวิทยาการจัดการ 5 เครือขําย คณะมนุษย์ศาสตร์ 4 เครือขําย และวิทยาลัยนานาชาติ 4 เครือขําย
คณะครุศาสตร์ 3 เครือขําย ได๎แกํ
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เครือข่าย
หน่วยงาน/องค์กร
1. โครงการเครือขํายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต๎ตอนบน
จานวน 175 โรงเรียน
2. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
องค์กรซีมีโอและมหาวิทยาลัย
เครือขําย
3. การจัดประชุมวิชาการด๎านการศึกษาระดับ
PNU ประเทศฟิลิปปินส์
นานาชาติ

ในประเทศ/ต่างประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 เครือขําย ได๎แกํ
เครือข่าย
หน่วยงาน/องค์กร
1. ความรํวมมือทางวิชาการระดับนานาชาติใน Philippine Normal University
ด๎านการวิจัย
ประเทศฟิลิปปินส์ รํวมกับ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี
2. ความรํวมมือทางวิชาการระดับชาติในด๎า น สมาคมนักวิจัยแหํงประเทศไทย
การวิจัย
รํวมกับ สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหํงชาติ (วช.)
3. เครือขํายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ศูนย์ดัชนีการอ๎างอิงวารสารไทย (TCI
ไทย
Center) รํวมกับสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4. เครือขํายการศึกษาสารสนเทศศาสตร์
ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
รํวมกับ สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศ
ไทย

ในประเทศ/ต่างประเทศ
ตํางประเทศ

ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ 5 เครือขําย ได๎แกํ
เครือข่าย
1. เครือขํายความรํวมมือทางวิชาการและการ
บริการวิชาการ
2. เครือขํายความรํวมมือในการผลิตบัณฑิต
3. เครือขํายความรํวมมือทางวิชาการ

หน่วยงาน/องค์กร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชมรมบริหางานบุคคลสมุย
โครงการสานพลังประชารัฐด๎านการ
พัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนา
ผู๎นา
4. เครื อขํ า ยความรํ ว มมื อในการผลิต บัณ ทิ ต สภาอุตสาหกรรม
และการบริการวิชาการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. เครือ ขํายความรํวมมือ ในการผลิ ตบั ณฑิ ต
หอการค๎าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และการบริการวิชาการ

ในประเทศ/ต่างประเทศ
ตํางประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 4 เครือขําย ได๎แกํ
เครือขําย
1. ความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กับบริษัทการบินไทย จากัด มหาชน
2. กลุํมเครือขํายโรงแรมระหวํางประเทศ 15 โรงแรมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3. Hezhou University, People’s Sepublic of China
4. ความรํวมมือทางวิชาการและเทคโนโลยี ระหวําง

หนํวยงาน/องค์กร
บริษัทการบินไทย จากัด
มหาชน
โรงแรมเครือขํายระหวําง
ประเทศ
Hezhou University
สถาบันการบินพลเรือน

ในประเทศ/ตํางประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ตํางประเทศ
ในประเทศ
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มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏสุ ร าษฎร์ธ านีกั บสถาบั น การบิน พล
เรือน

ผู้รายงาน : นางสุพรรณี อนุกูล

ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่

โทร : 6109
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ตัวชี้วัดที่ 38 การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เจ้าภาพหลัก : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)
หน่วยนับ : ข้อ
ค่าเป้าหมาย : 5 ข้อ
คาอธิบายตัวชี้วัด :
มาตรฐานการอุดมศึกษาข๎อที่ 3 กาหนดให๎สถาบันมีการสร๎างและพัฒนาสังคมฐานความรู๎และสังคมแหํง
การเรียนรู๎ ซึ่งต๎องมีการจัดการความรู๎เพื่อมุํงสูํสถาบันแหํงการเรียนรู๎ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู๎ที่มีอยูํในสถาบัน
ซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให๎เป็นระบบ เพื่อให๎ทุกคนในสถาบันสามารถเข๎าถึงความรู๎
และพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะสํงผลให๎สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถ
ในเชิงแขํงขันสูงสุดกระบวนการในการบริหารจัดการความรู๎ในสถาบัน ประกอบด๎วย
1. การระบุความรู๎การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู๎ การเข๎าถึงข๎อมูล
2. การแลกเปลี่ยนความรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. การสร๎างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู๎ภายในสถาบัน
4. การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
5. การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู๎ในสถาบันให๎ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ข๎อ
2 ข๎อ
3 ข๎อ
4 ข๎อ
5 ข๎อ
ผลการดาเนินงาน : อยูํระหวํางดาเนินงาน
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎

ค่าเป้าหมาย
5 ข๎อ

ผลการ
ดาเนินงาน
n/a

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
- คณะครุศาสตร์ ครูมืออาชีพและผู๎บริหารมืออาชีพ
- คณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร๎อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา
- คณะมนุษย์ศาสตร์ จานวน 2 เรื่อง 1. การให๎บริการอาจารย์และนักศึกษา 2. การบริหารจัดการงานวิจัย
- คณะวิทยาการจัดการ โครงการพัฒนาทักษะภาษาที่สามเพื่อเสริมศักยภาพบัณฑิต
- วิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง IST Passbook
- คณะนิติศาสตร์ การผลิตบัณฑิตที่มุํงสูํความเป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติ
- คณะพยาบาล 8 เรื่อง
1. การจัดการเรียนการสอนด๎วยสื่อออนไลน์ Google Communities ผู๎รับผิดชอบ อ.ถิรวรรณ ทองวล
2. การจัดการเรียนรู๎โดยสํงเสริมการใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล ผู๎รับผิดชอบ
ดร.อรัญญา รักหาบ
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3. การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ผู๎รับผิดชอบ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
4. การพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ ผู๎รับผิดชอบ อ.จวง เผือกคง
5. รูปแบบการเรียนรู๎รายวิชาฟิสิกส์ ผู๎รับผิดชอบ อ.จวง เผือกคง
6. การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ผู๎รับผิดชอบ อ.พูนทรัพย์ ทูํกู๏ด
7. การพัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรม ผู๎รับผิดชอบ วําที่ร๎อย ธีระยุทธ เกิดสังข์
8. การจัดการเรียนสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู๎ใหญํ 1 ผู๎รับผิดชอบ อ.กฤษณา สังขมุณีจินดา
ผู้รายงาน : นายณรงค์ ด๎วงทองกุล
ตาแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทร : 3913
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ตัวชี้วัดที่ 39 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่เป็นทางการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
คาอธิบายตัวชี้วัด :
บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนในหนํวยงาน ตามจานวนที่ปฏิบัติงานอยูํจริงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สมรรถนะหลัก (Core competency) หมายถึง สมรรถนะหลักที่สานักงาน ก.พ. กาหนด 5 ด๎าน คือ การมุํง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม และ
การทางานเป็นทีม
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ หรือกิจกรรมตําง ๆ ที่นามาพัฒนาบุคลากรในหนํวยงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ความสามารถ ทักษะในการทางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให๎งานที่ปฏิบัติอยูํบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
บุคลากรสามารถนาได๎ด๎วยวิธีการฝึกอบรม สัมมนา การไปศึกษาตํอเพิ่มเติมคุณวุฒิทางการศึกษา เป็นต๎น
การพัฒนาบุคลากรอยํางเป็นทางการ หมายถึง การบรรยาย การฝึกอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การศึกษาดูงาน การไปศึกษาตํอเพิ่มเติมคุณวุฒิทางการศึกษา เป็นต๎น
การพัฒนาบุคลากรอยํางไมํเป็นทางการ หมายถึง การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การสอนแนะ การมอบหมาย
งาน การค๎นคว๎าข๎อมูลจากหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย CD-ROM การติดตามความรู๎และความก๎าวหน๎าจาก
ฐานข๎อมูลออนไลน์ เว็บไซด์ INTERNET และจากวิทยุ โทรทัศน์ หรือวิดิทัศน์ เป็นต๎น
การคานวณ :
ร๎อยละบุคลากรได๎รับการพัฒนา
บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอยํางเป็นทางการ
สมรรถนะหลักอยํางเป็นทางการ =
และ/หรือไมํเป็นทางการทางาน
x100
และ/หรือไมํเป็นทางการทางาน
จานวนบุคลากร
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 65
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 48.49
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย

เป้าหมาย
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
46.15 (42*100/91)
25.00 (48*100/192)
22.64 (24*100/106)
100.00 (104*100/104)
52.00 (32*100/52)
87.04 (47*100/54)
65.00 (26*100/40)
42.86 (6*100/14)
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สานักงานอธิการบดี
สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ

80
80
80
80
80

33.33 (45*100/135)
52.94 (9*100/17)
71.43 (5*100/7)
58.14 (25*100/43)
71.43 (5*100/7)

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
ร๎อยละ 48.49

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอยํางเป็น
ร๎อยละ 80
ทางการและ/หรือไมํเป็นทางการ
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดาเนินการจัดทาฐานข๎อมูลบุคลากร และรายงานผลผู๎
ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งมีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 862 คน มีบุคลากรที่ได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพ จานวน 418 คน
ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและสํงเสริมให๎มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดทุก
ประเภท โดยจัดสนับสนุนให๎บุคลากรได๎ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น จัดอบรมให๎แกํบุคลากรในสังกัดตามลักษณะ
และประเภทของวิชาชีพ รวมทั้งสนับสนุนให๎เข๎ารับการอบรมกับหนํวยงานภายนอก
ผู้รายงาน : นางสุพรรณี อนุกูล
ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่
โทร : 6109
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ตัวชี้วัดที่ 40 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มารั บบริ การ หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ
ปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายของหนํวยงานตํางๆ ของมหาวิทยาลัย และหนํวยงานตํางๆ ให๎บริการโดยตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎ใช๎บริการ ได๎อยํางครบถ๎วน เสมอภาค และเป็นธรรม วัดได๎จากผู๎ให๎บริการมีความเข๎าใจ บทบาทหน๎าที่
ของตนเอง และของผู๎ รับบริการ ตลอดจนความเชื่อมโยงในภาพรวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัย กระบวนการภายใน
ของหนํวยงานสามารถให๎บริการโดยมีชํองทางให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเข๎าถึงข๎อมูลได๎สะดวกและรับฟังข๎อคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะรวมทั้งมีการปรับปรุงการทางานอยํางสม่าเสมอ ทาให๎สามารถปฏิบัติภารกิจ ตอบสนองจุดมุํงหมายที่เป็น
ภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง 5 ด๎ า นคื อ การเรี ย น การสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการได๎เป็นอยํางดี ซึ่งการสารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็น
สาคัญ คือ
1. ด๎านกระบวนการ/ขั้นตอนการให๎บริการ
2. ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ
3. ด๎านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ด๎านคุณภาพการให๎บริการ
การคานวณ :
ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอ
คําคะแนนความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ในระดับ 3.51 ขึ้นไป
=
x100
จานวนผู๎รับบริการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 65
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 88
ลาดับที่
หน่วยงาน
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
คณะวิทยาการจัดการ
3
คณะครุศาสตร์
4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
คณะนิติศาสตร์
6
คณะพยาบาลศาสตร์
7
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
8
บัณฑิตวิทยาลัย

จานวน(คน)
90
183
90
135
180
30
59
90

ผลการดาเนินงาน
4.49
4.38
4.00
4.15
4.21
3.84
4.09
4.21
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กองกลาง
กองพัฒนานักศึกษา
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองอาคารสถานที่ฯ
กองการเจ๎าหน๎าที่
รวม
ค่าเฉลี่ย

0
190
180
180
312
121
90
30
40
116
2 ,116

0.00
4.45
4.15
4.43
4.03
4.64
4.01
3.89
3.64
3.84
4.40
ร้อยละ 88.00

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย
ผู้รายงาน : นางศุภัจฉรีย์ นวกิจไพฑูรย์

ร๎อยละ 80

ผลการ
ดาเนินงาน
ร๎อยละ 88

ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการกองกลาง

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000
โทร : 3400
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ตัวชี้วัดที่ 41 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เจ้าภาพหลัก : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
สารสนเทศ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
หน่วยนับ : ระดับ
ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
เป็นการประเมินผลโดยการใช๎การสารวจความพึง พอใจของผู๎ใช๎งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับข๎อมูล
เชิงประจักษ์ด๎านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ทุนสารสนเทศ เป็นระบบที่รวมถึงสารสนเทศ (Information)
ความรู๎ (Knowledge) และ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักๆ ขององค์การ ซึ่งได๎แกํ กระบวนการสร๎าง
นวัตกรรม (Information) การบริการลูกค๎า (Customer Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation
Management) และการจัดการด๎านกฎข๎อบังคับ และสังคม (Regulation and Social) ซึ่งการพัฒนาทุนสารสนเทศ
ให๎มีคุณคําและทันสมัย มีความตํอเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถใช๎สารสนเทศให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
เกณฑ์คะแนน
1. มีฐานข๎อมูลที่ครอบคลุมที่ใช๎สนับสนุนการปฏิบัติงาน
2. มีระบบตรวจสอบความถูกต๎อง และความ นําเชื่อถือของข๎อมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานข๎อมูล
3. มีการอัพเดทข๎อมูลที่จาเป็นอยํางสม่าเสมอ
4. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก ข๎อคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะ/ ข๎อร๎องเรียนของผู๎ใช๎งาน
5. มีผลประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ผลการดาเนินงาน : ระดับ 5
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. มีระบบสารสนเทศและฐานข๎อมูลรองรับการปฏิบัติงานจานวน 11 ระบบ
2. ระบบสารสนเทศที่ให๎บริการมีการตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลกํอนทาการบันทึกข๎อมูลไปยังฐานข๎อมูลทุก
หน๎าจอ
3. มีการปรับปรุงข๎อมูลและสิทธิ์การใช๎งานระบบสารสนเทศอยูํเสมอ เชํน มีการลบสิทธิ์การใช๎งานระบบสารสนเทศ
เมื่อผู๎ใช๎งานลาออก
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4. เมื่อผู๎ใช๎งานระบบมีความต๎องการฟังก์ชั่นระบบเพิ่มเติม หรือมีการแก๎ไขปัญหาความผิดพลาดของระบบอยูํ
สม่าเสมอ
5. มีผลความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบสารสนเทศแยกตามระดับ ดังนี้
- ระบบ REG ร๎อยละ 89.60
- ระบบ MIS ร๎อยละ 86.21
- ระบบ E-Document ร๎อยละ 91.78
- ระบบฐานข๎อมูลงานวิจัย ร๎อยละ 85
ปัจจัยสนับสนุน : มีนโยบายสนับสนุนและมีการดาเนินงานอยํางตํอเนื่อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. มีทรัพยากรเครื่องแมํขํายไมํเพียงพอตํอการจัดเก็บข๎อมูล และฐานข๎อมูลที่เพิ่มมากขึ้น
2. มีการดาเนินงานของผู๎ใช๎งานที่ผิดขั้นตอนของระบบสารสนเทศ
3. ผู๎ใช๎งานบางสํวนขาดความเชี่ยวชาญในการใช๎งานระบบสารสนเทศ
ผู้รายงาน : นายอิสริส พงษ์ธนู
ตาแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร : 5101
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ตัวชี้วัดที่ 42 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า (Input)

เจ้าภาพหลัก : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หน่วยนับ : ระบบ
ค่าเป้าหมาย : 1 ระบบ

คาอธิบายตัวชี้วัด :
ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ หมายถึง ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูล
ตําง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์การอยํางมีหลักเกณฑ์ เพื่อนามาประมวลผลและจัดรูปแบบให๎ได๎สารสนเทศที่ชํวย
สนับสนุนการทางาน และการตัดสินใจในด๎านตําง ๆ ของผู๎บริหารเพื่อให๎การดาเนินงานขององค์การเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
0

คะแนน 2
-

คะแนน 3
-

คะแนน 4
-

คะแนน 5
1

ผลการดาเนินงาน : อยูํระหวํางดาเนินงาน / กาลังดาเนินการจัดทา TOR
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ค่าเป้าหมาย
1 ระบบ

ผลการ
ดาเนินงาน
n/a

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะ/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เข๎ารํวมรับฟังการนาเสนอ
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
2. ปัจจุบันกาลังอยูํในชํวงกาหนด TOR ในการพัฒนาระบบ
ปัจจัยสนับสนุน :
1. ผู๎บริหารมองเห็นความสาคัญของการมีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
2. งบประมาณที่มีอยํางเพียงพอ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ข๎อมูลที่ใช๎สาหรับการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ ไมํได๎จัดเก็บอยูํใน
รูปแบบของฐานข๎อมูล ซึ่งเป็นข๎อมูลสาคัญและสํงผลโดยตรงตํอการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ผู้รายงาน : นางอัจจิมา ปุุนสุวรรณ
ตาแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร : 5102
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ตัวชี้วัดที่ 43 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)

เจ้าภาพหลัก : สานักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ
หน่วยนับ : ข้อ
ค่าเป้าหมาย : 5 ข้อ

คาอธิบายตัวชี้วัด :
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และ
ประเมินคุณภาพอยํางเป็นระบบ ซึ่งกาหนดโดย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อให๎มั่นใจวํา คุณภาพการศึกษาได๎รับการรักษาหรือได๎มาตรฐาน
อยํางตํอเนื่องและสํงเสริมเพิ่มพูน เพื่อให๎ได๎ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพ ให๎เป็นไปตามองค์ประกอบ
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให๎เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข๎อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให๎กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผํานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา
4. นาผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงานของคณะให๎
มีคุณภาพดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง
5. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผํานองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ข๎อ
2 ข๎อ
3 ข๎อ
4 ข๎อ
5 ข๎อ
ผลการดาเนินงาน : อยูํระหวํางดาเนินการ
เกณฑ์การให้คะแนน
1. มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการ
ดาเนินการประกันคุณภาพให๎เป็นไปตาม
องค์ประกอบ

การดาเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพให๎
เป็นไปตามคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และคูํมือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี โดยมีการ
กาหนดปฏิทินการดาเนินงานในแตํละปี
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให๎ มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารแตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น
เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข๎อ 1 และรายงาน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
ผลการติดตามให๎กรรมการระดับสถาบันเพื่อ
สานัก/สถาบัน ในแตํละปีการศึกษา รวมถึงการแตํงตั้ง
พิจารณา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ในแตํละปีงบประมาณ เพื่อติดตาม
และตรวจสอบการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให๎เป็นไปตามระบบและ
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กลไกที่ได๎จัดทาไว๎
3. นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุก มหาวิท ยาลั ย โดยส านักประกัน คุณภาพการศึกษามี
คณะที่ผํานการพิจารณาของกรรมการระดับ
การติดตามนาผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตร
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
และทุกคณะที่ผํ านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการ
ประเมินในแตํละระดับเสนอตํอมหาวิทยาลัยโดยผําน
ผู๎ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย และเสนอตํ อ สภา
มหาวิทยาลัย
4. นาผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยโดยสานักประกันคุณภาพการศึกษาได๎นา
สถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงาน ข๎อเสนอแนะที่ได๎รับจากคณะกรรมการประเมินในปีที่
ของคณะให๎มีคุณภาพดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง
ผํานมาเสนอไปยังทุกหนํว ยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า แ ก๎ ไ ข ป รั บ ป รุ ง ก า ร ต า ม
ข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และข๎อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานใน
ปีตํอไป
5. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผําน
มหาวิ ท ยาลั ย โดยส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
องค์ประกอบ ที่ 1 การกากับมาตรฐาน
สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รของคณะให๎
หลักสูตรผํานเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี เกณฑ์ 4 ข๎อ และระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12
ข๎อ ตามที่ สกอ. กาหนด โดยจะปรากฏผลคะแนนการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร ( ร ว ม ทั้ ง สิ้ น 6
องค์ ป ระกอบ) ในชํ ว งเดื อ น กรกฎาคม - สิ ง หาคม
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คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ผลการ
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ที่ได้
ระบบกากับการประกันคุณภาพ
5 ข๎อ
0 ข๎อ
1.0000
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : สานักประกันคุณภาพการศึกษา แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย สานัก/สถาบัน เพื่อรองรับการประเมินภายใน และให๎เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 กาหนดให๎มีการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในและทาการประเมินคุณภาพภายในทุกปี
ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยมีนโยบายสํงเสริมการพัฒนางานด๎านประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนํวยงาน
หลักคือสานักประกันคุณภาพการศึกษาที่คอยจะสํงเสริมความรู๎แกํบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให๎มีความรู๎เรื่องประกันคุณภาพเป็นประจาทุกปี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : การพัฒนาด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา จาเป็นต๎องใช๎เวลาและศึกษาปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับความเข๎าใจของบุคลากร และเกี่ยวเนื่องกับหลักการปฏิบัติเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนาผล
การประเมินมาใช๎ปรับปรุงเตรียมรับการประเมินในปีตํอไป
ผู้รายงาน : ดร.เอนก สุดจานงค์
ตาแหน่ง : รองอธิการบดี
โทร : 077-913350
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ตัวชี้วัดที่ 44 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก : สานักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Trans
parency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity
Assessment) ของคณะกรรมการตํอต๎านการทุจริ ตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and
Civil Rights Commission: ACRC) บูรณาการเข๎ากับดัชนีวัดความโปรํงใสของหนํวยงานภาครัฐ ซึ่งดาเนินการโดย
สานักงาน ป.ป.ช. แล๎วนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสการดาเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สาคัญและจาเป็นในการประเมิน การประเมินดังกลําวได๎
จาแนกเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบยํอย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสูํคาถามที่ใช๎ในการสอบถามความ
คิดเห็นหรือรวบรวมจากข๎อมูลเอกสาร/หลักฐานของหนํวยงาน
องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment) แบํงเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) ความโปรํงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน
ผู๎รับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการรับบริการจากหนํวยงานภาครัฐ และประเมินจากข๎อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข๎อเท็จจริงในการดาเนินงานของหนํวยงาน
2) ความพร๎อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ ของประชาชน
ผู๎รับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการรับบริการจากหนํวยงานภาครัฐ
3) คุณธรรมการให๎บริการของหนํวยงาน (ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร) (Integrity in
Service Delivery) ประเมินจากการรับรู๎ และประสบการณ์ตรงของประชาชนผู๎รับบริการหรือผู๎
มีสํวนได๎สํวนเสียที่มีตํอการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐ
4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ๎าหน๎าที่
ภายในหนํวยงานภาครัฐ และจากข๎อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข๎อเท็จจริง
ในการดาเนินงานของหนํวยงาน
5) คุณธรรมการทางานในหนํวยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ๎าหน๎าที่
ภายในหนํวยงานภาครัฐที่มีตํอการดาเนินงานของหนํวยงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให๎คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสการดาเนินงานหนํวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) แบํงเป็น 5 ระดับดังนี้
คาอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให๎คะแนนตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560
80-100 คะแนน
60-79.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดาเนินงานสูงมาก
มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดาเนินงานสูง
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40-59.99 คะแนน
มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดาเนินงานปานกลาง
20-39.99 คะแนน
มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดาเนินงานต่า
0-1.99 คะแนน
มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดาเนินงานต่ามาก
หมายเหตุ สานักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
รูปแบบและวิธีการจัดเก็บข๎อมูลประกอบด๎วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือได๎แกํ
1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT
กลุํมประชากรเปูาหมายในการศึกษาได๎แกํบุคลากรภายในของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินผลที่ปฏิบัติงานใน
รอบปีงบประมาณพ.ศ. 2560
การเลือกตัวอยํางใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุํม
ตัวอยํางที่คานึงถึงความเป็นไปได๎ในทางสถิติโดยทาการแบํงชั้นภูมิตามลักษณะโครงสร๎างการบริหารงานของแตํละ
หนํวยงานรวมทั้งให๎มีการกระจายของกลุํมตัวอยํางตามลักษณะของประชากรเปูาหมายและให๎พิจารณาขนาดตัวอยําง
ที่สอดคล๎องเหมาะสมและมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักการสุํมตัวอยํางทางสถิติ
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอยํางได๎แกํบุคลากรภายในของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินข๎าราชการเจ๎าหน๎าที่หรือ
ลูกจ๎างที่มีอายุการทางานตั้งแตํ 1 ปีขึ้นไปจานวน 300 รายชื่อ (กรณีหนํวยงานมีบุคลากรน๎อยกวํา 300 คนให๎จัดสํง
รายชื่อทั้งหมด) ให๎ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาประกอบด๎วยชื่อ –นามสกุลสังกัดตาแหนํงระดับที่อยูํ
(ที่สามารถติดตํอได๎) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทางาน/มือถือ) และ E–mail โดยหนํวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลจะเป็น
ผู๎รวบรวมเพื่อจัดสํงให๎ที่ปรึกษาดาเนินการสุํมคัดเลือกกลุํ มตัวอยํางจานวน 100 รายชื่อโดยคานึงถึงความเหมาะสม
และเป็นไปได๎ในทางสถิติสาหรับจัดเก็บข๎อมูลตํอไป
วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยให๎บุคลากรภายในของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมิน
ตอบแบบสารวจด๎วยตนเอง (Self – Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน๎า (Face
– to – Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์การสารวจทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail)
ขึ้นอยูํกับความเหมาะสม
2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT
กลุํมประชากรเปูาหมายในการศึกษาได๎แกํผู๎รับบริการ/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560
การเลือกตัวอยํางใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุํม
ตัวอยํางที่คานึงถึงความเป็นไปได๎ในทางสถิติโดยทาการแบํงชั้นภูมิตามลักษณะประเภทผู๎รับบริการ/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
ของแตํละหนํวยงานรวมทั้งให๎มีการกระจายของกลุํมตัวอยํางตามลักษณะของประชากรเปูาหมายและให๎พิจารณา
ขนาดตัวอยํางที่สอดคล๎องเหมาะสมและมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักการสุํมตัวอยํางทางสถิติ
เกณฑ์ในการคัดเลื อกตัว อยํ างได๎แกํผู๎ รั บ บริการ/ผู๎มีสํ ว นได๎สํ ว นเสี ยของหนํว ยงานที่เข๎ารับการประเมินใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560อยํางแท๎จริงจานวน 300 รายชื่อ (กรณีหนํวยงานมีผู๎รับบริการ/ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของ
หนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินมีจานวนน๎อยกวํา 300 คนให๎จัดสํงรายชื่อทั้งหมด) โดยระบุประเภทของการมีสํวนได๎
สํวนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนํวยงานประกอบด๎วยชื่อ –นามสกุลผู๎มารับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียประเภท/เรื่องในการติดตํอกับหนํวยงานสถานที่ทางานตาแหนํง ระดับที่อยูํ (ที่สามารถติดตํอได๎) เบอร์
โทรศัพท์ (ที่ทางาน/มือถือ) และ E–mail โดยหนํวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลจะเป็นผู๎รวบรวมเพื่อจัดสํงให๎ที่
ปรึกษาดาเนินการสุํมคัดเลือกกลุํมตัวอยํางจานวน 100 รายชื่อโดยคานึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได๎ในทางสถิติ
สาหรับจัดเก็บข๎อมูลตํอไป
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วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎วิธีการรวบรวมข๎อมูลโดยการตอบแบบสารวจด๎วยตนเอง (Self – Administered
Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน๎า (Face – to – Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
การสารวจทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ขึ้นอยูํกับความเหมาะสม
3) การประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT
กลุํมประชากรเปูาหมายในการศึกษาได๎แกํหนํวยงานภาครัฐที่เข๎ารับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 โดยใช๎แบบสารวจ Evidence –Based
Integrity & Transparency Assessment: EBIT จานวน 1 ชุดตํอ 1 หนํวยงานโดยหนํวยงานภาครัฐที่เข๎ารับการ
ประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข๎องเพื่อประกอบการอ๎างอิงคาตอบในแตํละข๎อคาถาม
ตามความเป็นจริง
วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลหนํวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลดาเนินการรวบรวมแบบสารวจที่ได๎รับการตอบ
จากหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินผลแล๎วรวมถึงเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆที่ใช๎ประกอบการอ๎างอิงคาตอบใน
ข๎อคาถามนั้นๆด๎วย
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 20
ร๎อยละ 40
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : อยูํระหวํางดาเนินงาน
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินการ

ร๎อยละ 80

ผลการ
ดาเนินงาน
n/a

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : รอผลการประเมินจากสานักงาน ป.ป.ช. ในวันที่ 31 ก.ค. 2560
การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครับ (ITA) เป็นการดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยการกาหนดให๎หนํวยงานภาครัฐทุกหนํวยงานต๎องเข๎ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (ITA) ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เป็ นต๎นไป และส าหรับ การประเมิน คุ ณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํว ยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น ป.ป.ช. มีมติให๎ยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) และเห็นชอบให๎หนํวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ วําด๎วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สูํการปฏิบัติ โดยกาหนดไว๎ในแผนปฏิบัติราชการ 4
ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี และสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยให๎เริ่มดาเนินการตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต๎นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานีโดยสานักประกันคุณภาพการศึกษาได๎จัดทาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2560 โดยให๎เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ วําด๎วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 5 ดัชนี
ดังนี้
1) ดัชนีความโปรํงใส
2) ดัชนีความพร๎อมรับผิด
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3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหนํวยงาน
ผู้รายงาน : ดร.เอนก สุดจานงค์
ตาแหน่ง : รองอธิการบดี

โทร : 077-913350
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ตัวชี้วัดที่ 45 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการทางาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เจ้าภาพหลัก : กองนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
หน่วยนับ : แนวปฏิบัติ
ค่าเป้าหมาย : 7
คาอธิบายตัวชี้วัด :
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให๎องค์การประสบความสาเร็จ หรือสูํความ
เป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจนโดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู๎และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพรํให๎หนํวยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช๎ประโยชน์ได๎
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
3 แนวปฏิบัติ

คะแนน 2
4 แนวปฏิบัติ

คะแนน 3
5 แนวปฏิบัติ

คะแนน 4
6 แนวปฏิบัติ

คะแนน 5
7 แนวปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน : อยูํระหวํางดาเนินงาน
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็น
เลิศในการทางาน

ค่าเป้าหมาย
7 แนวปฏิบัติ

ผลการ
ดาเนินงาน
0 แนวปฏิบัติ

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : อยูํระหวํางดาเนินการ ในการจัดทารํางแนวทางการดาเนินการเพื่อประมวล
แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการสํงเสริมความเป็นเลิศในการทางาน
ผู้รายงาน : นางวีณา นวลละออง
ตาแหน่ง : ผู๎อานวยการกองนโยบายและแผน โทร : 5104
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ตัวชี้วัดที่ 46 ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : กองอาคารสถานที่
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
หน่วยนับ : ระดับ
ค่าเป้าหมาย : 5
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การตามมาตรการประหยั ด พลั ง งานและการประหยั ด น้ าของ
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการใช๎ไฟฟูาน้ามันเชื้อเพลิง และน้าของหนํวยงานใน
สถาบันอุดมศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช๎ไฟฟูาน้ามันเชื้อเพลิง และน้าลดลงได๎อยํางน๎อยร๎อยละ 10
พิจารณาจากร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้าหนักของพลังงาน 3 ชนิด คือ
1. ด๎านไฟฟูา
2. ด๎านน้ามันเชื้อเพลิง
3. ด๎านน้า
สูตรการคานวณ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช๎ไฟฟูา
(90% ของปริมาณการใช๎ไฟฟูามาตรฐาน) – ปริมาณการใช๎
ไฟฟูาจริง
=
ปริมาณการใช๎ไฟฟูาจริง
กาหนดให๎
- ปริมาณการใช๎ไฟฟูามาตรฐาน
หมายถึง ตัวเลขประมาณการใช๎ไฟฟูาที่ควรจะเป็นของ
หนํวยงานนั้น ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน
2560 รวม 12 เดือน แล๎วนาไปรายงานผําน
www.e-report.energy.go.thให๎ครบ 12 เดือน
- 90% ของปริมาณการใช๎ไฟฟูามาตรฐาน หมายถึง ตัวเลขประมาณการใช๎ไฟฟูาที่ควรจะเป็น (SEU)
ของหนํวยงานนั้นและมีการใช๎ไฟฟูาลดลงอยํางน๎อยร๎อยละ
10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
- ปริมาณการใช๎ไฟฟูาจริง
หมายถึง จานวนหนํวยไฟฟูาที่ใช๎ไปจริงในกิจการของ
หนํวยงาน ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
รวม 12 เดือน โดยใช๎ข๎อมูลจากใบแจ๎งหนี้การใช๎ไฟฟูาที่การ
ไฟฟูาเรียกเก็บแตํละเดือน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช๎น้ามัน
(90% ของปริมาณการใช๎น้ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช๎
น้ามันจริง
=
ปริมาณการใช๎น้ามันจริง
กาหนดให๎
- ปริมาณการใช๎น้ามันมาตรฐาน
หมายถึง ตัวเลขประมาณการใช๎น้ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น
ของหนํวยงานนั้น ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน
2560 รวม 12 เดือน แล๎วนาไปรายงานผําน www.ereport.energy.go.thให๎ครบ 12 เดือน
- 90% ของปริมาณการใช๎น้ามันมาตรฐาน หมายถึง ตัวเลขประมาณการใช๎น้ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น
(SFU) ของหนํวยงานนั้นและมีการใช๎ไฟฟูาลดลงอยํางน๎อย
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- ปริมาณการใช๎น้ามันจริง

ร๎อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
หมายถึง จานวนน้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช๎ไปจริงใน
ยานพาหนะของหนํวยงาน ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30
กันยายน 2560 รวม 12 เดือน โดยรวบรวมจานวนหนํวยของ
เชื้อเพลิงที่ใช๎ไปยานพาหนะของหนํวยงานทุกคันในแตํละ
เดือน

ตามสูตรการคานวณตํอไปนี้
AFU =ปริมาณน้ามันเบนซิน+ปริมาณน้ามันดีเซล + (0.90 * ปริมาณน้ามันแก๏สโซฮอล) + (0.95*ปริมาณน้ามันไบโอ
ดีเซล)+ (000*ปริมาณ NGV)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนการประเมิ น ผลการประหยัด พลั ง งานของสํ ว นราชการคิ ด จากคะแนนเฉลี่ย ของหนํว ยงานทั้งหมด
ที่เ ป็นราชการบริห ารสํว นกลางในสังกัด กรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และสํวนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหนํวยงาน
ภายในกรมนั้ นที่ ไมํปรากฏในกฎกระทรวงโดยกาหนดเกณฑ์การให๎คะแนนของแตํล ะหน ํว ยงานเป็นระดับ ขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) แบํ งเกณฑ์การให๎คะแนนเป ็น 5 ระดับพิจารณาจากความก๎าวหน๎า ของขั้นตอนการ
ดาเนินงานตามเปูาหมายแตํละระดับดังนี้
ระดับ
คะแนน
1

2

ระดับคะแนน
ไฟฟ้า
น้ามัน
0.5000
0.5000

0.2500

0.2500

0.2500

0.2500

3

0.0001 0.5000

0.0001 0.5000

4

0.0001 0.5000

0.0001 0.5000

5

0.0001 0.5000

0.0001 0.5000

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 –มีนาคม
2560) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) ตาม
รูปแบบที่ สนพ.กาหนด
มีการรายงานข๎อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินปริมาณการใช๎พลังงาน
(ไฟฟูา/น้ามัน) มาตรฐาน และคําดัชนีการใช๎ ปีงบประมาณ 2560 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กาหนดไว๎แล๎วเสร็จ และครบถ๎วน 12 เดือน
นับตั้งแตํเดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
มีการรายงานข๎อมูลปริมาณการใช ๎พลังงานจริงไฟฟ๎า(kWh;กิโลวัตต์ ชั่วโมง) น้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครบถว๎ น 12
เดือนนับตั้งแตํเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
มีผลการคำนวณ EUI ด๎านการใช๎ไฟฟ๎า/น้ามันเชื้อเพลิงประจำปี
งบประมาณ 2560 ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนดโดยอยูใํ นชวํ ง 0.200 ถึง-0.333
มีผลการคำนวณ EUIด๎านการใช๎ไฟฟ๎า/น้ามันเชื้อเพลิงประจำปี
งบประมาณ 2559 ตามสูตรการคานวณที่สนพ.กาหนดโดยอยูใํ นชวํ ง 0.091 ถึง-0.199
มีผลการคำนวณ EUI ด๎านการใช๎ไฟฟ๎า/น้ามันเชื้อเพลิงประจำปี
งบประมาณ 2560 ตามสูตรการคานวณที่สนพ.กาหนดโดยอยูใํ นชวํ ง 0
ถึง -0.090
ในกรณีที่ผลการคานวณ EUI ด๎านการใช๎ไฟฟูา/น้ามันเชื้อเพลิงมากกวํา 0
สํวนราชการจะได๎คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกันเทํากับ 1.500
คะแนน
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หมายเหตุ:
1. สํวนราชการจะต๎องได๎คะแนนเต็มด๎านไฟฟูา , ด๎านน้ามันเชื้อเพลิง (เทํากับ0.5000) ในระดับคะแนน
ที่ 2 จึงจะได๎รับการประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5
2. การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3,4 และ 5 เมื่อทราบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (EUI) แล๎วจะนาไปเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน
3. กรณีที่ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (EUI) ด๎านการใช๎ไฟฟูา/น้ามันเชื้อเพลิงประจาปีงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคานวณที่สนพ.กาหนด
4. มีคําน๎อยกวํา -0.333 สํวนราชการจะได๎คะแนนระดับที่ 3,4 และ 5 รวมกันเทํากับ 0.000 คะแนน
5. การประมวลคะแนนกรณีสํวนราชการมีหนํวยงานในสังกัดมารํวมในการประเมินผล
ก. ประเมินผลคะแนนของแตํละหนํวยงานในสังกัดตามขั้นตอนเพื่อหาคะแนนของแตํละหนํวยงาน
ข. พิจารณาให๎คะแนนของสํวนราชการ โดยคิดคําเฉลี่ยจากคะแนนของหนํวยงานในสังกัดทั้งหมด
(= ผลรวมของคะแนนของหนํวยงานในสังกัดทั้งหมด / จานวนหนํวยงานในสังกัดทั้งหมด)
ระดับคะแนนการประหยัดน้า
คะแนน
เกณฑ์การให๎คะแนน
1
มีการแตํงตั้งคณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้า
2
มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประหยัดน้าตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้าแหํงชาติและได๎รับ
ความเห็นจากหัวหน๎าสํวนราชการ
3
มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประหยัดน้าเป็นรายเดือนให๎กับกรมทรัพยากรน้า
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4
สามารถลดปริมาณการใช๎น้าลงเทียบกับปริมาณการใช๎น้าในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ร๎อยละ 5
5
สามารถลดปริมาณการใช๎น้าลงเทียบกับปริมาณการใช๎น้าในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ร๎อยละ 10

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ระดับ 1

คะแนน 2
ระดับ 2

คะแนน 3
ระดับ 3

คะแนน 4
ระดับ 4

คะแนน 5
ระดับ 5

ผลการดาเนินงาน : ระดับ 1
(หน่วย )
ไฟฟ้า
คํามาตรฐาน
คําจริง
น้ามัน
คํามาตรฐาน
คําจริง

ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน )
5,805,114.50
3,391,880.80
14,932.32
8,597.50

สรุปผลการประเมิน ประจาปี 2560
ข้อมูล
ไฟฟูา
น้ามัน
น้า

ระดับคะแนน ปี 2560 ( รอบ 6 เดือน )
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 2
การติดตาม
ข้อมูลพลังงาน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
0.500
0.250
0.250
0.500
0.250
0.250
1.000
0.000
0.000

ระดับคะแนน 3-5

รวม

0.000
0.000
0.000

1
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คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการ
ประหยัดน้า

ระดับ 5

ผู้รายงาน : นายสยาม แซํแฮ

ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 1

ตาแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000
โทร : 6700

