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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 12/2560 วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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คานา
การติดตามและประเมิน ผลนโยบาย เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภ าพของแผน
ปฏิบั ติร าชการที่ดําเนิ น การอยูํ และเป็ น ปั จ จัยที่สํ าคัญในการบริ ห ารเชิงกลยุทธ์ กลํ าวคือหลั งจากที่ได๎นํ า
นโยบายฯ ไปสูํ การปฏิบั ติจํ าเป็ น ที่จ ะต๎องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให๎ ทราบถึงประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสําหรับนําไปทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรจากผล
การติดตามและประเมินผลวํากิจกรรมใดมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ตํอความต๎องการของคณะ /หนํวยงาน และที่สําคัญผลการประเมิน จะแสดงให๎เห็นถึงการปฏิบัติงานของสํวน
ตํางๆ วําเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎หรือไมํ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นับวํามีความสําคัญและ
จําเป็นตํอการบริหารงานเป็นอยํางยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในชํวงที่ผํานมาวํามีความสอดคล๎องกับนโยบายที่ได๎กําหนดไว๎หรือไมํเพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ดําเนินงานในแตํละประเด็นยุทธศาสตร์รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม
ตํางๆมหาวิทยาลัยจึงจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอตํอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ
และเสนอแนะแนวทางการในการพัฒนาตํอไป

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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สารบัญ
บทสรุปผู๎บริหาร
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางสรุปผลการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางคําคะแนนตามผลการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามตัวชี้วัด
ภาคผนวก

หน้า
4
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12
15
18
40
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บทสรุปผู้บริหาร
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในชํวงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560-2564 เล็งเห็นความสําคัญของกระบวนการถํายทอดแผนยุทธศาสตร์สูํการ
ปฏิบั ติแ ละวัดผลสํ าเร็ จ มหาวิ ทยาลั ย จึ ง ได๎ พัฒ นาและนํา เครื่ 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. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
5. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข๎าสูํเกณฑ์มาตรฐาน
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข๎าสูํสังคมดิจิทัลภายใต๎หลักธรรมาภิบาล
จากยุทธศาสตร์ 6 ด๎าน นํามาถํา ยทอดและแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ตามนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน 4 ปีข๎างหน๎า (พ.ศ. 2560 2563) เพื่อให๎หนํวยงานในมหาวิทยาลัยใช๎เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือใน
การกํากับติดตามผลการดําเนิ นงานให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎ ซึ่ง กําหนดตัวชี้วัด จํานวน 46 ตัวชี้วัด
แบํงเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 11 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม จํานวน 35 ตัวชี้วัด โดยแตํละ
ตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ผลการประเมินในภาพรวม จํานวน 46 ตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวํา มีตัวชี้วัดที่
บรรลุคําเปูาหมาย จํานวน 36 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 78.26 และตัวชี้วัดที่ไมํบรรลุคําเปูาหมาย จํานวน 10
ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 21.74 ผลการดําเนินงานเทํากับ 4.3031 อยูํในระดับดี มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็น
การประเมินผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได๎มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนท๎องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ถํายทอดองค์ความรู๎สูํความเข๎มแข็ง
ของชุมชนท๎องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
ท๎องถิ่น และภูมิปญ
ั ญาสากล

จานวนตัวชีว้ ัด
ระดับ
ระดับ
ผลผลิต/
ผลลัพธ์
โครงการ/
กิจกรรม
3
8

ผลการดาเนินงาน
รวม
11

2

5

7

2

7

9

2

3

5

ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ระดับผลลัพธ์

ระดับผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2

3
3
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
-

3
5
6
8
3
3
3
1
5
6
1
1
2
3

5
3
2
5
2
2
2
7
6
2
1
2
2
1
-

ค่า
คะแนน
ที่ได้
1.9250
2.4000
3.4542
4.3333
1.8816
2.8714
3.3964
3.9200
2.3876
3.5655
4.5714
4.7143
2.0417
2.9302
4.4508
5.0000
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ประเด็น
การประเมินผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากร
เข๎าสูํเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข๎าสูํ
สังคมดิจทิ ัลภายใต๎หลักธรรมาภิบาล
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ

5.0000

จานวนตัวชีว้ ัด
ระดับ
ระดับ
ผลผลิต/
ผลลัพธ์
โครงการ/
กิจกรรม
1
6

2.0000

7

ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

6

7

11

35

46

ไตรมาส 1

11

35

46

ไตรมาส 2

11

35

46

ไตรมาส 3

11

35

46

ไตรมาส 4

5.0000

5.0000
4.4893

3.6667

รวม

1

4.0000
3.0000

ผลการดาเนินงาน
ระดับผลลัพธ์

ระดับผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1
1
1
1
9.09
3
27.28
6
54.54
8
72.72

1
1
1
1
1
10
90.91
8
72.72
5
45.46
3
27.28

1
1
2
4
1
1
2
4
6
17.14
12
34.29
20
57.14
28
80.00

5
5
4
2
5
5
4
2
29
82.86
23
65.71
15
42.86
7
20.00

5.0000 5.0000

ค่า
คะแนน
ที่ได้
1.6408
1.7567
2.2075
3.5175
1.3333
3.3333
4.0000
4.3333
1.8683
2.8095
3.6801
4.3031

5.0000
4.6050

4.4286

3.6667

3.3507
2.4300

1.0000
0.0000

ทํานุบํารุง
พัฒนาระบบบริหาร
พัฒนาคุณภาพการ ถํายทอดองค์ความรู๎สูํ
พัฒนาคุณภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
จัดการเข๎าสูํสังคม
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ความเข๎มแข็งของ
อาจารย์และบุคลากร
ได๎มาตรฐาน
ปัญญาท๎องถิ่น และ
ดิจิทัลภายใต๎หลักธรร
ท๎องถิ่น
ชุมชนท๎องถิ่น
เข๎าสูํเกณฑ์มาตรฐาน
ภูมิปัญญาสากล
มาภิบาล
ผลลัพธ์
3.6667
3.3507
5.0000
5.0000
2.4300
5.0000
ผลผลิต
5.0000
4.4893
4.4286
5.0000
4.6050
3.6667

จากผลการติดตามการดําเนินงานทั้ง 46 ตัวชี้วัด พบวํา ในการดําเนินการสิ้นสุดไตรมาส 4 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตัวชี้วัดที่บรรลุคําเปูาหมาย จํานวน 35 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่ไมํบรรลุคําเปูาหมาย
จํานวน 11 ตัวชี้วัด จากการแบํงกลุํมตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผลลัพธ์ และระดับผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม พบวํา
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ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ จํานวน 11 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานบรรลุคําเปูาหมายจํานวน 8 ตัวชี้วัด คิด
เป็น ร๎อยละ 72.72 ได๎แกํ ตัว ชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ ใช๎บัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการวัด
สมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ํากวําระดับ B1 หรือเทียบเทํา ตัวชี้วัดที่ 13
นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติ ตัวชี้วัดที่ 19 งานบริการวิชาการที่ทําในลักษณะ
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 20 ผู๎เข๎ารับการบริการและนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 28
การถํายทอดหรื อเผยแพรํ ด๎านศิล ปวัฒ นธรรมสูํ ส าธารณชนภายนอก ตัว ชี้วัดที่ 29 โครงการแลกเปลี่ ย น
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติตํอโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม และตัวชี้วัดที่ 40 ความพึงพอใจ
ของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย
และตัวชี้วัดที่ไมํบรรลุคําเปูาหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 27.28 ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 2 บัณฑิต
ปริญญาตรีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตัวชี้วัดที่ 12 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับ
การตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติตํออาจารย์ประจํา และตัวชี้วัดที่ 33 ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการทํางาน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จํานวน 35 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานบรรลุคําเปูาหมาย
จํานวน 28 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 80.00 ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 4 หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2558 ที่ได๎รับการปรับปรุงในปี พ.ศ.2560 ตัวชี้วัดที่ 5 หลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางานจริง ตัวชี้วัดที่ 6 นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎
ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ ตัวชี้วัดที่ 7 นักศึกษาตํางชาติประจําปีการศึกษา 2559 ตัวชี้วัดที่ 8
หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิ ศตามกลุํม Cluster ตัวชี้วัดที่ 9 นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนา
สมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา ตัวชี้วัดที่ 10 ครูประจําการที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ตัวชี้วัดที่ 11
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
และงานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ตัวชี้วัดที่ 15 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํอจํานวน
อาจารย์ประจํา ตัวชี้วัดที่ 18 งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 21 โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
ภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ตัวชี้วัดที่ 22 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคมตามเปูาหมายของ
มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 23 ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข๎อมูลชุมชมท๎องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 24 หลักสูตร
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ฝึกอบรมระยะสั้ นที่สํ งเสริ มทักษะวิช าชีพที่ตอบสนองตํอการประกอบอาชีพของประชาชน ตัว ชี้วัดที่ 25
สั ด สํ ว นรายได๎ จ ากการบริ ก ารวิ ช าการตํ อ เงิ น รายได๎ ที่ ไ ด๎ รั บ จั ด สรรของประชาชน ตั ว ชี้ วั ด ที่ 27 ระดั บ
ความสําเร็จของการดําเนินการโครงการพระราชดําริ ตัวชี้วัดที่ 30 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตัวชี้วัดที่ 31 ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 32 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ตัวชี้วัดที่ 35 คุณวุฒิปริญญาเอก ตัวชี้วัดที่ 37
เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ ตัวชี้วัด
ที่ 38 การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดที่ 39 บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอยําง
เป็นทางการและ/หรือไมํเป็นทางการ ตัวชี้วัดที่ 41 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานดิจิตัล
ประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 43 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 45 แนว
ปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็นเลิศในการทํางาน และตัวชี้วัดที่ 46 ระดับความสําเร็จของการ
ประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ํา
และตัวชี้วัดที่ไมํบรรลุคําเปูาหมาย จํานวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 20.00 ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 16 ชุด
โครงการวิจัย ตัวชี้วัดที่ 17 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 27 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการโครงการพระราชดําริ ตัวชี้วัดที่ 34 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ตัวชี้วัดที่ 36 ตําแหนํงทางวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 42 ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ
และตัวชี้วัดที่ 44 ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินการ

โดยสรุปตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และตัวชี้วัดระดับผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีผลคําคะแนนรวมจากเกณฑ์การให๎คะแนน 5 ระดับที่ 4.3031
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลั ยราชภัฏสุร าษฎร์ธานี ได๎ดําเนินการให๎หนํว ยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน ภายใต๎การ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได๎ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแตํปีงบประมาณ
พ.ศ. 2547 เป็นต๎นมา และได๎มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการมาอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพ
โดยกําหนดตัวชี้วัดเฉพาะที่สําคัญและให๎มีจํานวนน๎อยลง และสอดคล๎องกับภารกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานที่ไมํเป็นการสร๎างภาระให๎กับหนํวยงาน
ดังนั้น เพื่อให๎การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให๎บรรลุผลสําเร็จ มหาวิทยาลัยจึงได๎มีการปรับปรุงแนวทางการจัดทําการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ 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 าชการในแตํล ะตัว ชี้ วัด ใน
ชํวงเวลาเพื่อประกอบการพิจารณาและรายงานสํงกองนโยบายและแผนเพื่อสรุปและนําเสนอตํอ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และเสนอตํอสภามหาวิทยาลัยตํอไป
2. กําหนดระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด
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. คะแนนภาพรวมผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด
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
มีการบูรณาการการทํางานรํวมกันของหนํวยงาน โดยมีการกําหนดเจ๎าภาพหลักในการรับผิดชอบ และ
กําหนดให๎ผู๎บริหารระดับสูงกํากับติดตามเพื่อให๎เกิดกระบวนการพัฒนางาน อันสํงผลตํอการบรรลุคําเปูาหมาย
ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบรํวมกับหนํวยงานที่เป็นเจ๎าภาพในการสํงผลลัพธ์
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กรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักการในการกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เป็นไปตามระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System หรือ GES)
ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ให๎มีการบูรณาการระบบการ
ติดตามและประเมินผลภาครัฐให๎มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ําซ๎อนและมุํงเน๎นเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่จําเป็น
ประเภทของตัวชี้วัด KPI จําแนกเป็น 4 ประเภท ได๎แกํ
(1) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันเป็นผลเนื่องจากการ
ดําเนินงานและการใช๎ประโยชน์จากผลผลิต ซึ่งอาจมาจากการสํารวจ สัมภาษณ์ผู๎ใช๎ทั้งทางตรง
และทางอ๎อม
(2) ตัวชี้วัดปัจจัยนําเข๎า (Input) หมายถึง มาตรวัดประสิทธิภาพของทรัพยากรหรือปัจจัยนําเข๎าที่ใช๎
ในการดําเนินการ อาทิเชํน ทรัพยากรบุคคล เงินทุน อาคาร เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ เป็นต๎น
(3) ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process) หมายถึง ลําดับขั้นตอน หรือวิธีการในการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการ เชํน การพัฒนาปรับปรุง หรือการกําหนด หลักเกณฑ์หรือระเบียบที่ดี
(4) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการดําเนินกิจกรรม เชํน จํานวน
บัณฑิต จํานวนผลงานตีพิมพ์ เป็นต๎น
โดยมีการกํากับติดตามด๎วยตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดําเนินงานระดับผลลัพธ์ จํานวน 11 ตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดระดับผลิตโครงการ จํานวน 35 ตัวชี้วัด รวม 46 ตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได๎มาตรฐาน
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพือ่ พัฒนาชุมชน
ท๎องถิ่น
ถํายทอดองค์ความรู๎สูํความเข๎มแข็งของชุมชน
ท๎องถิ่น
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 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. บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของ
นักศึกษาไมํต่ํากวําระดับ B1หรือเทียบเทํา
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
4. หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ.2558 ที่ได๎รับการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560
5. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน
จริง
6. นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎าน
ภาษาตํางประเทศ
7. นักศึกษาตํางชาติประจําปีการศึกษา 2559
8. หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุํม Cluster

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ

80
75
5

สํานักสํงเสริมวิชาการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา

หลักสูตร

5

สํานักสํงเสริมวิชาการฯ

หลักสูตร

20

สํานักสํงเสริมวิชาการฯ

ร๎อยละ

60

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา

คน
หลักสูตร

70
5

9. นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา
10. ครูประจําการที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ

ร๎อยละ
คน

35
400

11. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning

รายวิชา

14

งานวิเทศสัมพันธ์
สํานักงานผู๎ชํวยอธิการบดีฝุาย
ประกันคุณภาพ
กองพัฒนานักศึกษา/คณะ
คณะครุศาสตร์/สถาบันพัฒนา
ครูฯ
สํานักวิทยบริการและ
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

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

16. ชุดโครงการวิจัย
ชุดโครงการ
17. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์
ร๎อยละ
18. งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น
ร๎อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
19. งานบริการวิชาการที่ทําในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
ร๎อยละ
สังคม
20. ผู๎เข๎ารับการบริการและนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จาก
ร๎อยละ
การดําเนินการ

เจ้าภาพหลัก

สถาบันวิจยั และพัฒนา

สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา

50

งานบริการวิชาการ

50

งานบริการวิชาการ
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ตัวชี้วดั
หน่วยนับ
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
21. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
โรงเรียน
22. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสงั คมตามเปูาหมายของ
ระดับ
มหาวิทยาลัย
23. ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข๎อมูลชุมชมท๎องถิ่น
ระดับ
24. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่สํงเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองตํอ
หลักสูตร
การประกอบอาชีพของประชาชน
25. สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการตํอเงินรายได๎ที่ได๎รับจัดสรร
ร๎อยละ
26. โครงการบริการวิชาการที่นําความรู๎และประสบการณ์จากการ
ร๎อยละ
ให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั
27. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการพระราชดําริ
ระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
28. การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํสาธารณชนภายนอก
ครั้ง
29. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติตํอ
ร๎อยละ
โครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
30. ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ
31. ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม
ร๎อยละ
32. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ครั้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
33. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน
ร๎อยละ
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
34. ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
ระดับ
35. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร๎อยละ
36. ตําแหนํงทางวิชาการ
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

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

5
50
5

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

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. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานดิจิตัล
ระดับ
ประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
42. ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระบบ
43. ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
ข๎อ

80

สํานักสํงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน / สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
กองการเจ๎าหน๎าที่

80

สํานักงานอธิการบดี

5

สํานักวิทยบริการฯ

1
5

44. ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินการ

ร๎อยละ

80

แนวปฏิบัติ
ระดับ

7
5

สํานักวิทยบริการฯ
สํานักงานผู๎ชํวยอธิการบดีฝุาย
ประกันคุณภาพ
สํานักงานผู๎ชํวยอธิการบดีฝุาย
ประกันคุณภาพ
กองนโยบายและแผน
กองอาคารสถานที่

45. แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็นเลิศในการทํางาน
46. ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ํา
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ผลการดาเนินงาน ไตรมาส 4
ผลการประเมินในภาพรวม จํานวน 46 ตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวํา มีตัวชี้วัดที่
บรรลุคําเปูาหมาย จํานวน 36 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 78.26 และตัวชี้วัดที่ไมํบรรลุคําเปูาหมาย จํานวน 10
ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 21.74 ผลการดําเนินงานเทํากับ 4.3031 อยูํในระดับดี มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็น
การประเมินผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได๎มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนท๎องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ถํายทอดองค์ความรู๎สูํความเข๎มแข็ง
ของชุมชนท๎องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
ท๎องถิ่น และภูมิปญ
ั ญาสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากร
เข๎าสูํเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข๎าสูํ
สังคมดิจทิ ัลภายใต๎หลักธรรมาภิบาล
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ

จานวนตัวชีว้ ัด
ระดับ
ระดับ
ผลผลิต/
ผลลัพธ์
โครงการ/
กิจกรรม
3
8

ผลการดาเนินงาน
รวม
11

ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

2

5

7

2

7

9

2

3

5

1

6

7

1

6

7

11

35

46

ไตรมาส 1

11

35

46

ไตรมาส 2

11

35

46

ไตรมาส 3

11

35

46

ไตรมาส 4

ระดับผลลัพธ์

ระดับผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
9.09
3
27.28
6
54.54
8
72.72

3
3
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
10
90.91
8
72.72
5
45.46
3
27.28

3
5
6
8
3
3
3
1
5
6
1
1
2
3
1
1
2
4
1
1
2
4
6
17.14
12
34.29
20
57.14
28
80.00

5
3
2
5
2
2
2
7
6
2
1
2
2
1
5
5
4
2
5
5
4
2
29
82.86
23
65.71
15
42.86
7
20.00

ค่า
คะแนน
ที่ได้
1.9250
2.4000
3.4542
4.3333
1.8816
2.8714
3.3964
3.9200
2.3876
3.5655
4.5714
4.7143
2.0417
2.9302
4.4508
5.0000
1.6408
1.7567
2.2075
3.5175
1.3333
3.3333
4.0000
4.3333
1.8683
2.8095
3.6801
4.3031

จากผลการติดตามการดําเนินงานทั้ง 46 ตัวชี้วัด พบวํา ในการดําเนินการสิ้นสุดไตรมาส 4 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตัวชี้วัดที่บรรลุคําเปูาหมาย จํานวน 35 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่ไมํบรรลุคําเปูาหมาย
จํานวน 11 ตัวชี้วัด จากการแบํงกลุํมตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผลลัพธ์ และระดับผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม พบวํา
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ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ จํานวน 11 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานบรรลุคําเปูาหมายจํานวน 8 ตัวชี้วัด คิด
เป็น ร๎อยละ 72.72 ได๎แกํ ตัว ชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ ใช๎บัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการวัด
สมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ํากวําระดับ B1 หรือเทียบเทํา ตัวชี้วัดที่ 13
นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติ ตัวชี้วัดที่ 19 งานบริการวิชาการที่ทําในลักษณะ
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 20 ผู๎เข๎ารับการบริการและนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 28
การถํายทอดหรื อเผยแพรํ ด๎านศิล ปวัฒ นธรรมสูํ ส าธารณชนภายนอก ตัว ชี้วัดที่ 29 โครงการแลกเปลี่ ย น
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ตํอโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม และตัวชี้วัดที่ 40 ความพึงพอใจ
ของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย
และตัวชี้วัดที่ไมํบรรลุคําเปูาหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 27.28 ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 2 บัณฑิต
ปริญญาตรีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตัวชี้วัดที่ 12 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับ
การตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติตํออาจารย์ประจํา และตัวชี้วัดที่ 33 ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการทํางาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จํานวน 35 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานบรรลุคําเปูาหมาย
จํานวน 28 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 80.00 ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 4 หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2558 ที่ได๎รับการปรับปรุงในปี พ.ศ.2560 ตัวชี้วัดที่ 5 หลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางานจริง ตัวชี้วัดที่ 6 นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎
ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ ตัวชี้วัดที่ 7 นักศึกษาตํางชาติประจําปีการศึกษา 2559 ตัวชี้วัดที่ 8
หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุํม Cluster ตัวชี้วัดที่ 9 นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนา
สมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา ตัวชี้วัดที่ 10 ครูประจําการที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ตัวชี้วัดที่ 11
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
และงานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ตั วชี้วัดที่ 15 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํอจํานวน
อาจารย์ประจํา ตัวชี้วัดที่ 18 งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 21 โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
ภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ตัวชี้วัดที่ 22 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคมตามเปูา หมายของ
มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 23 ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข๎อมูลชุมชมท๎องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 24 หลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้ นที่สํ งเสริ มทักษะวิช าชีพที่ตอบสนองตํอการประกอบอาชีพของประชาชน ตัว ชี้วัดที่ 25
สั ด สํ ว นรายได๎ จ ากการบริ ก ารวิ ช าการตํ อ เงิ น รายได๎ ที่ ไ ด๎ รั บ จั ด สรรของประชาชน ตั ว ชี้ วั ด ที่ 27 ระดั บ
ความสําเร็จของการดําเนินการโครงการพระราชดําริ ตัวชี้วัดที่ 30 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตัวชี้วัดที่ 31 ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 32 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ตัวชี้วัดที่ 35 คุณวุฒิปริญญาเอก ตัวชี้วัดที่ 37
เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ ตัวชี้วัด
ที่ 38 การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดที่ 39 บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอยําง
เป็นทางการและ/หรือไมํเป็นทางการ ตัวชี้วัดที่ 41 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานดิจิตัล
ประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 43 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 45 แนว
ปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็นเลิ ศในการทํางาน และตัวชี้วัดที่ 46 ระดับความสําเร็จของการ
ประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ํา
และตัวชี้วัดที่ไมํบรรลุคําเปูาหมาย จํานวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 20.00 ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 16 ชุด
โครงการวิจัย ตัวชี้วัดที่ 17 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 27 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการโครงการพระราชดําริ ตัวชี้วัดที่ 34 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตาม
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เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ตัวชี้วัดที่ 36 ตําแหนํงทางวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 42 ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ
และตัวชี้วัดที่ 44 ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินการ
โดยสรุปตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และตัวชี้วัดระดับผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีผลคําคะแนนรวมจากเกณฑ์การให๎คะแนน 5 ระดับที่ 4.3031
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ตารางค่าคะแนนตามผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จาแนกตามตัวชี้วัด)
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

ค่า
เป้าหมาย

1

2

3

4

5

ไตรมาส 1-4

80

72

74

76

78

80

97.42

5.0000



75

67

69

71

73

75

58.14

1.0000



5

1

2

3

4

5

5.97

5.0000



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎
ร๎อยละ
บัณฑิต
2. บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทําหรือ
ร๎อยละ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. ผลการวัดสมรรถนะด๎าน
ร๎อยละ
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ของนักศึกษาไมํต่ํากวําระดับ B1
หรือเทียบเทํา
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
4. หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบ
หลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.
2558 ที่ได๎รับการปรับปรุงในปี
พ.ศ. 2560
5. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
หลักสูตร
สอนแบบบูรณาการกับทํางาน
จริง
6. นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและ
ร๎อยละ
ทดสอบความรู๎ความสามารถ
ด๎านภาษาตํางประเทศ
7. นักศึกษาตํางชาติประจําปี
คน
การศึกษา 2559
8. หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎าง
หลักสูตร
ศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุํม
Cluster
9. นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนา
ร๎อยละ
สมรรถนะด๎านรํางกายและ
สติปัญญา
10. ครูประจําการที่ได๎รับการพัฒนา
คน
ศักยภาพ
11. รายวิชาที่มีการเรียนการสอน
โดยใช๎ e-learning

รายวิชา

 บรรลุ
เป้าหมาย/
ค่าคะแนน
 ไม่บรรลุ
ที่ได้
เป้าหมาย
4.3333

ผลการดาเนินงาน

3.6667

5.0000
5

1

2

3

4

5

5

5.0000



20

16

17

18

19

20

45

5.0000



60

20

30

40

50

60

65.08

5.0000



70

50

55

60

65

70

71

5.0000



5

1

2

3

4

5

7

5.0000



35

15

20

25

30

35

54.53

5.0000



400

320

340

360

380

400

1,118

5.0000



14

6

8

10

12

14

21

5.0000



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
12. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่
ร๎อยละ
สังคม 20
12
ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํใน
วิทย์ 30
10
ระดับชาติหรือนานาชาติตํอ
อาจารย์ประจํา
13. นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการ
คน
35
15
ยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
14. ระบบและกลไกการบริหารและ
ข๎อ
5
1
การพัฒนางานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชน
เป็นฐาน

3.9200
3.3507
14

16

18

20

17.16

3.5800



15

20

25

30

12.36

1.4720



20

25

30

35

41

5.0000



2

3

4

5

5

5.0000

4.4893


~ 16 ~

1

2

3

4

5

ไตรมาส 1-4

ค่าคะแนน
ที่ได้

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

79,155.22

5.0000

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย


10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

52,748.31

5.0000



5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

284,012.68

5.0000



16. ชุดโครงการวิจัย
ชุดโครงการ
1
17. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่
ร๎อยละ
16
นําไปใช๎ประโยชน์
18. งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น
ร๎อยละ
30
10
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
19. งานบริการวิชาการที่ทําใน
ร๎อยละ
50
10
ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม

2
18

3
20

4
22

5
25

3
20.85

3.0000
3.4250




15

20

25

30

48.98

5.0000

20

30

40

50

82.81

5.0000



20. ผู๎เข๎ารับการบริการและนํา
ร๎อยละ
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมี
ผลลัพธ์จากการดําเนินการ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
21. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่
โรงเรียน
เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษา
พี่เลี้ยง
22. ระบบและกลไกการบริการ
ระดับ
วิชาการแกํสังคมตามเปูาหมาย
ของมหาวิทยาลัย
23. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ระดับ
ฐานข๎อมูลชุมชมท๎องถิ่น
24. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่
หลักสูตร
สํงเสริมทักษะวิชาชีพที่
ตอบสนองตํอการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
25. สัดสํวนรายได๎จากการบริการ
ร๎อยละ
วิชาการตํอเงินรายได๎ที่ได๎รับ
จัดสรร
26. โครงการบริการวิชาการที่นํา
ร๎อยละ
ความรู๎และประสบการณ์จาก
การให๎บริการมาใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย
27. ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ
ดําเนินการโครงการพระราชดําริ

20

30

40

50

80.59

5.0000



เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
15. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ตํอจํานวนอาจารย์
ประจํา

หน่วยวัด
บาท

ค่า
เป้าหมาย
วิทย์
60,000
สุขภาพ
50,000
สังคม
25,000
5
25

50

10

ผลการดาเนินงาน


4.7143
5.0000

4.4286
20

4

8

12

16

20

20

5.0000



5

1

2

3

4

5

5

5.0000



5

1

2

3

4

5

5

5.0000



7

3

4

5

6

7

7

5.0000



1

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.30

5.0000



75

55

60

65

70

75

53.15

1.0000



5

1

2

3

4

5

5

5.0000



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
28. การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎าน
ครั้ง
15
7
9
ศิลปวัฒนธรรมสูํสาธารณชน
ภายนอก
29. โครงการแลกเปลี่ยน
ร๎อยละ
20
4
8
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ
นานาชาติตํอโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม

5.0000
5.0000
11

13

15

35

5.0000



12

16

20

38.89

5.0000
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เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

ค่า
เป้าหมาย

1

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
30. ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ระดับ
5
1
ศิลปะและวัฒนธรรม
31. ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข๎า
ร๎อยละ
50
30
รํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม
32. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ครั้ง
5
1
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
33. ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
ร๎อยละ
80
60
การทํางาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
34. ระบบและกลไกการพัฒนา
ระดับ
5
1
บุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา
35. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร๎อยละ
25
21
36. ตําแหนํงทางวิชาการ
ร๎อยละ
15
11
37. เครือขํายความรํวมมือทาง
เครือขําย
7
3
การศึกษาด๎านการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรทั้ง
ภายในและตํางประเทศ
38. การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํง
การเรียนรู๎
39. บุคลากรได๎รับการพัฒนา
สมรรถนะหลักอยํางเป็นทางการ
และ/หรือไมํเป็นทางการ

 บรรลุ
เป้าหมาย/
ค่าคะแนน
 ไม่บรรลุ
ที่ได้
เป้าหมาย
5.0000
5.0000


ผลการดาเนินงาน

2

3

4

5

ไตรมาส 1-4

2

3

4

5

6

35

40

45

50

113.25

5.0000



2

3

4

5

14

5.0000



3.5175
2.4300


65

70

75

80

67.15

2.4300

2

3

4

5

3

3.0000



22
12
4

23
13
5

24
14
6

25
15
7

25.34
14.63
19

5.0000
4.6300
5.0000





4.6050

ข๎อ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000



ร๎อยละ

80

60

65

70

75

80

81.93

5.0000



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
40. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอ
ร๎อยละ
80
60
65
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
41. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระดับ
5
1
2
โครงสร๎างพื้นฐานดิจิตัล
ประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย
42. ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการ
ระบบ
1
0
ตัดสินใจ
43. ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
ข๎อ
5
1
2
44. ระดับคุณธรรมและความโปรํงใส
ร๎อยละ
80
0
20
ในการดําเนินการ
45. แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่
แนวปฏิบัติ
7
3
4
สํงเสริมความเป็นเลิศในการ
ทํางาน
46. ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ
5
1
2
ประหยัดพลังงานและการ
ประหยัดน้ํา
รวม ค่าคะแนนที่ได้

4.3333
5.0000


70

75

80

82.40

5.0000

3

4

5

5

5.0000



-

-

1

0

1.0000



3
40

4
60

5
80

5
n/a

5.0000
1.0000

5

6

7

18

5.0000


รอผลการ
ประเมิน


3

4

5

5

5.0000



3.6667

4.3031
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ตารางผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จาแนกตามตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎บัณฑิต
ร๎อยละ

80

97.42

4.3333
3.6667
5.0000

2.

บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

ร๎อยละ

75

58.14

1.0000



3.

ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ
CEFR ของนักศึกษาไมํต่ํากวําระดับ B1 หรือ
เทียบเทํา

ร๎อยละ

5

5.97

5.0000



หลักสูตร

5

5

5.0000
5.0000



หลักสูตร

20

45

5.0000



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

5.

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการทํางานจริง

ผลการดาเนินงาน

มีผู๎ตอบแบบสอบถามจํานวน 1,009 คน ซึ่งจํานวน
ผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีคําความพึงพอใจบัณฑิตตั้งแตํ 3.51 ขึ้น
ไป คิดเป็นร๎อยละ 97.42 ดังนี้
คณะครุศาสตร์ จํานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม
208 คน
ผลประการเมิน คิดเป็นร๎อยละ 100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน
ผู๎ตอบแบบสอบถาม 195 คน
ผลประการเมิน คิดเป็นร๎อยละ 97.44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน
ผู๎ตอบแบบสอบถาม 219 คน
ผลประการเมิน คิดเป็นร๎อยละ 97.26
คณะวิทยาการจัดการ จํานวนผู๎ตอบ
แบบสอบถาม 236 คน
ผลประการเมิน คิดเป็นร๎อยละ 97.46
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวจํานวนผู๎ตอบ
แบบสอบถาม 73 คน
ผลประการเมิน คิดเป็นร๎อยละ 89.04
คณะนิติศาสตร์ จํานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม
55 คน
ผลประการเมิน คิดเป็นร๎อยละ 100.00
คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวนผู๎ตอบ
แบบสอบถาม 23 คน
ผลประการเมิน คิดเป็นร๎อยละ 95.65
ผู๎สําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2559
มี ผู๎ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา (วั น อนุ มั ติ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
1/8/2558 - 31/7/2559) จํานวน 4,404 คน จํานวน
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 4,102 คน โดยมีบัณฑิต
ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด๎ ทํ า งานหรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระ
ภายใน 1 ปี จํานวน 2,385 คน คิดเป็นร๎อยละ 58.14
ศูนย์ภาษาได๎ดําเนินการสอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กํอน
สํา เร็ จ การศึ ก ษา โดยใช๎ ข๎อ สอบ Oxford Online
Test ตั้งแตํวันที่ 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560
ผลการสอบ มีนักศึกษาผํานระดับ B1 ขึ้นไปจํานวน
33 คน และการสอบโดยใช๎โปรแกรม SPEEXX เพื่อ
วัดระดับได๎ระดับ B1 ขึ้นไปจํานวน 320 คน รวม 353
คน จากจํานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทั้งหมด 5,912
คน คิดเป็นร๎อยละ 5.97
หลักสูตรปรับปรุงที่ได๎มีการเปิดสอนในปีการศึกษา
1/2560 จํานวน 5 สาขา ได๎แกํ
1. สาขาคณิตศาสตร์
2. สาขาฟิสิกส์
3. สาขานิติศาสตร์
4. พยาบาลศาสตร์
5. รัฐประศาสนศาสตร์
มีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
กับการทํางานจริงจํานวน 45 หลักสูตร ได๎แกํ
1. คณะครุศาสตร์ 8 หลักสูตร
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 หลักสูตร
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 หลักสูตร
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

6.

นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎
ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ

7.

นักศึกษาตํางชาติประจําปีการศึกษา 2559

8.

หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศ
ตามกลุํม Cluster

หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ร๎อยละ

60

65.08

5.0000



คน

70

71

5.0000



หลักสูตร

5

7

5.0000



ผลการดาเนินงาน
4. คณะวิทยาการจัดการ 4 หลักสูตร
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 3 หลักสูตร
6. คณะนิติศาสตร์ 1 หลักสูตร
7. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 หลักสูตร
ศูนย์ภาษาดําเนินการอบรมให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ระหวํางวันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 จํานวน 2,848
คน จากจํ านวนนัก ศึ ก ษาทั้ งสิ้ น 4,376 คน คิด เป็ น
ร๎อยละ 65.08
นักศึกษาตํางชาติ 71 คน ได๎แกํ
1. นักศึกษาตํางชาติประเภทเต็มเวลา (Full Time
Student)
- สัญชาติเวียดนาม จํานวน 35 คน สังกัด
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
- สัญชาติจีน จํานวน 4 คน สังกัดวิทยาลัย
นานาชาติการทํองเที่ยว
- สัญชาติเมียนมาร์ จํานวน 4 คน สังกัด
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
- สัญชาติอินโดนีเซีย จํานวน 2 คน สังกัด
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
- สัญชาติอเมริกัน จํานวน 1 คน สังกัดคณะ
ครุศาสตร์
2. นักศึกษาตํางชาติประเภทไมํเต็มเวลา (Part Time
Student)
นักศึกษาในโครงการศึกษาระยะสั้น (Short
Term Student)
- สัญชาติจีนจาก Yulin Normal
University จํานวน 11 คนสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
การทํองเที่ยว
- สัญชาติจีนจาก Guangxi University for
Nationalitiesจํานวน 13 คน สังกัดวิทยาลัย
นานาชาติการทํองเที่ยว
3. นักศึกษาตํางชาติประเภทภาค เสาร์-อาทิตย์
(Weekend Student)
- สัญชาติฟิลิปิโน จํานวน 1 คน สังกัด
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีการจัดระบบ
การศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยแบํงเวลาเรียนในปี
การศึกษาเป็น 2 ภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร๎อน
สําหรับนักศึกษา กศ.บท.ภาคเรียนปกติใช๎เวลาเรียน
ภาคเรียนละ16 สัปดาห์ ภาคเรียนฤดูร๎อนใช๎เวลา 8
สัปดาห์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และมีหลักสูตรเพื่อจัดการ
เรียนการสอนในระดับตํางๆ โดยในแตํละคณะจัด
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ประจําปีการศึกษา 2559 ซึ่งหลักสูตรที่มีผลการ
ประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ได๎ผล
การประเมิน 3.51 ขึ้นไปมีจํานวน 7 หลักสูตร ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย ร๎อยละ 3.52
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร๎อยละ 3.72
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร๎อยละ
3.60
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร๎อยละ 3.93
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ร๎อย
ละ 3.60
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9.

นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกาย
และสติปัญญา

10. ครูประจําการที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ

11. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning

หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ร๎อยละ

35

54.53

5.0000



คน

400

1,118

5.0000



รายวิชา

14

21

5.0000



ผลการดาเนินงาน
3. คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาธุรกิจค๎าปลีก ร๎อยละ 3.74
4. คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร๎อยละ 4.02
มหาวิทยาลั ยโดยกองพั ฒนานัก ศึก ษารํ วมกับคณะ/
วิทยาลัย รวมทั้งสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย รํวมกันจัดกิกรรมที่
พัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา จํานวน
12 โครงการสรุ ป ได๎ วํ า นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด๎ รั บ การพั ฒ นา
ส ม ร ร ถ น ะ ด๎ า น รํ า ง ก า ย แ ล ะ ส ติ ปั ญ ญ า ข อ ง
ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 8,114 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 54.53 ของนักศึกษาทั้งหมด
สถาบั นพัฒ นาครู และบุคลากรทางการศึก ษา ได๎รั บ
มอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให๎เป็นหนํวยดําเนินการพัฒนาข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากํอนแตํงตั้งให๎มีและเลื่อน
เป็ น วิ ท ยฐานะชํ า นาญการพิ เ ศษ และเชี่ ย วชาญ
สําหรับครูและผู๎บริหารสถานศึกษาเพื่อให๎การบริหาร
การพัฒนา หนํวยดําเนินการพัฒนาข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากํอนแตํงตั้งและเลื่อนเป็ นวิทย
ฐานะชํ า นาญการพิ เ ศษและเชี่ ย วชาญ เป็ น ไปตาม
เจตนารมณ์ ข องหลั ก สู ต รตามที่ ส ถาบั น พั ฒ นาครู
คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษารํ ว มกั บ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
และบังเกิดผลดีตํอผู๎เข๎ารับการพัฒ นาข๎าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการ มีก ารจั ด อบรมในชํ ว งเดื อ น
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 จํานวน 11 กลุํม มี
ผู๎เข๎ารํวมอบรมรวม 1,114 คน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพและสํงเสริมประสบการณ์
วิชาชีพด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร๎างสื่อการ
สอนแบบ Interactive และการจัดทําคลังข๎อสอบผําน
ระบบเครือขําย วันที่ 23-24 ธันวาคม 2559
มีผู๎เข๎ารํวมอบรมเป็นตัวแทนของแตํละคณะในการ
ดําเนินการจัดทํารายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎
e-learning จํานวน 21 รายวิชา ดังนี้
1. SAQ1401 ปลาสวยงามและพรรณไม๎น้ํา
2. SCS0401 ระบบฐานข๎อมูล
3. SCS0209 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบ
เจกต์
4. GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต
5. MMK0401 หลักการตลาด
6. ITR0481 ภาษามลายูเบื้องต๎น
7. NUR0008 พยาธิสรีรวิทยา
8. NUR0402 การพยาบาลเด็กและวัยรุํน 2
9. NUR0303 การพยาบาลมารดาทารกเเละผดุง
ครรภ์ 2
10. ITR002 ศิลปะการต๎อนรับและการเป็นเจ๎าบ๎าน
ที่ดี
11. AIR2001 อุตสาหกรรมการบิน
12. GED3003 กฎหมายกับสังคม
13. GED3003 กฎหมายกับสังคม EP
14. LAW0104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
15. LAW0533 นิติปรัชญา
16. LAW0548 กฎหมายการทํองเที่ยว
17. LAW0403 กฎหมายล๎มละลาย
18. GED3003 วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต (ภาคเสาร์-
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หน่วยวัด

ค่าเป้า
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การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
อาทิตย์)
19. ETC0301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
20. ENN0206 การสอนภาษาอังกฤษด๎วย
คอมพิวเตอร์
21. ETC0402 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและ
แอนิเมชั่น

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

13. นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ

คน

17.16

3.9200
3.3507
3.5800



ด๎านวิทย์
30

12.36

1.4720



35

41

5.0000



ด๎านสังคมศาสตร์ มีอาจารย์จํานวน 312 คน ได๎รับ
การตีพิมพ์ 56 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 17.16
1. คณะครุศาสตร์ จํานวน อ. 78 คน ได๎รับการ
ตีพิมพ์ 37ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 26.67
2. คณะนิติศาสตร์ จํานวน อ. 31 คน ได๎รับการ
ตีพิมพ์ 5 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 12.90
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน อ.
89 คน
ได๎รับการตีพิมพ์ 21ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ
14.38
4. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน อ. 85 คน ได๎รับ
การตีพิมพ์
7 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 5.65
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว จํานวน อ.
27.5 คน
ได๎รับการตีพิมพ์ 14 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ
26.18
ด๎านวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์จํานวน 207 คน ได๎รับ
การตีพิมพ์ 33 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 12.36
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน อ.
156 คน
ได๎รับการตีพิมพ์ 20 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ
8.97
7. คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน อ. 47 คน ได๎รับ
การตีพิมพ์ 13 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 15.74
มีนักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติจํานวน 41 คน ดังนี้
คณะครุศาสตร์ จํานวน 10 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
6. ผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม
7. ผศ.ณัฐา วิพลชัย
8. รศ.ดร.ผํองศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
9. รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร
10. รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
คณะนิติศาสตร์ จํานวน 2 คน
1. ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง
2. ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 6 คน
1. ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
2. ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
3. นางสาวทัศนีย์ สุนทร
4. นางจวง เผือกคง
5. นางวีณา ลิ้มสกุล
6. นางสาวนิตยา ศรีสุข
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 12 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 บุญกําเนิด
10. ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์
11. ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพิพัฒน์
12. รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ์
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 5 คน
1. ดร.เกวลิน อังคณานนท์
2. ดร.อนุมาน จันทวงศ์
3. ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
4. ผศ.บัวผิน โตทรัพย์
5. ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 5 คน
1. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์
2. ผศ. สุกัญญา ไหมเครือแก๎ว
3. ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์
4. ดร.วัชรี รวยรื่น
5. นายธรรมรัตน์ วาจาสัตว์
คณะวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว จํานวน 1 คน
1. ดร.สิญาธร ขุนอํอน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
14. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
และงานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน

ข๎อ

5

5

4.4893
5.0000



มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข๎อ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยได๎ดําเนินงานโครงการวิจัยและ
พัฒนาเครือขํายต๎นแบบบูรณาการพันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชน
ท๎องถิ่นและภาคี ซึ่งได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
ในการดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎
จัดสรรทุนวิจัยให๎กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
เพื่อทําวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น ในการศึกษา
ข๎อมูลท๎องถิ่นประกอบการทําวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนามีระบบข๎อมูลตําบลจํานวน 2
ฐานข๎อมูล
2. มหาวิทยาลัยได๎มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยในการพัฒนาชุมชน
ท๎องถิ่น โดยได๎กําหนดประเด็นการวิจัยรํวมกับ
ชุมชนชนท๎องถิ่น ซึ่ง มีจํานวน 8 ประเด็น
ได๎แกํ
สิ่งแวดล๎อม
การจัดการขยะ
ทํองเที่ยวชุมชน
อาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
สุขภาพ
ผู๎สูงอายุ
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
โดยเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนในสํวนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จํานวน 42
หนํวยงาน หนํวยงานละ 2 เรื่อง รวม 84 เรื่อง
งบประมาณ 4,200,000 บาท
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3.

4.
5.

15. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํอ
จํานวนอาจารย์ประจํา

บาท

วิทย์
60,000

79,155.22

5.0000



สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได๎ พั ฒ นาสมรรถนะ
อาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย และประกาศยกยํ อ ง
นักวิจัยดีเดํน โดย ได๎ดําเนินการ ดังนี้
โครงการประชุ ม เรื่ อง การพั ฒนาโจทย์
วิ จัยภายใต๎ โครงการความรํ วมมื อ สกว.มรส. ระยะที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2559
โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ สอบทาน
ข๎อมูลและพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่
วันที่ 17 มกราคม 2560
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่ อ ง การสร๎ า งเครื อขํ า ยด๎า นการวิ จัย
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560
ฝึกอบรม “สร๎างนักวิจัยรุํนใหมํ” ลูกไกํรุํน
5 วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560
โครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัย
ใ น ม นุ ษ ย์ สํ า ห รั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
จริ ยธรรมการวิ จัย วัน ที่ 12 มิ ถุ นายน
2560
โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การการเขี ยน
ข๎อเสนอโครงการวิจัยอยํางไร ให๎สอดคล๎อง
กั บเปู าหมายและนโยบายของประเทศ
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได๎คัดเลือกนักวิจัยดีเดํนเพื่อ
รับรางวัลประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและ
สร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชน คือ ผศ.สุกัญญา
ไหมเครื อ แก๎ ว สั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฯได๎เข๎านํานักวิจัยที่
ได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกอ.ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 เข๎ า รํ ว ม
นํา เสนอผลงานในงานประชุ ม ใหญํ โ ครงการ
สํงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP
Congress V ระหวํางวันที่ 2-4 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีนักวิจัยได๎รับ
รางวั ล ดั ง นี้ ดร.วั ช รี รวยรื่ น ได๎ รั บ รางวั ล
ผลงานวิ จั ย ดี เ ดํ น ผศ.ณั ฐ วุ ฒิ สุ ว รรณทิ พ ย์
ได๎รับรางวัลนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดี
มาก และนายธรรมรั ต น์ วาจาสั ต ย์ ได๎ รั บ
รางวัลนําเสนอโปสเตอร์ดีเดํน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีงานวิจัยที่
นําไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชนท๎องถิ่น มีจํานวน
30 ชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยได๎จัดทําคูํมือการจดสิทธิบัตรและ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได๎รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร จํานวน 1 ชิ้น คือ
โยเกิร์ตข๎าวกล๎องงอกพันธุ์หอมไชยา โดยมี
อาจารย์กฤตภาส จินาภาค เป็นผู๎ประดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนอาจารย์
124.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์
9,854,825 บาท เฉลี่ย 79,155.22 บาท
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

สุขภาพ
50,000

52,748.31

5.0000

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย


สังคม
25,000

284,012.68

5.0000



ค่าเป้า
หมาย

16. ชุดโครงการวิจัย

ชุด
โครงการ

5

3

3.0000



17. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์

ร๎อยละ

25

20.85

3.4250



18. งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น

ร๎อยละ

30

48.98

5.0000



82.81

4.7143
5.0000
5.0000



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
19. งานบริการวิชาการที่ทําในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
ร๎อยละ
50
มหาวิทยาลัยกับสังคม

ผลการดาเนินงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวนอาจารย์ 38.5 คน เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 2,030,810
บาท เฉลี่ย 52,748.31 บาท
1. คณะครุศาสตร์ จํานวนอาจารย์ 71 คน เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์
2,230,880 บาท เฉลี่ย 30,984.44 บาท
2. คณะนิติศาสตร์ จํานวนอาจารย์ 28 คน เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 426,000
บาท เฉลี่ย 15,214.29 บาท
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน
อาจารย์ 73.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์ 2,405,700 บาท เฉลี่ย
32,730.61 บาท
4. คณะวิทยาการจัดการ จํานวนอาจารย์ 78 คน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์
8523728 บาท เฉลี่ย 109,278.56 บาท
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว จํานวน
อาจารย์ 21.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์ 2,050,420 บาท เฉลี่ย
95,368.37 บาท
จากการสนับสนุนการทําโครงการวิจัยในลักษณะชุด
โครงการวิจัย มีผลการดําเนินงาน 3 ชุดโครงการ
ได๎แกํ
1. ชุดโครงการ “วิจัยและพัฒนาเครือขํายต๎นแบบ
บูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานีกับชุมชนท๎องถิ่น” หัวหน๎าชุดโครงการ
อธิการบดี แหลํงทุน สสส. งบประมาณ
8,000,000 บาท
2. ชุดโครงการ “นวัตกรรมระบบการพัฒนาและ
จัดการการทํองเที่ยวบนฐานชุมชนเชิง
สร๎างสรรค์ในเส๎นทางอารยธรรมศรีวิชัย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี” หัวหน๎าชุดโครงการ อธิการบดี
แหลํงทุน สกว. งบประมาณ 4,000,000 บาท
3. ชุดโครงการ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี” หัวหน๎าชุดโครงการ
นางสาวกมลวรรณ เหลํายัง สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ แหลํงทุน สกว. งบประมาณ
2,597,932 บาท
มีงานวิจัยที่นําไปใช๎ประโยชน์ มีจํานวน 120 ชิน้ งาน
จากจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด
513.50 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.85
มีจํานวนผลงานวิจัยรํวมกับชุมชนตํอจํานวนงานวิจัย
ทั้งหมด 86 โครงการ ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ 7 ชิ้นงาน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 ชิ้นงาน
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15
ชิ้นงาน
4. คณะวิทยาการจัดการ 15 ชิ้นงาน
5. คณะนิติศาสตร์ 5 ชิ้นงาน
6. คณะพยาบาลศาสตร์ 12 ชิ้นงาน
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 6 ชิ้นงาน
ในไตรมาส 4 มีการดําเนินงานบริการวิชาการที่ทําใน
ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จํานวน
106 งาน ได๎แกํ
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลการดําเนินงานของหนํวยงาน ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์จํานวน 3 โครงการ จากทั้งหมด
9 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 33.33
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวน 11
โครงการ
จากทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ
61.11
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จํานวน 24
งาน
จากทั้งหมด 26 งาน คิดเป็นร๎อยละ 92.31
4. คณะวิทยาการจัดการจํานวน 10 โครงการ
จากทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ
100.00
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวจํานวน 19
โครงการ
จากทั้งหมด 20 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ
95.00
6. คณะนิติศาสตร์จํานวน 6 โครงการ จาก
ทั้งหมด 11 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 27.27
7. คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 16 โครงการ
จากทั้งหมด 17 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ
94.12
8. บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 โครงการ จาก
ทั้งหมด 2 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 100.00
9. สํานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการ
พัฒนาท๎องถิ่น) ดําเนินการแล๎วเสร็จ จํานวน
6 โครงการ จากทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็น
ร๎อยละ 100.00
10. สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมํมี
การดําเนินงานในพันธกิจด๎านการบริการ
วิชาการแกํสังคม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 4 โครงการ จากทั้งหมด4 โครงการ
คิดเป็นร๎อยละ 100.00
12. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดําเนินงาน
บริการวิชาการที่ทําและพัฒนารํวมกับชุมชน
ท๎องถิ่นหรือสถานประกอบการ 5 งาน จาก
ทั้งหมด 5 งาน คิดเป็นร๎อยละ 100.00
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไมํมีงานบริการ
วิชาการที่ทําในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
สรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการที่ทําใน
ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมไตรมาส
4 จํานวน 106 งาน จากจํานวนงานบริการวิชาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 128 งาน คิด
เป็นร๎อยละ 82.81

20. ผู๎เข๎ารับการบริการและนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
และมีผลลัพธ์จากการดําเนินการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
21. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการ
อุดมศึกษาพี่เลี้ยง

ร๎อยละ

50

80.59

5.0000



มีผู๎ผํานการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 5,513 คน หลังจาก
การจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่
ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการ
ดําเนินการ จํานวน 4,443 คน จากผู๎รับบริการ
วิชาการทั้งหมด คิดเป็นร๎อยละ 80.59

โรงเรียน

20

20

4.4286
5.0000



ในไตรมาส 4 มหาวิทยาลัยได๎จัดกิจกรรมที่สอดคล๎อง
กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการ
อุดมศึกษาพี่เลี้ยงในโรงเรียนเปูาหมาย จํานวน 20
โรงเรียน จากคณะตําง ๆ ดังนี้
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
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 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
1.

คณะครุศาสตร์ จํานวน 8 โรงเรียน ได๎แกํ
โรงเรียนทําชนะ
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88
โรงเรียนบ๎านหานเพชร
โรงเรียนบ๎านบางรักษ์
โรงเรียนเกาะพงันศึกษา
กลุํมโรงเรียนเครือขํายในอ.เมือง/อ.บ๎านนาเดิม/
อ.กาญจนดิษฐ์/อ.เวียงสระ/อ.บ๎านนาสาร
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โรงเรียนบ๎านทําเพชร
- โรงเรียนบ๎านซอยสิบ
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88
- โรงเรียนบ๎านปากดอนสัก
4. คณะวิทยาการจัดการ
- โรงเรียนบ๎านห๎วยโศก
- โรงเรียนบ๎านไสตอ
5. คณะนิติศาสตร์
- โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา
- โรงเรียนพนมศึกษา
6. คณะพยาบาลศาสตร์
- โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
- โรงเรียนวัดตรณาราม
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
- โรงเรียนบ๎านคอกช๎าง
- โรงเรียนวัดพุมเรียง
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 มี ร ะบบและกลไกการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ กํ สั ง ค ม ต า ม เ ปู า ห ม า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 5 ดังนี้
ระดั บ 1 มี แ ผนการบริ ก ารวิ ช าการประจํ า ปี ที่
สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและกําหนดตัว
บํงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแกํสังคม และจัดทําแผนการใช๎ประโยชน์จาก
การบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ให๎ เ กิ ด ผลตํ อ การพั ฒ นา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม จํานวน 11 หนํวยงาน
รวม 9 โครงการ
ระดับ 2 โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1
มีโครงการที่เก็บคําลงทะเบียน จํานวน 9 โครงการ
ได๎แกํ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติ
พันธ์กับการจัดการพื้นที่และทรัพยากร
ทางสังคม (คณะครุศาสตร์)
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎ก
ส๎มหน๎านิ่มโรลกาแฟ (คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
3. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎ก
ส๎มหน๎านิ่ม
บ ร า ว นี่ ( ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี)
4. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎น
แฟนซีสร๎ างรายได๎ (คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
5. โครงการอบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น :
หลั ก สู ต รเรี ย นการทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ปา
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
-

22. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคมตาม
เปูาหมายของมหาวิทยาลัย

ระดับ

5

5

5.0000
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23. ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข๎อมูลชุมชม
ท๎องถิ่น

หน่วยวัด

ระดับ

ค่าเป้า
หมาย

5

การ
ดาเนิน
งาน

5

ค่า
คะแนน
ที่ได้

5.0000

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย



ผลการดาเนินงาน
ศึ ก ษาโดยใช๎ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
( สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ)
7. โครงการฝึกอบรม Shinsung – SRU
Winter Program 2016 (วิทยาลัย
นานาชาติการทํองเที่ยว)
8. โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น
TTCS
(วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ก าร
ทํองเที่ยว)
9. โครงการอบรมการทํา ปุ๋ยหมัก ชีว ภาพ
เพื่ อการนํา ไปใช๎ ประโยชน์อ ยํา งยั่ งยื น
(บัณฑิตวิทยาลัย)
ระดับ 3 ประเมินความสําเร็จตามตัวบํงชี้ของแผน
และโครงการบริ การวิชาการและนําเสนอกรรมการ
ประจํ า คณะเพื่ อ พิ จ ารณา (คณะครุ ศ าสตร์ , คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ ฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ , บั ณ ฑิ ต
วิท ยาลั ย, คณะนิ ติศ าสตร์ , วิท ยาลั ยนานาชาติ ก าร
ทํองเที่ยว, บัณฑิ ตวิทยาลัย, คณะวิทยาการจัดการ,
สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สํานัก
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม, สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี (งาน
บริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น))
ระดับ 4 นําผลการประเมินตามข๎อ 3 มาปรับปรุง
แผนหรือพัฒนาการให๎บริการวิชาการแกํสังคม (คณะ
ครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะพยาบาลศาสตร์,
บัณฑิตวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ
การทํ อ งเที่ ย ว, บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย , คณะวิ ท ยาการ
จัดการ, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม, สํานักงานอธิการบดี (งาน
บริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น))
ระดับ 5 คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํ
สัง คมในระดับ สถาบัน (มี ห นํว ยงานรํ วมดํา เนิ นงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และโครงการพัฒนา
เส๎น ทางทํองเที่ย วดอนสัก - พะลวย ได๎แกํ คณะครุ
ศาสตร์ , คณะวิ ท ยาศาสตร์ ฯ , คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ,
คณะวิทยาการจัดการ, คณะนิติศาสตร์, คณะพยาบาล
ศาสตร์, และวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว, สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยการประสานงานของงานบริการ
วิชาการพัฒนาท๎องถิ่น สํานักงานอธิการบดี)
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีระดับความสําเร็จของการ
จัดทําฐานข๎อมูลชุมชนท๎องถิ่น ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ 2 จากการให๎สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศออกแบบระบบการจัดทําฐานข๎อมูลและได๎
จัดอบรมอาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบจัดทํา
ฐานข๎อมูลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 อยูํใน
ขั้นตอนการทดลองใช๎เพื่อให๎โปรแกรมที่สร๎างขึ้นมี
ความถูกต๎องครบถ๎วนและสามารถใช๎ได๎จริง เนื่องจาก
ในชํวงไตรมาส 3 ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
มีปัญหากระทบกับระบบฐานข๎อมูลที่สํานักวิทย
บริการได๎ออกแบบไว๎ จึงต๎องมีการออกแบบระบบเพื่อ
ใช๎ในการจัดทําฐานข๎อมูลใหมํให๎สามารถรองรับกับ
ระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยที่ใช๎อยูํ
ในปัจจุบัน จึงมีผลการดําเนินงานอยูํในระดับ 2
(ออกแบบและจัดทําฐานข๎อมูล)
สํวนวิทยาลัยนานาชาติ การทํอ งเที่ยวได๎จัดทํ า
ฐานข๎อมูลด๎านการบริการวิชาการเฉพาะของวิทยาลัย
นานาชาติ ก ารทํ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง เป็ น คนละระบบกั บ ที่
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบ

~ 28 ~

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

24. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สํงเสริมทักษะวิชาชีพ
ที่ตอบสนองตํอการประกอบอาชีพของประชาชน

หลักสูตร

7

7

5.0000



25. สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการตํอเงินรายได๎
ที่ได๎รับจัดสรร

ร๎อยละ

1

1.30

5.0000



ผลการดาเนินงาน
ไว๎ โดยเผยแพรํทางอินเตอร์เน็ต สามารถสืบค๎นได๎ที่
http://inter.sru.ac.th/outreach/
สํวนคณะพยาบาลศาสตร์ ได๎จัดทําโครงการ
สํารวจพันธุ์สมุนไพรที่ใช๎รักษาโรคในเขตตําบลขุน
ทะเล ซึ่งได๎ศึกษารวบรวมและสรุปสาระสําคัญของ
ข๎อมูล รวมทั้งรวบรวมวิเคราะห์จัดกลุํม และกําหนด
รูปแบบฐานข๎อมูล ได๎จัดทําในรูปแบบ E-book
เผยแพรํในระบบอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ สืบค๎นได๎ที่
http://nurse.sru.ac.th/th/
ระดับ 1 ศึกษารวบรวมและสรุปสาระสําคัญ
ของข๎อมูล รวมทั้งรวบรวมวิเคราะห์จัดกลุํม และ
กําหนดรูปแบบฐานข๎อมูล (ภาพรวมมหาวิทยาลัย)
ระดับ 2 ออกแบบและจัดทําฐานข๎อมูล
(ภาพรวมมหาวิทยาลัย)
ระดับ 3 มีการนําเข๎าข๎อมูลชุมชนในระบบได๎
อยํางน๎อย ร๎อยละ 50 (วิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว, คณะพยาบาลศาสตร์)
ระดับ 4 เผยแพรํทางระบบอินทราเน็ตและ
อินเตอร์เน็ต (เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว,
คณะพยาบาลศาสตร์)
ระดับ 5 ดําเนินการสํารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบบฐานข๎อมูลและการใช๎ประโยชน์ (เฉพาะ
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว, คณะพยาบาล
ศาสตร์)
มี ก ารจั ด อบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น ที่ สํ ง เสริ ม ทั ก ษะ
วิ ช าชี พ ที่ ต อบสนองตํ อ การประกอบอาชี พ ของ
ป ระ ช าช นต ามแ ผนก าร ดํ า เ นิ น ง าน ป ระ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 7 หลักสูตร ได๎แกํ
1. คณะครุศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น1
หลักสูตรคือ หลักสูตรอบรม 9 มาตรฐาน
2. คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ก ารจั ด
อบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร ๆ ละ 1
ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม 116 คนได๎แกํ
2.1 หลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎า
นิ่มโรลกาแฟ มีผู๎เข๎ารํวม 35 คน สามารถนําไปตํอ
ยอดสร๎างอาชีพได๎ จํานวน 4 คน
2.2 หลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎า
นิ่ม บราวนี่ มีผู๎เข๎ารํวม 21 คน สามารถนําไปตํอยอด
สร๎างอาชีพได๎ จํานวน 4 คน
2.3 หลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎
มีผู๎เข๎ารํวม30คน สามารถนําไปตํอยอดสร๎างอาชีพได๎
จํานวน 6 คน
2.4 หลักสูตรระยะสั้น : ผลิตภัณฑ์สปา มี
ผู๎เข๎ารํวม 30 คน สามารถนําไปตํอยอดสร๎างอาชีพได๎
จํานวน 3 คน
3. วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ก ารทํ อ งเที่ ย วมี ก ารจั ด
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ได๎แกํ
3.1 หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม Shin sung-SRU
Winter
Program 2016 จัดอบรม 1 ครั้งมีผู๎เข๎ารํวม 15 คน
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น TTCS จัด
อบรม 2 ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม 41 คน
เงินรายได๎ที่ได๎รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จํานวน 110,251,423 บาท มีรายได๎จากการ
บริการวิชาการ จํานวน 1,437,331 บาท คิดเป็นร๎อย
ละ 1.30
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หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

26. โครงการบริการวิชาการที่นําความรู๎และ
ประสบการณ์จากการให๎บริการมาใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

ร๎อยละ

75

53.15

1.0000

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย


27. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการ
พระราชดําริ

ระดับ

5

5

5.0000
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
28. การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํ
ครั้ง
สาธารณชนภายนอก

ผลการดาเนินงาน
หนํวยงานได๎ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดย
เป็นโครงการที่นําความรู๎ และประสบการณ์จากการ
ให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือ การวิจัย จํ านวน 59 งาน/โครงการ จาก
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จํ า นวน 111 งาน/โครงการ คิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ
53.15
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินโครงการพระราชดําริ
อยูํในระดับ 5 ดังนี้
ระดับ 1 แผนการสํงเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผํานการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยและดําเนินการได๎ตามแผนไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 50
ระดับ 2 ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ
65 ของโครงการตามแผน
ระดับ 3 ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ
75 ของโครงการตามแผน
ระดับ 4 ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ
85 ของโครงการตามแผน
ระดับ 5 ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ
100 ของโครงการตามแผน

5.0000
15

35

5.0000
5.0000



การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํ
สาธารณชนภายนอก จํานวน 35 ครั้ง ได๎แกํ
1. กิจกรรมเผยแพรํหนังตะลุง 3 ครั้ง
2. กิจกรรมเผยแพรํดนตรีไทย 2 ครั้ง
3. กิจกรรมเผยแพรํมโนราห์ 7 ครั้ง
4. กิจกรรมเผยแพรํมวยไชยา 2 ครั้ง
5. กิจกรรมเผยแพรํนาฏศิลป์ 3 ครั้ง
6. รํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 1
ครั้ง
7. กิจกรรมประกวดหนังตะลุงถ๎วยพระราชทาน 1
ครั้ง
8. กิจกรรมอบรมมารยาทไทย 5 ครั้ง
9. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม “สังคีตศิลป์สโมสร” 1 ครั้ง
10. กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและตามรอยพุทธ
ทาสภิกขุ
1 ครั้ง
11. กิจกรรมอบรม – เผยแพรํภูมิปัญญาเพื่อ
เสริมสร๎างเศรษฐกิจชุมชน 1 ครั้ง
12. กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม – อาเซียน
1 ครั้ง
13. โครงการคํายวัฒนธรรมกับชุมชนท๎องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาสังคม 1 ครั้ง
14. โครงการการจัดการทางวัฒนธรรมกับชุมชน
ท๎องถิ่น 1 ครั้ง
15. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1 ครั้ง
16. กิจกรรมสํงเสริมภูมิปัญญาพื้นบ๎านในการดูแล
หญิงหลังคลอด 1 ครั้ง
17. กิจกรรมสร๎างสื่อมัลติมิเดียเพื่อการอนุรักษ์ 1
ครั้ง
18. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่นด๎าน
สาธารณสุข 1 ครั้ง
19. กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ 1 ครั้ง

~ 30 ~

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

29. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติตํอโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม

ร๎อยละ

20

38.89

5.0000

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย


ระดับ

5

6

5.0000
5.0000



31. ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม

ร๎อยละ

50

113.25

5.0000



32. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ครั้ง

5

14

5.0000



ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
30. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

ผลการดาเนินงาน
การดําเนินการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมใน
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ น า น า ช า ติ ตํ อ โ ค ร ง ก า ร ด๎ า น
ศิลปวัฒนธรรมจํานวน 14 โครงการ จากแผนการ
ดําเนินการ 36 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 38.89
มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 6 ข๎อ ได๎แกํ
1. กําหนดผู๎รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและจัดทําแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะ
และวั ฒ นธรรม แล ะกํ า หนดตั ว บํ ง ชี้ วั ด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให๎สามารถดําเนินการ
ได๎ตามแผน
2. กํากับติดตามให๎มีการดําเนินงานตามแผนด๎าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ต า ม ตั ว บํ ง ชี้ ที่ วั ด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. นํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ
กิจกรรมด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน
6. กํ า หนดหรื อ สร๎ า งมาตรฐานด๎ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
จากการจั ด กิ จ กรรมโครงการด๎ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
จํานวน 18 โครงการ มีแผนการเข๎ารํวมกิจกรรมของ
นั ก ศึ ก ษา จํ า นวน 5,805 คน มี นั ก ศึ ก ษาเข๎ า รํ ว ม
6,179 คน คิดเป็นร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข๎ารํวม
โครงการ 113.28
1. กิจกรรมวัน ออกพรรษา ระหวํางวันที่ 13-21
ตุล าคม 2559 ณ บริ เวณริ ม เขื่ อนแมํน้ํ าตาปี
จัดโดยเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี โดยสํานักฯ
ได๎จัดทําพุํมผ๎าปุาพระราชทานเข๎ารํวมประกวด
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
2. กิ จ กรรมรํ ว มงานสํ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
อุ ด มศึ ก ษา ระหวํ า งวั น ที่ 29 มกราคม – 4
กุมภาพันธ์ 2560 โดยนําการแสดงนาฎศิลป์ไป
แลกเปลี่ยน
3. กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและตามรอยพุทธ
ทาสภิ ก ขุ ระหวํ า งวั น ที่ 24 พฤษภาคม – 2
มิถุนายน 2560
4. กิจกรรมแขํงขันหนังตะลุงถ๎วยพระราชทานฯ
วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห๎ า งสหไทย
พลาซํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. กิจ กรรมเครื อขํ า ยวิ จัย ภู มิ ปัญ ญาท๎ อ งถิ่ น ณ
จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 15-18 กุมภาพัน ธ์
2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
6. กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยอาเซียน วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 ณ สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และเทศบาลเมืองทําข๎าม
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม “สังคีตศิลป์สโมสร” วันที่ 2829 กรกฎาคม 2560 ณ สํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8. โครงการเครือขํายวิจัยภูมิปัญญาท๎องถิ่น วันที่
1 กรกฎาคม กั น ยายน 2560 ณ จั ง หวั ด

~ 31 ~

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

9.

10.
11.

12.

13.

14.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
33. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน
ร๎อยละ
80

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
34. ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา

ระดับ

5

นครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา
กิจกรรมคัดเลือกเยาวชนดีเดํนด๎านวัฒนธรรม
“ยกยํ อ งผู๎ มี ผ ลงานดี เ ดํ น ทางวั ฒ นธรรมด๎ า น
มโนราห์”
จัดทําวารสารทางวิ ชาการเผยแพรํ “สืบยํา น
สาวโยด”
กิจ กรรมความรํ ว มมื อ ระหวํ า งเครื อ ขํ า ยและ
ศึกษาดูงานด๎านศิลปวัฒนธรรม ระหวํางวันที่
9-13 มกราคม 2560 ณ จังหวัดอุดรธานีและ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาว
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย “โครงการธน
ชาติ ริ เ ริ่ ม เติ ม เต็ ม เอกลั ก ษณ์ ไ ทย ครั้ ง ที่ 46
ประจํ า ปี 2560 (ระดั บ ภาค) เมื่ อ วั น ที่ 24
กรกฏาคม 2560 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติ
เ ติ ม เ ต็ ม เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ไ ท ย ค รั้ ง ที่ 4 6
ระดั บ ประเทศ วั น ที่ 13 กั น ยายน 2560 ณ
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ก ว ด ม า ร ย า ท ไ ท ย
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจําปี 2560 วันที่
20-21 กั น ยายน 2560 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหง

3.5175
67.15

2.4300
2.4300



กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดําเนินการรวบรวบผลจาก
แบบสอบถาม ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี จากจํานวน 13 หนํวยงาน ได๎รับตอบกลับ
จํานวน 242 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 67.15

3

4.6050
3.0000



ระบบและกลไกการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา มีการดําเนินการในระดับ 3 คือ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให๎ความสําคัญ
กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรในสั ง กั ด ทั้ ง 2 ประเภท ทั้ ง
ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
- กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใน
การเข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการ และการไปศึกษาตํอใน
ระดั บ ปริ ญ ญาเอกเพื่ อ ให๎ เ ป็ น ไปตามสาขาวิ ช าและ
ภาระงานสอน
- กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับในการ
เข๎าสูํตําแหนํง และการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได๎ดําเนินงานใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
- การให๎ทุนสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการที่มี
คุณสมบัติครบดําเนินการเข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการ
และอนุ ญ าตให๎ ไ ปศึ ก ษาตํ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ทั้ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศและตํ า งประเทศ พร๎ อ ม
สนับสนุนทุนการศึกษา
- จั ด กิ จ กรรมโครงการอบรมให๎ ค วามรู๎
บุคลากรสายสนับสนุนเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานในสํวนที่
เกี่ยวข๎อง โดยเชิญวิทยากรผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญ มาให๎
ความรู๎ ตลอดถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาในกรณีที่
ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น

~ 32 ~

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
3.

35. คุณวุฒิปริญญาเอก

ร๎อยละ

25

25.34

5.0000



36. ตําแหนํงทางวิชาการ

ร๎อยละ

15

14.63

4.6300



37. เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและ
ตํางประเทศ

เครือขําย

7

19

5.0000



ข๎อ

5

5

5.0000



38. การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี ไ ด๎
ดําเนินงานในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
- บุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบ
ขอรั บ สนั บ สนุ น ทุ น ดํ า เนิ น การเข๎ า สู ง ตํ า แหนํ ง ทาง
วิช าการเพิ่ ม มากขึ้ น สํ ง ผลให๎ มี ผู๎ ดํา รงตํ า แหนํ ง ทาง
วิ ช าการเพิ่ ม ขึ้ น จากไตรมาสที่ 3 จํ า นวน 2 ราย
ตามลําดับ และมีบุคลากรไปศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
เพิ่มขึ้น และมีที่สําเร็จการศึกษาเพิ่มจากไตรมาสที่ 3
จํานวน 3 ราย
- บุคลากรสายสนับสนุนสํงผลงานเพื่อขอรับ
การพิจารณาให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น จํานวน 16 ราย
อยํระหวํางคณะกรรมการพิจารณา 2 ราย สําหรับการ
ลาศึ ก ษาตํ อ ในระดั บที่ สู ง ขึ้น มี จํา นวน 1 ราย และ
สําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 2 ราย
กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดําเนินการจัดทําฐานข๎อมูล
บุคลากร และรายงานผลคุณวุฒิอาจารย์ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 ซึ่งมีอาจารย์ประจําทั้งหมด จํานวน
513 คน มีอาจารย์ที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน
130 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.34
กองการเจ๎ า หน๎ า ที่ ไ ด๎ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ฐานข๎ อ มู ล
บุค ลากร และรายงานผลผู๎ มี ตํา แหนํ งทางวิช าการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ณ วั น ที่ 30
กันยายน 2560 ซึ่งมีอาจารย์ประจําทั้งหมด จํานวน
513 คน ที่ส ามารถขอเสนอผลงานกํา หนดตําแหนํ ง
ทางวิ ช าการได๎ และในปั จ จุ บั น มี อ าจารย์ ที่ ดํ า รง
ตําแหนํงทางวิชาการ จํานวน 75 คน คิดเป็นร๎อยละ
14.63
ฐานเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและ
ตํางประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งมี
หนํวยงานในการดําเนินการจํานวน 7 หนํวยงาน
(คณะ) ได๎ดําเนินการไปแล๎ว 19 เครือขําย
ประกอบด๎วยคณะครุศาสตร์ 3 เครือขําย คณะ
วิทยาการจัดการ 5 เครือขําย คณะมนุษย์ศาสตร์ 4
เครือขําย คณะพยาบาล 3 เครือขําย และวิทยาลัย
นานาชาติการทํองเที่ยว 4 เครือขําย
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหนํวยงาน (Bestpractice) การพัฒนาสถาบันสูํการเรียนรู๎ ด๎านการ
ผลิตบัณฑิต มีผลแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.โครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสูํความ
เป็นเลิศ
คณะวิทยาการจัดการ
2. การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะ
พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์
3. อบรมเผยแพรํหนังตะลุงสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. การบริหารจัดการเว็บไซต์ด๎วย Word press ใน
ลักษณะ Multiple site สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การผลิตบัณฑิตที่มุํงสูํความเป็นนักกฎหมาย
ภาคปฏิบัติ
คณะนิติศาสตร์
6. การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียม
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39. บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอยํางเป็น
ทางการและ/หรือไมํเป็นทางการ

หน่วยวัด

ร๎อยละ

ค่าเป้า
หมาย

80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
40. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย
ร๎อยละ
80

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
41. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย

ระดับ

5

การ
ดาเนิน
งาน

81.93

ค่า
คะแนน
ที่ได้

5.0000

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย



ผลการดาเนินงาน
ความพร๎อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
7. การจัดการเรียนรู๎โดยสํงเสริมการใช๎หลักฐาน
เชิงประจักษ์ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์
8. การพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์
9. การจัดการเรียนการสอนด๎วยสื่อออนไลน์
Google Communities คณะพยาบาลศาสตร์
10. ครูมืออาชีพและผู๎บริหารมืออาชีพ คณะครุ
ศาสตร์
11. คูํมือการให๎บริการงานลงทะเบียน สํานัก
สํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12. บัณฑิตอาสาสูํการรับใช๎สังคม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร์
14. One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย
15. รูปแบบการเรียนรู๎รายวิชาฟิสิกส์ คณะ
พยาบาลศาสตร์
16. การพัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรม คณะ
พยาบาลศาสตร์
17. เรื่อง IST Passbook วิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว
18. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลผู๎ใหญํ 1 คณะพยาบาลศาสตร์
กองการเจ๎ า หน๎ า ที่ ไ ด๎ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ฐานข๎ อ มู ล
บุคลากร และรายงานผลผู๎ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 ซึ่ งมีบุค ลากรจํานวน
ทั้งสิ้น 858 คน มีบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ
จํานวน 703 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.93

4.3333
82.40

5.0000
5.0000



มีผลการดําเนินงาน 18 คณะ/หนํวยงาน/สํานัก ผล
การดําเนินงานมีผู๎รับริการ 2,239 คน มีความพึง
พอใจโดยรวม 69.42 คิดเป็นร๎อยละ 81.60

5

3.6667
5.0000



1.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักๆขององค์กร
ซึ่งได๎แกํ
1.1 ระบบสนับสนุนกระบวนการสร๎าง
นวัตกรรม และการบริการลูกค๎า (Customer
Management)
1.1.1 ระบบบริการการศึกษา (REG)
ประกอบด๎วย
- ระบบฐานข๎อมูลหลัก
- ระบบตารางสอน
- ระบบลงทะเบียน
- ระบบเกรด
- ระบบการเงิน
- ระบบบริการ
- ระบบสําเร็จการศึกษา
- ระบบ UOC
- ระบบจัดรับ
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หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
- ระบบงานพัฒนานักศึกษา
- ระบบงานสถิติ
1.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บ
เอกสาร (E-Document)
1.2.2 ระบบการบริหารงานปฏิบัติการ
(Operation Management)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
ประกอบด๎วย
- ระบบบุคลากร
- ระบบเงินเดือน
- ระบบ UOC บุคลากร
- ระบบงบประมาณ
- ระบบจัดซื้อ/จัดจ๎าง
- ระบบคลังพัสดุ
- ระบบการเงิน
- ระบบบัญชี
- ระบบอาคาร/ยานพาหนะ/สาธารณูปโภค
- ระบบศูนย์ตํารา
2. มีระบบตรวจสอบความถูกต๎อง และความ
นําเชื่อถือของข๎อมูลที่จัดเก็บในระบบ
ฐานข๎อมูล ระบบสารสนเทศทุกระบบมีการ
ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลจากหน๎าจอ
ผู๎ใช๎งาน(Validate Form) กํอนการบันทึก
ข๎อมูล ดังตัวอยํางตํอไปนี้

3.

4.

ระบบบังคับให๎กรอกข๎อมูลสําคัญของ
ระบบ
ระบบบังคับให๎กรอกข๎อมูลตามประเภท
ของข๎อมูลที่กําหนด เชํน กรอกเฉพาะ
ประเภทข๎อมูลตัวเลข หรือกรอกเฉพาะ
ข๎อมูลตัวหนังสือ เป็นต๎น
ระบบมีการตรวจสอบข๎อมูลในเงื่อนไข
ตามกฎที่กําหนด เชํน ระบบ
งบประมาณไมํอนุญาตให๎บันทึกข๎อมูล
หากใช๎งบประมาณเกินวงเกินที่กําหนด

ระบบมีการ lock screen กรณีไมํมี
ผู๎ใช๎งานภายใน ๕ นาที
มีการอัพเดทข๎อมูลที่จําเป็นอยํางสม่ําเสมอ
ระบบสารสนเทศประมวลผลธุรกรรม
(TPS) มีการประมวลผลแบบทันที
(Real-Time Processing) ในระบบที่
สําคัญ เชํน ระบบการเงิน ระบบบัญชี
ทําให๎ข๎อมูลเป็นปัจจุบันอยูํตลอดเวลา
มีการเพิ่ม ลด แก๎ไข ตามสิทธิ์ของ
ผู๎ใช๎งานเป็นประจํา สม่ําเสมอ กรณีมี
บุคคลเพิ่ม หรือลาออกในมหาวิทยาลัย
มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ข๎อคิดเห็น / ข๎อเสนอแนะ / ข๎อร๎องเรียนของ
ผู๎ใช๎งาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได๎มีการปรับปรุง
ระบบจัดซื้อ/จัดจ๎างและระบบคลังพัสดุ
เพื่อให๎รองรับกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได๎พัฒนาระบบสมัคร
เข๎ารํวมโครงการ Rajabhat Camping
2018 เพื่ออํานวยความสะดวกให๎แกํ
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หน่วยวัด

ค่าเป้า
หมาย

การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผู๎สมัครเข๎ารํวมโครงการฯ
มีผลความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบ
สารสนเทศแยกตามระดับ ดังนี้
ระบบ REG ร๎อยละ 89.60
ระบบ MIS ร๎อยละ 86.21
ระบบ E-Document ร๎อยละ 91.78
ระบบฐานข๎อมูลงานวิจัย ร๎อยละ 85
ระบบ ฐานข๎ อ มู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ อยูํ ร ะหวํ า ง
ดําเนินงาน ไมํสามารถบรรลุตามคําเปูาหมายที่ได๎วาง
ไว๎ 1 ระบบ ภายในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2560 ซึ่ ง
ปั จ จุ บั น สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารได๎ ดํ า เนิ น การจั ด เตรี ย ม
เครื่องแมํขํายเพื่อรองรับการติดตั้งระบบสารสนเทศ
เพื่อผู๎บริหารระดับสูง (EIS) พร๎อมทั้งสํารวจ ศึกษา
ข๎ อ มู ล บริ ษั ท ที่ มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาระบบ
และศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่มีการใช๎งานระบบ
สารสนเทศเพื่ อ ผู๎ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (EIS)
เพื่ อ
สังเคราะห์ออกมาเป็นกระบวนการจัดหาระบบฯ ที่
เหมาะสมตํ อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี
ประกอบไปด๎วย รําง TOR , เกณฑ์การประเมินเพื่อ
พิจารณาผู๎วําจ๎าง ซึ่งได๎ดําเนินการไปแล๎วประมาณ 50
เปอร์ เ ซ็ น ต์ข องแผนการดํ า เนิ นงานทั้ ง หมด ดั ง นั้ น
สํานักวิทยบริการจึงมีกระบวนการในการดําเนินงาน
ในลําดับถัดไป อันนําไปสูํความสําเร็จของตัวชี้วัดที่ 42
คือ คําเปูาหมาย 1 ระบบภายในไตรมาส 2 ของ
ปีงบประมาณ 2561
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข๎อ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการประกันคุณภาพ
ให๎เป็นไปตามคูํมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
และคูํมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีการ
กําหนดปฏิทินการดําเนินงานในแตํละปี
2. มหาวิทยาลัยมีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับสํานัก/สถาบันในแตํละปี
การศึกษา รวมถึงการแตํงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ในแตํละปีงบประมาณ เพื่อ
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให๎เป็นไป
ตามระบบและกลไกที่ได๎จัดทําไว๎อยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง มีการรายงานผลการ
ติดตามให๎คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาอยํางสม่ําเสมอ
3. มหาวิทยาลัยโดยสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษามีการติดตามนําผลการประเมิน
คุณภาพของทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผําน
การพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินในแตํ
ละระดับเสนอตํอมหาวิทยาลัยโดยผําน
ผู๎บริหารของมหาวิทยาลัย และเสนอตํอสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 24
ตุลาคม 2560 โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยของ
หลักสูตร 3.09 (ระดับดี) ผลการประเมินเฉลี่ย
ของทุกคณะ 4.02 (ระดับดี) และผลการ
ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 4.12 (ระดับดี)
4. มหาวิทยาลัยโดยสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษาได๎นําข๎อเสนอแนะที่ได๎รับจาก
5.

42. ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ระบบ

1

0

1.0000



43. ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

ข๎อ

5

5

5.0000



~ 36 ~

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

ค่าเป้า
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การ
ดาเนิน
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ค่า
คะแนน
ที่ได้

 บรรลุ
เป้าหมาย/
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

44. ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินการ

ร๎อยละ

80

n/a

1.0000

รอผลการ
ประเมิน

45. แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็น
เลิศในการทํางาน

แนว
ปฏิบัติ

7

18

5.0000



ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการประเมินในปีที่ผํานมาเสนอไปยัง
ทุกหนํวยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ
พัฒนา แก๎ไข ปรับปรุงการตามข๎อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ และข๎อเสนอแนะจาก
สภามหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปีตํอไป
5. มหาวิทยาลัยโดยสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษาสนับสนุน การบริหารจัดการ
หลักสูตรของคณะให๎หลักสูตรผํานเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ 4
ข๎อ และระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข๎อ
ตามที่ สกอ. กําหนด ซึ่งในปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนนักศึกษาตาม
หลักสูตร ในทุกคณะ รวม 58 หลักสูตร ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ 12 หลักสูตร
2. ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 13 หลักสูตร
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 หลักสูตร
4. ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 1 1
หลักสูตร
5. ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ 1
หลักสูตร
6. คณะนิติศาสตร์ 1 หลักสูตร
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
3 หลักสูตร
โดยทุ ก หลั ก สู ต รได๎ ผํ า นการตรวจสอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2559 แล๎ว ซึ่ง
ผลการประเมิน คุณ ภาพตามองค์ ประกอบที่ 1 การ
กํากับมาตรฐาน พบวํามี 2 หลักสูตรที่ไมํผํานเกณฑ์
มาตรฐาน คื อ ศิ ล ป ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ และ ศิ ล ป ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เนื่ อ งจากอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รไมํ ค รบตาม
หลักเกณฑ์เกณฑ์ที่กําหนด
รอผลการดําเนินงาน ซึ่งขณะนี้ ปปช. อยูํในระหวําง
การดํา เนินการจัดสํง ให๎กับทุ กมหาวิ ทยาลัย ในเดือ น
ตุลาคม
มีการเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริม
ความเป็นเลิศในการทํางานเพื่อเข๎าประกวดจํานวน
18 แนวปฏิบัติ ดังนี้
1. โครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศ คณะวิทยาการจัดการ
2. การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากร
คณะพยาบาล
3.
อบรมเผยแพรํหนังตะลุง สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. การบริหารจัดการเว็บไซต์ด๎วย Word press
ในลักษณะ Multiple site สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การผลิตบัณฑิตที่มุํงสูํความเป็นนักกฎหมาย
ภาคปฏิบัติ คณะนิติศาสตร์
6. การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร๎อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. การจัดการเรียนรู๎โดยสํงเสริมการใช๎หลักฐาน
เชิงประจักษ์ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
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ผลการดาเนินงาน
8.

46. ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงานและ
การประหยัดน้ํา

รวม

ระดับ

5

5.00

5.0000



การพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์
9.
การจัดการเรียนการสอนด๎วยสื่อออนไลน์
Google Communities
คณะพยาบาลศาสตร์
10. ครูมืออาชีพและผู๎บริหารมืออาชีพ
คณะครุศาสตร์
11. คูํมือการให๎บริการงานลงทะเบียน
สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12. บัณฑิตอาสาสูํการรับใช๎สังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร์
14. One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย
15. รูปแบบการเรียนรู๎รายวิชาฟิสิกส์
คณะพยาบาลศาสตร์
16. การพัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
17. เรื่อง IST Passbook วิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว
18. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลผู๎ใหญํ 1 คณะพยาบาลศาสตร์
ไฟฟูา ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 1 ปี )
คํามาตรฐาน 11,733,930.00
คําจริง 6,318,930.50
น้ํามันปีงบประมาณ 2560 (รอบ 1 ปี )
คํามาตรฐาน 29,846.64
คําจริง 22.817.50
น้ํา ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 1 ปี )
มีระดับคําคะแนนการประหยัดน้ําในระดับ 5 มี
การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประหยัดน้ําเป็นรายเดือนให๎กับกรมทรัพยากรน้ํา
ภายในระยะเวลาที่กําหน
ซึ่งคิดรวมเป็นคําคะแนนในระดับ 5
4.3031
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ข้อเสนอแนะประเด็นของการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะต่อไป จากตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
จากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีประเด็น
ของการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะตํอไปและตัวชี้วัดที่ไมํบรรลุเปูาหมาย จํานวน 10 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัด
ทั้งหมด 46 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 21.74 จึงเสนอแนวทางประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยและ
คณะผู๎บริหารในการกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ 2 บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีข๎อเสนอแนะ ดังนี้
- การปรับปรุงแบบฟอร์มการบันทึกข๎อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ซึ่งเป็นแบบฟอร์ม
ที่อยูํในรูปแบบที่คณะและหนํวยงานตํางๆ สามารถนําข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์ได๎โดยแบํง
การประเมินออกเป็น 3 สํวน คือ การสมัครงาน การทํางานการศึกษาตํอ และความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีตํอบทบาทของมหาวิทยาลัย
- มีการเก็บข๎อมูลเป็นระยะด๎วยผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เพิ่มเติมจากระบบฐานข๎อมูล เชํน อาจารย์ที่
ปรึกษา คณะและหลักสูตรตามลําดับ
- ปรับปรุงระบบฐานข๎อมูลให๎สามารถปรับใช๎อยํางสะดวก รวดเร็วทุกระดับ
2. ตัวชี้วัดที่ 12 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํใ นระดับชาติหรือนานาชาติตํอ
อาจารย์ประจํา ควรพัฒนาและสํงเสริมให๎อาจารย์และนักวิจัยเขียนบทความวิจัยหรือบทความ
วิ ช าการตี พิ ม พ์ เ ผยแพรํ ใ ห๎ ม ากขึ้ น เทํ า กั บ จํ า นวนอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ทั้ ง หมดด๎ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลายและเป็นระบบ
3. ตัวชี้วัดที่ 16 ชุดโครงการวิจัย สนับสนุนการทําโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัยในด๎านการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
4. ตัวชี้วัดที่ 17 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอยํางเป็น
ระบบ ดังนี้
- จัดระบบพี่เลี้ยงการวิจัย/ มีผู๎เชี่ยวชาญมาถํายทอดความรู๎/ ทํางานรํวมกัน
- การสร๎างเครือขํายการวิจัยโดยเน๎นการบูรณาการและตามความต๎องการของชุมชน
ท๎องถิ่น
5. ตัวชี้วัดที่ 26 โครงการบริการวิชาการที่นําความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการมาใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย พัฒนาศักยภาพการจัดทําโครงการบริการวิชาการที่นํา
ความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ด๎วยวิธีการที่หลากหลายและเป็นระบบ
6. ตัวชี้วัดที่ 33 ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน จัดให๎มีจัดกิจกรรม อบบรม และสร๎างแรง
บันดาลใจในการทํางานเพื่อความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดีขึ้น
7. ตัวชี้วัดที่ 34 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พัฒนาบุคลากร
ให๎มีคุณภาพ เหมาะสม มีคุณสมบัติ สอดคล๎องกับบริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
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8. ตัวชี้วัดที่ 36 ตําแหนํงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจัดทํานโยบายสนับสนุนและสํงเสริมการเข๎าสูํ
ตําแหนํงของอาจารย์ประจํา โดยการให๎การสนับสนุนทุนในการทําผลงานทางวิชาการ และจัดให๎
มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนผลงานเพื่อเข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการ
9. ตัวชี้วัดที่ 42 ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ ควรวางแผนการดําเนินงานอยํางเป็นระบบและมี
การพัฒนาผู๎ปฏิบัติให๎มีศักยภาพในการจัดทํา EIS หรือใช๎บริษัทที่ปรึกษา
10. ตัวชี้วัดที่ 44 ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินการ รอผลการดําเนินงาน ซึ่งขณะนี้
ปปช. อยูํในระหวํางการดําเนินการจัดสํงผลการประเมินให๎กับทุกมหาวิทยาลัย ในเดือนตุลาคม
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ภาคผนวก
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ตัวชี้วัดที่ 1
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
คาอธิบายตัวชี้วัด :
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต
บัณฑิต หมายถึง ผู๎ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ
ในปีการศึกษา 2558 (1 ส.ค.58 – 31 ก.ค.59)
2. มีงานทําตั้งแตํ 3 เดือนขึ้นไปหลังสําเร็จการศึกษา ไมํนับรวมผู๎ที่ประกอบอาชีพอิสระและไมํนับรวม
ผู๎ที่มีงานทําอยูํกํอนเข๎าศึกษาหรือขณะศึกษา
ผู๎ใช๎บัณฑิต หมายถึง นายจ๎าง ผู๎ประกอบการ และผู๎ที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวข๎องด๎วย
ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ( Thai
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได๎มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรกําหนดไว๎ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู๎อยํางน๎อย 5 ด๎านคือ
1. ด๎านคุณธรรมจริยธรรม
2. ด๎านความรู๎
3. ด๎านทักษะทางปัญญา
4. ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบํงชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู๎ใช๎บัณฑิต
หมายเหตุ
จํานวนผู๎ใช๎บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 ของบัณฑิตที่มีงานทํา
การคานวณ :
จํานวนผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีคําความพึงพอใจบัณฑิต
ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎
ตั้งแตํ 3.51 ขึ้นไป
=
x100
บัณฑิต
จํานวนผู๎ใช๎บัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 72
ร๎อยละ 74
ร๎อยละ 76
ร๎อยละ 78
ร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : 97.42
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80

ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)
100.00
97.26
97.44
97.46
89.04
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6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. คณะนิติศาสตร์
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย

ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร้อยละ 80

95.65
100.00
97.42

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎บัณฑิต

ร๎อยละ 80

ผลการ
ดาเนินงาน
97.42

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน:
คณะ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. วิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. คณะนิติศาสตร์
รวม

จานวนผู้ตอบแบบ
ประเมิน
208
219

ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ
ภาพรวมทั้งหมด ภาพรวมทัง้ หมด เฉพาะ TQF
(ระดับ)
(ร้อยละ)
5 ด้าน(ระดับ)
4.46
89.20
4.48
4.34
86.80
4.35

ความพึงพอใจ
เฉพาะ TQF
5 ด้าน(ร้อยละ)
89.60
87.00

จานวนผล
ประเมิน 3.51
ขึ้นไป (ชุด)
208
213

จานวนผล
ประเมิน 3.51 ขึ้นไป
(ร้อยละ)
100.00
97.26

195

4.47

89.40

4.46

89.20

190

97.44

236
73

4.50
4.27

90.00
85.40

4.49
4.27

89.80
85.40

230
65

97.46
89.04

23
55
1,009

4.00
4.10
4.40

80.00
82.00
88.00

3.98
4.10
4.40

79.60
82.00
88.00

22
55
983

95.65
100.00
97.42

รวมจํานวนตอบแบบสอบถาม 1,009 คน จํานวนผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีคําความพึงพอใจบัณฑิตตั้งแตํ 3.51 ขึ้นไป
คิดเป็นร๎อยละ 97.42
ผู้รายงาน : นายณรงค์ ด๎วงทองกุล
ตาแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทร : 3913
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ตัวชี้วัดที่ 2
บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 75
คาอธิบายตัวชี้วัด :
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ
และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได๎งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได๎ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจาก
วันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น โดยไมํนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากํอนเข๎า
ศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได๎ประจําอยูํแล๎วผู๎ที่ศึกษาตํอในระดับบัณฑิตศึกษาผู๎อุปสมบทและผู๎ที่เกณฑ์
ทหาร
บั ณฑิตที่ จ บการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี คือ บัณฑิต ที่จบระหวํา งวันที่ 1 สิ ง หาคม 2558 จนถึง 30
กรกฎาคม 2559
การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร๎างรายได๎เข๎ามาประจําเพื่อเลี้ยง
ชีพตนเองได๎ โดยการนับจํานวนผู๎มีงานทําของผู๎สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให๎
นับเฉพาะผู๎ที่เปลี่ยนงานใหมํหลังสําเร็จการศึกษาเทํานั้น
การคานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทํา
บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทําหรือประกอบ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
=
x100
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 67
ร๎อยละ 69
ร๎อยละ 71
ร๎อยละ 73
ร๎อยละ 75
ผลการดาเนินงาน : 58.14 (2,385/4,102*100)
หนํวยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

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

ผลการดําเนินงาน
ร๎อยละ 58.75 (500/851*100)
ร๎อยละ 62.69 (410/651*100)
ร๎อยละ 53.31 (507/951*100)
ร๎อยละ 57.79 (694/1,201*100)
ร๎อยละ 71.23 (151/212*100)
ร๎อยละ 100 (28/28*100)
ร๎อยละ 46.34 (95/205*100)
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คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 75

ผลการ
ดาเนินงาน
58.14

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะ/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการดําเนินการปรับปรุง
ฐานเก็บข๎อมูลภาวะการมีงานทํา เพื่อหาขั้นตอนการดําเนินการเก็บข๎อมูลภาวะการมีงานทําในปีการศึกษา
2559
2. สํานักวิทยบริการฯ ได๎ดําเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการบันทึกข๎อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ซึ่งเป็น
แบบฟอร์ มที่ อยูํ ในรู ป แบบที่คณะและหนํว ยงานตํางๆ สามารถนําข๎ อมูล ไปใช๎ประโยชน์ไ ด๎โ ดยแบํ งการ
ประเมินออกเป็น 3 สํวน คือ การสมัครงานและการทํางานการศึกษาตํอ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตํอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3. สํ านั ก วิทยบริ การฯ ได๎ ดําเนิ น การตรวจสอบผู๎ สํ าเร็จการศึ ก ษาที่สํ าเร็จ การศึ กษาในปี 2559 มีผู๎ สํ าเร็ จ
การศึกษา(วันอนุมัติสําเร็จการศึกษา 1/8/2558 - 31/7/2559) จํานวน 4,404 คนจํานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 4,102 คนโดยมีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จํานวน
2,385 คน
ผู้รายงาน : อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์ ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการสํานักวิทยบริการและ โทร : 5100
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวชี้วัดที่ 3
ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า
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
ภาษาตํางประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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 :
จํานวนนักศึกษาที่สอบผํานเกณฑ์การสอบวัด
ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตาม
สมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษ
กรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ํากวํา =
X 100
ระดับ B1หรือเทียบเทํา
ระดับ B1หรือเทียบเทํา
จํานวนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 - 4
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 1
ร๎อยละ 2
ร๎อยละ 3
ร๎อยละ 4
ร๎อยละ 5
ผลการดาเนินงาน : 5.97
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ของนักศึกษาไมํต่ํากวําระดับ B1 หรือเทียบเทํา

ร๎อยละ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
5.97

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ศูนย์ภาษาได๎ดําเนินการสอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กํอนสําเร็จการศึกษา โดยใช๎
ข๎อสอบ Oxford Online Test ตั้งแตํวันที่ 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560 ผลการสอบ มีนักศึกษาผํานระดับ B1
ขึ้นไปจํานวน 33 คน และการสอบโดยใช๎โปรแกรม SPEEXX เพื่อวัดระดับได๎ระดับ B1 ขึ้นไปจํานวน 320 คน รวม
353 คน จากจํานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทั้งหมด 5,912 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.97
ผู้รายงาน : นางเทพินทร์ ภพทวี
ตาแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทร : 089-7318759
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ตัวชี้วัดที่ 4
หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 ที่ได้รับ
การปรับปรุงในปี 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 หมายถึงให๎สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2558 ไดสองวิธีดังนี้
1. ใช๎ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้นเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
2. ใช๎ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 เป็น
แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น
จํานวนหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํานวน 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 : 5 หลักสูตร
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2558 ที่ได๎รับ
การปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560

ค่าเป้าหมาย
5 หลักสูตร

ผลการ
ดาเนินงาน
5 หลักสูตร

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน:
หลักสูตรปรับปรุงที่ได๎มีการเปิดสอนในปีการศึกษา 1/2560 จํานวน 5 สาขา ได๎แกํ
1. สาขาคณิตศาสตร์
2. สาขาฟิสิกส์

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

~ 47 ~

3. สาขานิติศาสตร์
4. พยาบาลศาสตร์
5. รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้รายงาน : นายณรงค์ ด๎วงทองกุล

ตาแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทร : 3913
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ตัวชี้วัดที่ 5
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางานจริง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า(Input)
หน่วยนับ : หลักสูตร
ค่าเป้าหมาย : 20 หลักสูตร
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning : WiL) หมายถึง การเรียนรู๎
เชิงประสบการณ์ ที่ชํวยให๎นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู๎ ทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับ
วิชาชีพ ได๎รู๎จักชีวิตที่แท๎จริงของการทํางานกํอนสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้องค์กรผู๎ใช๎บัณฑิต และสถาบันอุดมศึกษา
ยังได๎รับประโยชน์ในเชิงความรํวมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตรฯ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน คือ
1. เรียนสลับกับการทํางาน (Sandwich Course)
2. สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
3. ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork)
4. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสําเร็จการเรียนทฤษฎี (Postcourse Internship)
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
16 หลักสูตร
17 หลักสูตร
18 หลักสูตร
19 หลักสูตร
20 หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน : 45 หลักสูตร
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการทํางานจริง

20 หลักสูตร

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน:
คณะ
คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

จานวนหลักสูตร
8 หลักสูตร

17 หลักสูตร

ผลการ
ดาเนินงาน
45 หลักสูตร

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

หลักสูตร
1. การศึกษาปฐมวัย
2. ภาษาไทย
3. ศิลปศึกษา
4. คณิตศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
6. สังคมศึกษา
7. ภาษาอังกฤษ
8. คอมพิวเตอร์
1. คณิตศาสตร์
2. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. เทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม
4. เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
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คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
รวม
ผู้รายงาน : นายณรงค์ ด๎วงทองกุล

5. พืชศาสตร์
6. สัตวศาสตร์
7. วิทยาการคอมพิวเตอร์
8. เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
10. ฟิสิกส์
11. เคมี
12. ชีววิทยา
13. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม
14. สาธารณสุขชุมชน
15. อนามัยสิ่งแวดล๎อม
16. การจัดการภัยพิบัติ
17. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
11 หลักสูตร
1. รัฐประศาสนศาสตร์
2.การเมืองการปกครอง
3.ภาษาไทยธุรกิจ
4. การจัดการทางวัฒนธรรม
5. ภาษาอังกฤษ
6. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
7.การพัฒนาชุมชน
8. สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์
9.ภาษาจีน
10. จิตรกรรม
11. ดนตรีสากล
4 หลักสูตร
1.การจัดการโลจิสติกส์
2.บัญชี
3.การเงินและการธนาคาร
4.ธุรกิจค๎าปลีก
3 หลักสูตร
1. การทํองเที่ยว
2. การจัดการอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
และการบริการระหวํางประเทศ
3. ธุรกิจการบิน
1 หลักสูตร
1. นิติศาสตร์
1 หลักสูตร
2. พยาบาลศาสตร์
45 หลักสูตร
ตาแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
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 :
จํานวนนักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบ
นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบ
ความรู๎ความสามารถด๎านภาษาที่กําหนด
=
x100
ความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ
จํานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 20
ร๎อยละ 30
ร๎อยละ 40
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 60
ผลการดาเนินงาน : 65.08
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎
ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 60

ผ การ
ดาเนินงาน
65.08

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ศูนย์ภาษาดําเนินการอบรมให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหวํางวันที่ 19-22
มิถุนายน 2560 จํานวน 2,848 คน จากจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 4,376 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.08
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 : 71 คน
หนํวยงาน

สัญชาติ

คณะครุศาสตร์

อเมริกา
เวียดนาม
จีน
วิทยาลัยนานาชาติการ เมียนมาร์
ทํองเที่ยว
อ นโดนี
เซีย
ฟิลิปปินส์
รวม
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
นักศึกษาตํางชาติประจําปีการศึกษา 2559

เต็มเวลา
1 คน
35 คน
4 คน
4 คน
2 คน
1 คน

ไมํเต็มเวลา
แลกเปลี่ยน ระยะสั้น
24 คน
-

ค่าเป้า มาย
70 คน

ผลการ
ดาเนินงาน
71 คน

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน:
1. นักศึกษาตํางชาติประเภทเต็มเวลา (Full Time Student)
- สัญชาติเวียดนาม จํานวน 35 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

รวม
1 คน
35 คน
28 คน
4 คน
2 คน
1 คน
71 คน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000
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- สัญชาติจีน จํานวน 4 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
- สัญชาติเมียนมาร์ จํานวน 4 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
- สัญชาติอินโดนีเซีย จํานวน 2 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
- สัญชาติอเมริกัน จํานวน 1 คน สังกัดคณะครุศาสตร์
2. นักศึกษาตํางชาติประเภทไมํเต็มเวลา (Part Time Student)
- นักศึกษาในโครงการศึกษาระยะสั้น (Short Term Student)
- สัญชาติจีนจาก Yulin Normal University จํานวน 11 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
- สัญชาติจีนจาก Guangxi University for Nationalities จํานวน 13 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
การทํองเที่ยว
3. นักศึกษาตํางชาติประเภทภาค เสาร์-อาทิตย์ (Weekend Student)
- สัญชาติฟิลิปิโน จํานวน 1 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
ผู้รายงาน : นายวิทยา สังคะดี
ตาแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
โทร : 6954
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ตัวชี้วัดที่ 8
หลักสูตรที่ได้รับการสร้างศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุ่ม Cluster
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก : ผู้ช่วยฝ่ายประกัน คุณภาพ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)
หน่วยนับ : หลักสูตร
ค่าเป้าหมาย : 5 หลักสูตร
คาอธิบายตัวชี้วัด :
กลุํม Clusterประกอบด๎วย 5 กลุํม คือ
1. การผลิตและการพัฒนาครู
2. วิทยาศาสตร์สุขภาพและผู๎สูงอายุ
3. อุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว
4. การจัดการทางสังคม
5. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารปลอดภัย
นับจํานวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 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 : 7 หลักสูตร
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

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

ผลการดาเนินงาน
3 หลักสูตร
2 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
-

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศ
ตามกลุํม Cluster

ค่าเป้าหมาย
5 หลักสูตร

ผลการ
ดาเนินงาน
7 หลักสูตร

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รวมจานวน 58 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีการจัดระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยแบํงเวลาเรียนในปีการศึกษาเป็น
2 ภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร๎อนสําหรับนักศึกษา กศ.บท. ภาคเรียนปกติใช๎เวลาเรียนภาคเรียนละ16 สัปดาห์
ภาคเรียนฤดูร๎อนใช๎เวลา 8 สัปดาห์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และมี
หลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับตํางๆ โดยในแตํละคณะจัดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้
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1.คณะครุศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอั กฤษ
5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
9. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
10. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ
11. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
12. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ผลการประเมิน
2559
3.19
3.14
3.52 *
3.43
3.72 *
3.10
3.38
3.07
3.40
3.60 *
3.48
3.44

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
10. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
11. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
12. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
13. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลการประเมิน
2559
3.01
3.17
3.05
3.34
3.08
2.14
2.87
3.17
2.96
2.42
3.44
2.98
2.84
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3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
9. วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม
13. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
16. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการภัยพิบัติ
17. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล๎อม

ผลการประเมิน
2559
2.73
3.45
3.36
3.93 *
3.05
3.60 *
3.37
3.20
3.45
3.48
3.22
3.16
3.25
3.32
3.33
3.12
2.54

4. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค๎าปลีก
6. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
8. บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ผลการประเมิน
2559
3.12
3.07
3.02
3.03
3.74 *
3.36
3.39
2.84
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9. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
10. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
11. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.68
2.94
3.28

5. คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผลการประเมิน
2559
4.02 *

6.คณะนิติศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ผลการประเมิน
2559
3.33

7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทํองเที่ยว
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
3. บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทํองเที่ยวฯ

ผลการประเมิน
2559
3.01
3.17
3.18

หมายเหตุ * คือ หลักสูตรที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559
ที่ได๎ผลการประเมิน 3.51 ขึ้นไป
ผู้รายงาน : ดร.เบญจวรรณ คงขน
ตาแหน่ง : ผู๎ชํวยอธิการบดี
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 ของรํางกายสามารถทํางานได๎เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ รํางกายมีความต๎านทานโรคได๎ดี
ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บและความทุพพลภาพและสภาวะของจิตใจที่มีความสดชื่น แจํมใส สมารถควบคุมอารมณ์ให๎
มั่นคงเป็นปกติ สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล๎อมตํางๆ ได๎ดี สามารถเผชิญกับ
ปัญหาตํางๆได๎เป็นอยํางดี และปราศจากความขัดแย๎งหรือความสับสนภายในจิตใจ
โครงการกิจกรรม หมายถึง โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา
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/องค์กรวิชาชีพได๎กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต
การคานวณ :
นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎าน
นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎าน
รํางกายและสติปัญญา
=
x100
รํางกายและสติปัญญา
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 15
ร๎อยละ 20
ร๎อยละ 25
ร๎อยละ 30
ร๎อยละ 35
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 54.53
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกาย
และสติปัญญา

ร๎อยละ 35

ผลการ
ดาเนินงาน
ร๎อยละ 54.53

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : จากการศึกษาข๎อมูลนักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและ
สติปัญญาประจําปีงบประมาณ 2560 จากจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ทั้งสิ้น 14,879 คน
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(ข๎อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 : สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ดังนี้
หน่วยงาน
จานวนนักศึกษา (คน)
คณะครุศาสตร์
2,435คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2,461คน
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3,598คน
คณะวิทยาการจัดการ
4,083คน
คณะนิติศาสตร์
941คน
คณะพยาบาลศา ตร์
390คน
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
981คน
รวม
14,879 คน
โดยในไตรมาสที่ 4 มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษารํวมกับคณะ/วิทยาลัย รวมทั้งสภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย รํวมกันจัดกิกรรมที่พัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและ
สติปัญญา จํานวน 12 โครงการ ดังนี้
วัน/เดือน/
ปี
11/7/2560
12/7/2560
15/7/2560
19/7/2560
1/8/2560
1/8/2560
19/8/2560
30/8/2560
6/9/2560
15/9/2560
16/9/2560
30/9/2560

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
246
560
145
333
3,801
535
229
575
887
245
411
147

ด๎านรํางกายและสติปัญญา

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

กิจกรรม

หมายเหตุ

การแขํงขันกีฬาภายในนิติศาสตร์สัมพันธ์
องค์การนักศึกษา
กิจกรรมประกวดฑูตกิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
องค์การนักศึกษา
กีฬาสานสัมพันธ์น๎องพี่วิทยาลัยนานาชาติฯ
องค์การนักศึกษา
โครงการพยาบาลรํวมใจเสริมสร๎างจิตอาสาฯ
องค์การนักศึกษา
กีฬาระหวํางคณะราชพฤกษ์เกมส์
องค์การนักศึกษา
กิจกรรม วจก.จิตอาสา
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการแสวงหาธรรม นําน๎องเข๎าวัด
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการพัฒนาความเป็นผู๎นํา
คณะวิทยาศาสตร์และฯ
โครงการรักนี้คุมได๎
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
โครงการตลาดนัดคุณธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
การแขํงขันกีฬา SCI สัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
อบรมปฐมพยาบาลและระงับอัคคีภัยฯ
กองพัฒนานักศึกษา
รวม
8,114 คน
นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะ = นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา x 100

จึงสรุปได๎วํานักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญาของปีงบประมาณ 2560 คิดเป็น
ร๎อยละ 54.53 ของนักศึกษาทั้งหมด
ผู้รายงาน : นายศักดา ศิริพันธุ์
ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
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 จํานวนครูที่เข๎ารับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู๎อบรมพัฒนา ภายใต๎การ
ดําเนินงานของสถาบันพัฒนาครูในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครูประจําการ หมายถึงครูที่ปฏิบัติหน๎าที่อยูในสถานศึกษาประจํา โดยปฏิบัติหน๎าที่ของครูหรือปฏิบัติงานอื่น
ทั้งที่ไดรับการบรรจุและยังไมไดรับการบรรจุครูอัตราจาง
ศักยภาพ หมายถึง ความรู๎(knowledge) ทักษะ (skills) และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (attributes) ที่สํงผลตํอ
การแสดงพฤติกรรม (behavior) ที่จําเป็น และมีผลทําให๎บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได๎ดีกวําผู๎อื่น
การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การพัฒนาเพิ่มพูนความรู๎ความเข๎าใจ ทักษะ ความชํานาญและความสามารถ
ในการปฏิบัติหน๎าที่
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
320 คน
340 คน
360 คน
380 คน
400 คน
ผลการดาเนินงาน : 1,118 คน
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ครูประจําการที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ

ค่าเป้าหมาย
400 คน

ผลการ
ดาเนินงาน
1,118 คน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได๎รับมอบหมาย
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให๎เป็นหนํวยดําเนินการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากํอนแตํงตั้งให๎มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ สําหรับครูและผู๎บริหารสถานศึกษา
เพื่อให๎การบริหารการพัฒนา หนํวยดําเนินการพัฒนาข๎ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากํอนแตํงตั้งและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรตามที่สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษารํวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และบังเกิดผลดีตํอผู๎เข๎ารับ
การพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียน
2. เพื่อให๎ครูมีทักษะในการออกแบบการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียน
3. เพื่อให๎ครูสามารถนําเทคนิคการออกแบบการเรียนรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน
รอบการพัฒนาที่ 71 วันที่จัดอบรม 18-21 ตุลาคม 2559 หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ ผู๎เข๎ารับการอบรม คือ
ครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1,2,3 ตรัง เขต 1,2 นครศรี ธรรมราช เขต 1,2,3,4 พังงา
พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี เขต 1,2,3 การศึกษาพิเศษ สพม. เขต 11,12,14 หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ
จํานวน 135 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90
รอบการพัฒนาที่ 72 วันที่จัดอบรม 22-25 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ ผู๎เข๎ารับการอบรม
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คือครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1,2,3 ตรัง เขต 1,2 นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4
พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี เขต 1,2,3 การศึกษาพิเศษ สพม. เขต 11,12,13,14,17 หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ
จํานวน 80 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 80
รอบการพัฒนาที่ 73 วันที่จัดอบรม 16-20 มกราคม 2560 หลักสูตรครูและผู๎บริหารชํานาญพิเศษ ผู๎เข๎ารับการ
อบรม คือครูและผู๎อํานวยการโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษากระบี่ นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4
พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เขต 1,2,3 สพม. เขต 10,11, 13,14,24 หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 54 คน
หลักสูตรผู๎อํานวยการชํานาญการพิเศษ จํานวน 22 คน รวม 76 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 85
รอบการพัฒนาที่ 74 วันที่จัดอบรม 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ ผู๎เข๎ารับการอบรม
คือครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1 ตรัง เขต 1,2, นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 พังงา
พัทลุง 1, ระนอง สุราษฎร์ธานี เขต 1,2,3 การศึก ษาพิเศษ สพม. เขต 11,12,13,14 หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ
จํานวน 43 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 95
รอบการพัฒนาที่ 75 วันที่จัดอบรม 14-17 มีนาคม 2560 หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ ผู๎เข๎า
รับการอบรม คือครูสั งกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1 ตรัง เขต 2, นครศรีธรรมราช เขต
1,2,3, พังงา พัทลุง 1, ระนอง สุราษฎร์ธานี เขต 2,3 การศึกษาพิเศษ สพม. เขต 11,12,13,14 และ หลักสูตรครู
เชี่ยวชาญ จํานวน 26 คน และหลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 56 คน รวม 82 มีความพึงพอใจในภาพรวมของ
โครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90
รอบการพัฒนาที่ 76 วันที่จัดอบรม 18-21 เมษายน 2560 หลักสูตรครูและผู๎อํานวยการชํานาญการพิเศษ ผู๎
เข๎ารับการอบรม คือครูและผู๎อํานวยการโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1 ตรัง เขต
2, นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3, พังงา พัทลุง 1, ระนอง สุราษฎร์ธ านี เขต 1,2,3 การศึกษาพิเศษ สพม. เขต
11,12,13,14 หลักสูตรครูและผู๎อํานวยการชํานาญการพิเศษรวมจํานวน 134 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของ
โครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 89
รอบการพัฒนาที่ 77 วันที่จัดอบรม 16-19 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ ผู๎เข๎ารับการอบรม
คือครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1 ตรัง เขต 2, นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3, พังงา
พัทลุง 1, ระนอง สุราษฎร์ธานี เขต 2,3 การศึกษาพิเศษ สพม. เขต 11,12,13,14 หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ
จํานวน 97 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90
รอบการพัฒนาที่ 78 วันที่จัดอบรม 13-16 มิถุนายน 2560 หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ ผู๎เข๎ารับการอบรม
คือครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1 ตรัง เขต 2, นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3, พังงา
พัทลุง 1, ระนอง สุราษฎร์ธานี เขต 2,3 การศึกษาพิเศษ สพม. เขต 11,12,13,14 หลัก สูตรครูชํานาญการพิเศษ
จํานวน 93 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 95
รอบการพัฒนาที่ 79 วันที่จัดอบรม 18-21 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ ผู๎เข๎ารับการอบรม
คือครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1 ตรัง เขต 2, นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3, พังงา
พัทลุง 1, ระนอง สุราษฎร์ธานี เขต 2,3 การศึกษาพิเศษ สพม. เขต 11,12,13,14 หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ
จํานวน 102 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90
รอบการพัฒนาที่ 80 วันที่จัดอบรม 15-18 สิงหาคม 2560 หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ ผู๎เข๎ารับการอบรม
คือครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1 ตรัง เขต 2, นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3, พังงา
พัทลุง 1, ระนอง สุราษฎร์ธานี เขต 2,3 การศึกษาพิเศษ สพม. เขต 11,12,13,14 หลักสูต รครูชํานาญการพิเศษ
จํานวน 119 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 85
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รอบการพัฒนาที่ 81 วันที่จัดอบรม 12-15 กันยายน 2560 หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ ผู๎เข๎ารับการอบรม
คือครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1,2,3 ตรัง เขต 1,2, นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4
พังงา พัทลุง 1, ระนอง สุราษฎร์ธานี เขต 1,2,3 การศึกษาพิเศษ สพม. เขต 11,12,13,14 หลักสูตรครูชํานาญการ
พิเศษ จํานวน 157 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 95
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 กระทําผํานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 : 21รายวิชา
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :

เป้าหมาย
2 รายวิชา
2 รายวิชา
2 รายวิชา
2 รายวิชา
2 รายวิชา
2 รายวิชา
2 รายวิชา

ผลการดาเนินงาน
4 รายวิชา
4 รายวิชา
1 รายวิชา
1 รายวิชา
6 รายวิชา
3 รายวิชา
2 รายวิชา

ผลการ
ค่าคะแนน
ดาเนินงาน
ที่ได้
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning
14 รายวิชา 21 รายวิชา
5.0000
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพ
และสํงเสริมประสบการณ์วิชาชีพด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศแกํบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กิจกรรม
การสร๎างสื่อการสอนแบบ Interactive และการจัดทําคลังข๎อสอบผํานระบบเครือขําย วันที่ 23-24 ธันวาคม 2559
ซึ่งผู๎เข๎ารํวมอบรมเป็นตัวแทนของแตํละคณะ ดังนี้
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ชื่อ
อ.ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์

สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

อ.วิรัตน์ ชูนุ๎ย

เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ฯ
คอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ฯ

อ.ณาตยาณี พรมเมือง

คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

1.
2.
3.
4.

รายวิชา
SAQ1401 ปลาสวยงามและพรรณไม๎
น้ํา
SCS0401 ระบบฐานข๎อมูล
SCS0209 การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต

~ 63 ~
อ.จิตติมา จ๎อยเจือ
อ.นูรูลฮูดา เจาะเลาะ
อ.จิรภา เสถียรพงศ์ประภา
อ.วิลาวรรณ มากรอด

การตลาด
ภาษามาลายู
มารดาและทารก
เด็กและวัยรุํน

วิทยาการจัดการ
มนุษยศาสตร์ฯ
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

5.
6.
7.
8.

อ.อัญชลี จิตราภิรมย์

มารดาและทารก

พยาบาลศาสตร์

9.

วิทยาลัยนานาชาติ
การทํองเที่ยว

10.

อ.จุฑารัตน์ เหลําพราหมณ์ ธุรกิจการบิน
อ.อภิรดี กิตติสิทโธ

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

ผศ.อัญลีพร มั่นคง

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ผู้รายงาน :นายธีรวัฒน์ กิจงาม

.

MMK0401 หลักการตลาด
ITR0481 ภาษามลายูเบื้องต๎น
NUR0008 พยาธิสรีรวิทยา
NUR0402 การพยาบาลเด็กและ
วัยรุํน 2
NUR0303 การพยาบาลมารดาทารก
เเละผดุงครรภ์ 2
ITR002 ศิลปะการต๎อนรับและการ
เป็นเจ๎าบ๎านที่ดี
AIR2001 อุตสาหกรรมการบิน
กฎหมายกับสังคม
กฎหมายกับสังคม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
นิติปรัชญา
กฎหมายการทํองเที่ยว
กฎหมายล๎มละลาย
วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต
(ภาคเสาร์-อาทิตย์)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษด๎วย
คอมพิวเตอร์
การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและ
แอนิเมชั่น

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 :
ผลงานทางวิชาการเป็นข๎อมูลที่สําคัญในการแสดงให๎เห็นวําอาจารย์ประจําและนักวิจัยได๎สร๎างสรรค์ขึ้นเพื่อ
แสดงให๎เห็น ถึงความก๎าวหน๎าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณคําสมควร
สํงเสริมให๎มีการเผยแพรํและนําไปใช๎ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแขํงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูํในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึ กษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได๎รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช๎สังคมที่ผํานการ
ประเมินตําแหนํงทางวิชาการแล๎ว ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ดําเนินการตําราหรือหนังสือ
ที่ใช๎ในการขอผลงานทางวิชาการและผํานการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหนํงทางวิชาการแล๎ว
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.20
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ - ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
บทความวิจั ย หรื อบทความวิช าการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2
0.80
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตํสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ๎งให๎ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมํอยูํใน Beall’s
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1
1.00
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา วําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรํผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 - ผลงานได๎รับการจดสิทธิบัตร - ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับ
การประเมินผํานเกณฑ์การขอตําแหนํงทางวิชาการแล๎ว - ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กร
ระดับชาติวําจ๎างให๎ดําเนินการ - ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการ
จดทะเบียน - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอตําแหนํง
ทางวิชาการแล๎ว - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตําแหนํงทางวิชาการ แตํไมํได๎นํามาขอรับการประเมินตําแหนํงทางวิชาการ
กําหนดระดับคุณภาพงานสร๎างสรรค์ที่เผยแพรํ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*
0.20
งานสร๎ า งสรรค์ ที่ มี ก ารเผยแพรํ สูํ ส าธารณะในลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง หรื อ 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 =
หรือนานาชาติตํออาจารย์ประจํา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ด้านสังคมศาสตร์
คะแนน 1
ร๎อยละ 12
ด้านวิทยาศาสตร์
คะแนน 1
ร๎อยละ 10

ผลรวมถํวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด

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
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ผลการดาเนินงาน : ด๎านสังคมศาสตร์ ร๎อยละ 17.16
ด๎านวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 12.36
หน่วยงาน

เป้าหมาย

จานวนอาจารย์
ทั้งหมด

จานวน
ชิ้นงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

20
20
30
20
20
30
20

78
31
47
89
85
156
27.5

37
5
13
21
7
20
14

26.67
12.90
15.74
14.38
5.65
8.97
26.18

คณะ

จานวน
อาจารย์
ทั้งหมด

ประชุมนานาชาติ

วารสารชาติ

TCI 2

TCI 1

วารสารนานาชาติ

SJR/ISI

ระดับสถาบัน

ระดับชาติ

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลงานขอตาแหน่งทางวิชาการ

งานสร้างสรรค์

ประชุมชาติ

งานวิจัย

0.20

0.40

0.40

0.60

0.80

0.80

1.00

0.40

0.60

0.80

1.00

คณะครุศาสตร์

78

-

14

-

18

3

-

1

-

-

-

คณะนิติศาสตร์

31

1

-

-

-

1

-

-

-

-

คณะพยาบาลศาสตร์

47

1

6

-

2

4

-

-

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

89

-

6

-

5

8

-

-

คณะวิทยาการจัดการ

85

-

1

-

4

-

-

คณะวิทยาศาสตร์

156

1

5

-

1

9

วิทยาลัยนานาชาติฯ

27.5

1

8

-

1

3

รวม

513.5

4

40

0

29

26

รวม
จานวน

รวมผล
ถ่วง
นาหนัก

1

37

26.67

-

3

5

12.9

-

-

-

13

15.74

-

1

-

1

21

14.38

2

-

-

-

-

7

5.65

-

3

-

-

-

1

20

8.97

1

-

-

-

-

-

14

26.18

6

0

1

0

6

117

15.78

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์
เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติตํออาจารย์
ประจํา

สังคม 20

ผลการ
ดาเนินงาน
17.16

ค่าคะแนน
ที่ได้
3.5800

วิทย์ 30

12.36

1.4720

ค่าเป้าหมาย
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คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์และเผยแพรํในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ มีจํานวน 117 ชิ้นงาน
ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสํงเสริมการนําผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ไปตีพิมพ์เผยแพรํ ดังนี้
1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อไปนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในทวีปเอเชียและโอเชียเนีย ไมํเกิน
30,000 บาท ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา และทวีปออสเตเรีย ไมํเกิน 50,000บาท
2. สนับสนุนเงินรางวัลสําหรับบทความวิจัยที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4
ตุลาคม 2556
3. มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยทุกปี โดยใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ได๎จัดเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ผู้รายงาน :ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการ
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 ตํารา หรือการเขียนบท
วิชาการ (Book Chapter) ที่ได๎รับการตีพิมพ์กับสํานักพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
15 คน
20 คน
25 คน
30 คน
35 คน
ผลการดาเนินงาน : 41คน
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ

เป้าหมาย
5
5
5
5
5
5
5
ค่าเป้าหมาย
35 คน

ผลการดาเนินงาน
10
2
6
12
5
5
1
ผลการ
ดาเนินงาน
41 คน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000
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คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน:
ลาดับ ชื่อ-สกุล
คณะครุศาสตร์
1
ดร.กฤตกาล ชาร์ลยี ์ ฑปภูผา
2
รศ.ประสิทธิ์ ทองแจํม
3

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน

4

ผศ.ดร.ประโยชน์
คุปต์กาญจนากุล

5
6

ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง
ผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม

7

ผศ.ณัฐา วิพลชัย

8

รศ.ดร.ผํองศรี วาณิชย์ศุภวงศ์

9

รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร

10

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

คณะนิติศาสตร์
1
ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง
2
ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
1
ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
2
ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
3
นางสาวทัศนีย์ สุนทร
4
นางจวง เผือกคง
5
นางวีณา ลิ้มสกุล
6
นางสาวนิตยา ศรีสุข
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ

ชื่อวารสาร/โครงการวิจัย/รางวัล

ตาแหน่ง/ประเภทรางวัล

มูลนิธิครูดีของแผํนดิน 26 – 28 ธันวาคม 2559
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ มศว.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วารสารเทคโนโลยีภาคใต๎

ผู๎ประเมินบทความวิจัย

ประชุมวิชาการระดับชาติเวที ทคพย. 19-21
กรกฎาคม 2560
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
วารสารวชิรสารการพยาบาล
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11
jour al of advanced nursing

ผู๎ประเมินบทความวิจัย

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

ผู๎ประเมินบทความวิจัย

ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย

ผู๎ประเมินบทความวิจัย

ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
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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 บุญกําเนิด

10

ดร.สุภาลัย กาลวิบลู ย์

11

ดร.ศิรริ ัตน์ ชูพันธ์
อรรถพิพัฒน์

12

รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ์

คณะวิทยาการจัดการ
1
ดร.เกวลิน อังคณานนท์
2
3

ดร.อนุมาน จันทวงศ์
ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์

4

ผศ.บัวผิน โตทรัพย์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ช. องค์การบริหาร
สํวนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง
และผูป๎ ระเมินโครงการวิจัย ประเมินกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารสํวนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2 59

ผู๎ประเมินบทความวิจัย

Journal of Information Science and
Technology (JIST)
ScienceDirect , Energy Policy
HERP Congress V ประชุมใหญํโครงการสํงเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ระหวํางวันที่ 2-4
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3

ผู๎ประเมินบทความวิจัย

ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย

ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ผู๎ประเมินบทความวิจัย

ผู๎ประเมินบทความวิจัย
ได๎รับรางวัล นําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยายดี
มาก
ผู๎ประเมินบทความวิจัย
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5

ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์

2

ผศ.สุกญ
ั ญา ไหมเครือแก๎ว

3

ดร.กนกรัตน์ ชลศิลป์

4

ดร.วัชรี รวยรื่น

5

นายธรรมรัตน์ วาจาสัตย์

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
1
ดร.สิญาธร ขุนอํอน

ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3
ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

ผู๎ประเมินบทความวิจัย

(Reviewer) SEPPUR-D-16-01057 Title: Singlestep 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
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรมั ย์
วารสาร Aquaculture and Fisheries V.2
กุมภาพันธ์ 2017 และผู๎ประเมินผลงานทางวิชาการ
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ของ
ผู๎สมัครตําแหนํงอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในงาน HERP Congress V ประชุมใหญํโครงการ
สํงเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
ระหวํางวันที่ 2-4 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในงาน HERP Congress V ประชุมใหญํโครงการ
สํงเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
ระหวํางวันที่ 2-4 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู๎ประเมินบทความวิจัย

วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3
ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

ผู๎ประเมินบทความวิจัย

รางวัลนักวิจัยดีเดํน
ผู๎ประเมินบทความวิจัย

ผลงานวิจัยดีเดํน

นําเสนอโปสเตอร์ดีเดํน

ปัจจัยสนับสนุน : บุคลากรได๎รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการ
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
การดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกสํงเสริมสนับสนุนครบถ๎วน เพื่อให๎สามารถดําเนินการได๎ตามแผนที่กําหนดไว๎
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 จํา เป็ น ซึ่ ง รวมถึ ง ทรั พยากรบุ ค คล
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ย วข๎องตําง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร๎างขวัญและกําลังใจแกํนักวิจัยอยําง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการคุ๎มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีฐานข๎อมูลชุมชนเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช๎ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
2. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์โดยมีการกําหนดนโยบายหรือประเด็นการวิจัยที่
ตอบสนองตํอการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นหรือใช๎ท๎องถิ่นเป็นฐาน
3. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนยกยํองอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ดีเดํน
4. มีผลการนําไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชนท๎องถิ่น
5. มีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการคุ๎มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์ในชุมชน
ท๎องถิ่นและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ข๎อ
2 ข๎อ
3 ข๎อ
4 ข๎อ
5 ข๎อ
ผลการดาเนินงาน : 5ข๎อ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีฐานข๎อมูลชุมชนเพื่อการบริหารงานวิจัยที่
สามารถนําไปใช๎ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์สนับสนุนพันธกิจ
ด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์

การดําเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ได๎ ดํ า เนิ 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
การวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ในการดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎จัดสรรทุน
วิจัยให๎กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อทําวิจัยรํวมกับชุมชน
ท๎ อ งถิ่ น ในการศึ ก ษาข๎ อ มู ล ท๎ อ งถิ่ น ประกอบการทํ า วิ จั ย
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี ร ะบบข๎ อ มู ล ตํ า บล จํ า นวน 2
ฐานข๎ อ มู ล เพื่ อ ชํ ว ยอํ า นวยความสะดวกให๎ กั บ นั ก วิ จั ย คื อ
ระบบการจั ด ทํ า ข๎ อ มู ล ตํ า บลโดยใช๎ โ ปรแกรม (Thailand
Community Networking Appraisal Program - TCNAP)
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ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ทั้งภาค
ประชาชน องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ผู๎ นํ า ท๎ อ งที่ และ
หนํวยงานภาครัฐในพื้นที่ ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ตรวจสอบ
นํ า ใช๎ ข๎ อ มู ล และเป็ น เจ๎ า ของ โดยการสร๎ า งที ม พั ฒ นา
ฐานข๎อมูลตําบลในการเก็บรวบรวมข๎อมูลและนําใช๎ข๎อมูลของ
ชุมชนเพื่อจัดการกับปัญหาที่สอดรับกับความต๎องการและวิถี
ชีวิต ของแตํล ะชุม ชน จนเกิด การพึ่งตนเองและนํ าไปสูํ การ
พัฒนาตําบลสูํการเป็นตําบลสุขภาวะที่ยั่งยืน
และระบบข๎อมูลการประเมินชุมชนด๎วยการวิจัยเชิงชาติ
พั น ธุ์ ว รรณนาแบบเรํ ง ดํ ว น (Rapid
Ethnographic
Community Assessment Process - RECAP) ในการ
พัฒนาทักษะด๎านการถอดบทเรียนและการเขียนสรุปข๎อมูล
ทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุํมหรือแหลํ งปฏิบัติการใน
พื้นที่ ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการเสริมสร๎างชุมชนท๎องถิ่น
เข๎ ม แข็ ง โดยการนํ า ใช๎ ศั กยภาพในการจั ด การปัญ หาสูํ ก าร
จั ด การตนเองในระดั บ พื้ น ที่ รวมถึ ง การสร๎ า งเครื อ ขํ า ย
เชื่ อ มโยงกั บ องค์ ก รและหนํ ว ยงานหนุ น เสริ ม เพื่ อ เข๎ มา
เกื้อกูลให๎ชุมชนท๎องถิ่นจัดการตนเองได๎ดีขึ้น
2. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจยั หรืองาน มหาวิทยาลัยได๎มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนอุดหนุน
สร๎างสรรค์ โดยมีการกําหนดนโยบายหรือ
การวิจัยในการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น โดยได๎กําหนดประเด็น
ประเด็นการวิจัยทีต่ อบสนองตํอการพัฒนา
การวิจัยรํวมกับชุมชนชนท๎องถิ่น ซึ่ง มีจํานวน 8 ประเด็น
ชุมชนท๎องถิ่นหรือใช๎ท๎องถิ่นเป็นฐาน
ได๎แกํ
1) สิ่งแวดล๎อม
2) การจัดการขยะ
3) ทํองเที่ยวชุมชน
4) อาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
5) สุขภาพ
6) ผู๎สูงอายุ
7) การศึกษา
8) ความเชี่ยวชาญ
โดยเป็นงานวิจยั เพื่อพัฒนาชุมชนในสํวนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น จํานวน 42 หนํวยงาน หนํวยงานละ 2 เรื่อง รวม
84 เรื่อง งบประมาณ 4,200,000 บาท
3. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจยั
ตลอดจนยกยํองอาจารย์และนักวิจัยที่มี
และประกาศยกยํองนักวิจัยดีเดํน โดย ได๎ดําเนินการ ดังนี้
ผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ดเี ดํน
1) โครงการประชุม เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัย
ภายใต๎ โครงการความรํ วมมื อ สกว.-มรส. ระยะที่ 2 วั นที่ 13
ธันวาคม 2559
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สอบทานข๎อมูลและพัฒนา
ชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ วันที่ 17 มกราคม 2560
3) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร๎างเครือขํายด๎านการวิจัย วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์
2560
4) ฝึกอบรม “สร๎างนักวิจัยรุํนใหมํ” ลูกไกํรุํน 5
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4. มีผลการนําไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชนท๎องถิ่น
5. มีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการคุม๎ ครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎
ประโยชน์ในชุมชนท๎องถิ่นและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560
5) โครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สําหรับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วันที่ 12 มิถุนายน 2560
6) โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการเขี ย นข๎ อ เสนอ
โครงการวิจัยอยํางไร ให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายและนโยบายของ
ประเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได๎คัดเลือกนักวิจัยดีเดํนเพื่อรับรางวัล
ประเภทผลงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาและสร๎ า งความเข๎ ม แข็ งแกํ
ชุ ม ชน คื อ ผศ.สุ กั ญ ญา ไหมเครื อ แก๎ ว สั ง กั ด คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฯได๎เข๎านํานักวิจัยที่
ได๎รับ ทุนสนั บสนุน การวิ จัยจาก สกอ.ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558-2559 เข๎ารํวมนําเสนอผลงานในงานประชุมใหญํ
โครงการสํ ง เสริ ม การวิ จั ย ในอุ ด มศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 5 HERP
Congress V ระหวํ า งวั น ที่ 2-4 มี น าคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีนักวิจัย
ได๎รับรางวัล ดังนี้ ดร.วัชรี รวยรื่น ได๎รับรางวัล ผลงานวิจัย
ดี เ ดํ น ผศ.ณั ฐ วุ ฒิ สุ ว รรณทิ พ ย์ ได๎ รั บ รางวั ล นํ า เสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยายดีมาก และนายธรรมรัตน์ วาจาสัตย์
ได๎รับรางวัลนําเสนอโปสเตอร์ดีเดํน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีงานวิจัยที่นําไปใช๎ประโยชน์ตํอ
ชุมชนท๎องถิ่น มีจํานวน 30 ชิ้นงาน
มห าวิ ท ย าลั ยไ ด๎ จั ด ทํ า คูํ มื อการ จ ดสิ ทธิ บั ต รแ ละ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได๎รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
จํานวน 1 ชิ้น คือ โยเกิร์ตข๎าวกล๎องงอกพันธุ์หอมไชยา โดยมี
อาจารย์กฤตภาส จินาภาค เป็นผู๎ประดิษฐ์

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน

5 ข๎อ

ผลการ
ดาเนินงาน
5 ข๎อ

ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการ
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 สํ า คั 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
ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์อยํางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล๎อมและจุดเน๎นของ
สถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่สถาบันได๎รับจากแหลํงทุนภายนอกยังเป็นตัวบํงชี้ที่สําคัญที่แสดง
ถึงศักยภาพด๎านการวิจัยของสถาบันโดยเฉพาะสถาบันที่อยูํในกลุํมที่เน๎นการวิจัย
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค จําแนกเป็น 3 กลุํมสาขาวิชา
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให๎เทํากับ 60,000บาทขึ้นไปตํอคน
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันที่กําหนดให๎เทํากับ 50,000บาทขึ้นไปตํอคน
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให๎เทํากับ 25,000บาทขึ้นไปตํอคน
หมายเหตุ การนับจํานวนอาจารย์ประจําให๎นับตามปีงบประมาณเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงในกรณีที่มีอาจารย์
บรรจุใหมํให๎คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําดังนี้
(1) 9 – 12 เดือนคิดเป็น 1 คน (2) 6 เดือนขึ้นไปแตํไมํถึง 9 เดือนคิดเป็น 0.5 คนและ (3) น๎อยกวํา 6 เดือนไมํ
สามารถนํามานับได๎
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 79,155.22 บาท วิทย์สุขภาพ 52,748.31 บาท สังคม 284,012.68 บาท
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

เป้าหมาย

จานวนอาจารย์
ปฏิบัติงานจริง

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

71
28
38.5
73.5
78
124.5
21.5

จานวน
งบประมาณ

ผลการ
ดาเนินงาน

2,230,880 30,984.44
426,000 15,214.29
2,030,810 52,748.31
2,405,700 32,730.61
8,523,728 109,278.56
9,854,825 79,155.22
2,050,420 95,368.37

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ตํอจํานวนอาจารย์ประจํา

วิทย์ 60,000

ผลการ
ดาเนินงาน
79,155.22

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

วิทย์สุขภาพ 50,000

52,748.31

5.0000

สังคม 25,000

284,012.68

5.0000

ค่าเป้าหมาย

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัย
- ประเภทงบประมาณแผํนดิน จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 3,889,598 บาท
- ประเภทเงินรายได๎ มหาวิทยาลัยอนุมัติให๎ทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน 75 โครงการ งบประมาณ 5,501,950 บาท
- ทุนจากภายนอก จํานวน 96 โครงการ งบประมาณ 18,130,813 บาท
ผู้รายงาน :ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการ
โทร : 077-913342
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวชี้วัดที่ 16
ชุดโครงการวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ประเภทตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า(Input)
หน่วยนับ : ชุดโครงการ
ค่าเป้าหมาย : 5 ชุดโครงการ
คาอธิบายตัวชี้วัด : ชุดโครงการวิจัย หมายถึง โครงการวิจยั หลาย ๆ โครงการที่กําหนดขึน้ เพื่อดําเนินการวิจัย โดยมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อทําให๎เกิดองค์รวม เป็นการวิจัยสหสาขาวิชาการและครบวงจรมี
เปูาหมายที่จะนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์อยํางชัดเจน
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1ชุด
2 ชุด
3 ชุด
4 ชุด
5 ชุด
ผลการดาเนินงาน : 3ชุดโครงการ
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เป้าหมาย
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลการดาเนินงาน
0
0
0
0
1
0
0
2

จากการสนับสนุนการทําโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการ
ดําเนินงาน 3 ชุดโครงการ ได๎แกํ
1. ชุดโครงการ “วิจัยและพัฒนาเครือขํายต๎นแบบบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชน
ท๎องถิ่น” หัวหน๎าชุดโครงการ อธิการบดี แหลํงทุน สสส. งบประมาณ 8,000,000 บาท
2. ชุดโครงการ“นวัตกรรมระบบการพัฒนาและจัดการการทํองเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร๎างสรรค์ในเส๎นทาง
อารยธรรมศรีวิชัย” หัวหน๎าชุดโครงการ อธิการบดี แหลํงทุน สกว. งบประมาณ 4,000,000 บาท
3. ชุดโครงการ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี” หัวหน๎าชุดโครงการ นางสาวกมลวรรณ เหลํายัง สังกัดคณะวิทยาการจัดการ แหลํงทุน สกว.
งบประมาณ 2,597,932บาท
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ค่าคะแนนที่ได้
ชุดโครงการวิจัย
5 ชุด
3 ชุด
3.0000
ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการ
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 นํ า ไปใช๎ป ระโยชน์ หมายถึง งานวิ จัย หรื อ งานสร๎ างสรรค์ ที่ไ ด๎นํ า ไปใช๎
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว๎ในโครงการสามารถนําไปสูํการแก๎ปัญหาได๎อยํางเป็นรูปธรรมมีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ในการประยุกต์ใช๎กับกลุํมเปูาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช๎จนกํอให๎เกิดประโยชน์ได๎
จริงอยํางชัดเจนตามวัตถุประสงค์และ/หรือได๎การรับรองการใช๎ประโยชน์จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนํวยงานภายนอกสถานศึกษา
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ไปใช๎ประโยชน์ หมายถึง หนํวยงานหรือ
องค์ก รหรื อชุม ชนภายนอกสถานศึ กษาระดั บ อุดมศึกษาที่มี การนํางานวิจั 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
ประเภทของการใช๎ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่สามารถนําไปสูํการแก๎ปัญหาได๎อยํางเป็น
รูปธรรมมีดังนี้
1. การใช๎ประโยชน์ในเชิงสาธารณะเชํนผลงานวิจัยที่นําไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์แกํสาธารณชนในเรื่องตํางๆที่ทํา
ให๎คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้นได๎แกํการใช๎ประโยชน์ด๎านสาธารณสุข ด๎านการบริหาร
จัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SME) ด๎านการสํงเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมด๎านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการเรียนการสอน เป็นต๎น
2. การใช๎ประโยชน์ในเชิงนโยบายเชํนใช๎ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเป็นข๎อมูล
การประกาศใช๎กฎหมายหรือกําหนดมาตรการกฎเกณฑ์ตํางๆโดยองค์กรหรือหนํวยงานภาครัฐและเอกชน
เป็นต๎น
3. การใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เชํนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปสูํการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งกํอให๎เกิดรายได๎หรือนําไปสูํการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นต๎น
4. การใช๎ประโยชน์ทางอ๎อมของงานสร๎างสรรค์ซึ่งเป็นการสร๎างคุณคําทางจิตใจยกระดับจิตใจกํอให๎เกิด
สุนทรียภาพสร๎างความสุขเชํนงานศิลปะที่นําไปใช๎ในโรงพยาบาลซึ่งได๎มีการศึกษาและการประเมินไว๎
การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร๎างสรรค์ ที่นําไปใช๎ประโยชน์ให๎นับจากวันที่นําผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์มาใช๎และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในชํวงเวลาใดก็ได๎ชํวงเวลาที่ใช๎จะเป็นตามปีปฏิทิน
หรือปีงบประมาณหรือปีการศึกษาอยํางใดอยํางหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข๎อมูลในกรณีที่งานวิจัยหรื องาน
สร๎างสรรค์มีการนําไปใช๎ประโยชน์มากกวํา 1 ครั้งให๎นับการใช๎ประโยชน์ได๎เพียงครั้งเดียวยกเว๎นในกรณีที่มีการใช๎
ประโยชน์ที่แตกตํางกันชัดเจนตามมิติของการใช๎ประโยชน์ที่ไมํซ้ํากัน
การคานวณ :
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎
นําไปใช๎ประโยชน์
ประโยชน์
=
x100
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
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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 : 20.85
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

เป้าหมาย
25
25
25
25
25
25
25

จานวน
อาจารย์
ทั้งหมด
(1)

จานวน
ชิ้นงาน
2)

ผลการดาเนินงาน
(3) = (2) x 100 / (1)

78
31
47
89
85
156
27.5

12
9
12
6
10
67
4

15.38
29.03
25.53
6.74
11.76
42.95
14.55

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 25

ผลการ
ดาเนินงาน
20.85

ค่าคะแนน
ที่ได้
3.4250

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎รวบรวมผลงานวิจัยที่นําไปใช๎ประโยชน์ มีจํานวน
120 ชิ้นงาน จากจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด 513.50 คน
ลาดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
คณะครุศาสตร์
1 บทบาทของมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการรับ รศ.ดร. ชิรวัฒน์ นิจเนตร
ใช๎สังคม
2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือ (เทคนิค นางพุทธชาด วูโอริ
Jigsaw) เพื่ อ สํ ง เสริ ม ทั ก ษะทางสั ง คม และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา จิตวิทยาสําหรับครู
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
3 มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูวิชาเอก ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ
คณิตศาสตร์ที่ใช๎นวัตกรรมาการศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการสอนที่เน๎นการแก๎ปัญหา
4

สภาพแวดล๎อมทางการเรียนที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
ภาษาที่สอง

ดร.ปารุษยา เกียรต์ตรี ี

5

การสร๎างชุดการสอน.การเรียนรู๎ทกั ษะพื้นฐาน

ผศ.อุไรวรรณ มีเพียร และ

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
หลักสูตรครุศาสตร์
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาการและงานอาชีพ
การใช๎ประโยชน์ในด๎าน
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6

7

8

9
10

วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่จากสื่อ
การเลํนพื้นบ๎านที่ออกแบบตามแนวคิดของภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
ผลของการเรียนรูแ๎ บบรํวมมือบนเครือขํายสังคม
ออนไลน์ด๎วยกระบวนการแก๎ปัญหาเชิงสร๎างสรรค์
ที่มีตํอความสามารถเชิงสร๎างสรรค์และทักษะการ
ทํางานกลุํม
การพัฒนาบทอํานอาขยาน ก-ฮ สําหรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์
ทิพย์สุวรรณพร

การเรียนการสอน

ดร.จิรศักดิ์ แซํโค๎ว

หลักสูตรการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
และงานอาชีพ

ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา

การศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมการสร๎างสื่อการ
เรียนการสอนโดยใช๎ไอซีทีสําหรับครูโนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชานแดนที4่ 1
ชุดเก็บเกี่ยวพลังงานกลเป็นพลังไฟฟูาจากการ
หมุนในแนวรัศมีของเครื่องรีดยางด๎วยวิธีทางไลอิ
โซอิเล็กทริก
การศึกษาและพัฒนาการใช๎แหลํงการเรียนรู๎ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวอัญชลีพร มั่นคง

กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์
ประชาอุทิศ ต.เขาพระ
อ.พิปูน
จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ๎านทําไท

ผศ.ดร.ปริศนา รักบํารุง
นายภานุ ไทยนิรมิตร

คณะครุศาสตร์

ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
เทศบาลตําบลพุมเรียง

11

การพัฒนาตังบํงชี้เชิงกลยุทธ์กรตลาดในการผลิต รศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ
ครูที่มีศักยภาพสําหรับมหาวิยาลัยราชภัฏเขต
ภาคใต๎
1 พุมเรียง : บริบทชุมชน ฐานเศรษฐกิจและทุนทาง ผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม
วัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ชุดวิถีบนอํานบ๎านดอนในรูปแบบผลงานจิตรกรรม นายเดชวินิตย์ ศรีพณ
ิ
ผลงานสร๎างสรรค์

2
3
4

5

ความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับแมํยํานางเรือที่
เชื่อมโยงในวิถีชาวประมงพื้นบ๎าน จังหวัดสงขลา
การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์แนะนําทรัพยากรสารสนเทศ
ของห๎องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี
อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี"
ความตระหนักทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล๎อมตํอการ
จัดการขยะและสิ่งปฏิกลู (The Environmental
ethical awareness of solid waste
management)
การออกเสียงและการรับรูเ๎ สียงพยัญชนะท๎าย

นายณัฏฐณิชา พรรณรัตน์
นางสาวอมรรัตน์ แซํกวั่ง
ผศ.เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์

ดร.ศิรริ ัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

สาขาจิตรกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎ์ธานี
โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์
ห๎องสมุดประชาชน
อําเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลตําบลวัดประดูํ
อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรศิลปศาสตร
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ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

6

การศึกษาเพลงพื้นบ๎านภาคใต๎ : เพลงบอกคณะ
สมใจ ศรีอูํทอง ตําบลคลองน๎อย อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะวิทยาการจัดการ
1 เส๎นทาง คําใช๎จําย และความพึงพอใจสําหรับการ
เดินทางมาทํองเทียวในชุมชน ตําบลช๎างขวา
อําเภอกาญจนดิษฐุ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
2 การศึกษาศักยภาพการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ทางการค๎าและบริการในภาคใต๎ทอํ นบนของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 ความพร๎อมทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงแรมในภาคใต๎
4 พฤติกรรมผู๎บริโภคและมรดกฐานการจัดทํา
โรงแรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของ
โรงแรมบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 ความสุขในการทํางานของคนวัยทํางานใน
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6 การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารจากการสื่อสารสุขภาพของ
ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง
7 กลยุทธ์การตลาดและสํวนประสมทางการตลาด
ของโรงแรมขนาดเล็ก ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
8 ความต๎องการในการพัฒนาตนเองของพนักงาน
ธุรกิจโรงแรมในอําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 การศึกษาการจัดการการทํองเที่ยวแบบมีสํวนรํวม
ของชุมชนตําบลช๎างขวา อําเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎ์ธานี
10 การพัฒนาระบบสํงข๎อมูลสภาพภูมิอากาศ
อัตโนมัติแบบ real time โดยใช๎เทคโนโลยีระบบ
เครือขํายเซ็นเซอร์ กรณีศึกษาแปลงนาข๎าวหอม
ไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรค
เลปโตสไปโรซิส ที่มีผลมาจากโปรแกรมการให๎
ความรู๎โดยใช๎สื่อ
2 การพอกไขํเค็มไชยาด๎วยกากชาเพือ่ ทดแทนดิน
จองปลวกบางสํวน
3 การพัฒนาเรือไฟฟูาโซลาร์เซลล์สาํ หรับสวนน้ํา

นางสาวกิตติมา ทวนน๎อย

บัณฑิต สาขาวิชาภา
อังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
ห๎องสมุดประชาชนอําเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวสินีนาท โชคดําเกิง

เทศบาลตําบลช๎างขวา

นายศราวุธ ทองเนื้อห๎า

หลักสูตรการจัดการ
โลจิสติกส์

ร.ต.วันเฉลิม พลดี

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
และคณะ

โรงแรมในเครือบรรจงกรุ๏ป

นายบุญฤกษ์ บุญคง

สํานักงานแรงงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลตําบลขุนทะเล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายธวัช บุญนวล
ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน

โรงแรมในอําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอรรถพงษ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์

โรงแรมเดอะแฟร์เน๎าส์
รีสอร์ทแอนด์โฮเทล

นายเตชธรรม สังข์คร

เทศบาลตําบลช๎างขวา
อําเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ

นายศิโรจน์ พิมาน

นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม

สํานักงานสาธารณสุข
สุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และ

นายวิมล พรหมแชํม
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4
5

ผลของการเติมสารอาหารตํอการผลิตเอทานอล
จากน้ําหวานจาก
การบริโภคหอยนางรมของบรรพชนชาว
สุราษฎร์ธานี

ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์
ผศ.ดร. สุภาพร อภิรตั นานุสรณ์
ดร. พัชรี หลุํงหมําน
นางสาวแนํงน๎อย แสงเสนํห์
นางสาวจุฑามาศ กระจํางศรี

6

การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมสําหรับวิชา
โปรแกรมประยุกต์ดา๎ นสถิติและวิจัย

7

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังแผํนทอดกรอบ

8

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข๎าวกล๎อง
งอกพันธุ์หอมไชยา

9

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องต๎นแบบ นายคมกริษณ์ ศรีพันธ์
หั่นหนํอไม๎กิมซุงโดยการมีสํวนรํวมกับชุมชน
การแยกและศึกษาสมบัติของเชื้อแบคทีเรียยํอย
ดร.กิตติมา คงทน
สลายสารไฮโดรบอนจากดินที่ปนเปื้อน
น้ํามันหลํอลื่น

10

11
12
13
14
15
16

การศึกษาพฤติกรรมและความต๎องการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกรจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
การศึกษาระดับโปรตีนและเยื่อใยในอาหาร
กระตํายเล็กอายุ 4-8 สัปดาห์ และรุํนขุนอายุ 916 สัปดาห์ที่มีผลตํอ สมรรถภาพการผลิต
การสร๎างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาฟิสิกส์ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
ความคิดเห็นของนักศึกษาบัณทิตศึกษาตํอ
หลักสูตรสาขาวิชาสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
และงานอาชีพ
พฤติกรรมการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
และความรู๎เกี่ยวกับบทลงโทษของนักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการสํารวจเพื่อการสั่งซื้อทรัพยากรห๎องสมุด
ผํานเว็บไซต์ และมือถือด๎วยเว็บเซอร์วิสสําหรับ
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พราวตา จันทโร เทพกัญญา
หาญศีลวัตร
นายกฤตภาส จินาภาค

นางสาวสุรางคนางค์ เจริญรักษ์
นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง
ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ
ดร.กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต
ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บณ
ุ ย์
นางสาวธิดา บุตรรักษ์
นายศราวุธ มากชิต

เทคโนโลยี
สมาคมวิศวกรรม
สิ่งแวดล๎อม
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สาขาวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
หลักสูตรสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาการและงานอาชีพ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สํานักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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17

รูปแบบการดูแลสุขภาพเพื่อปูองกันโรคความดัน
โลหิตสูงของประชาชนกลุํมในชุมชน
ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมบัตเิ ชิงหน๎าที่ของเนื้อฝักเหรียง

นางสาวชมพูนุท เพชรนิฌล
นายสมชาย สชาณิบตุ ร

19

อิทธิพลของฟลูออรีนที่มีผลตํอตัวนํายวดยิ่งกลุํม
Y123และY3-8311

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์

20

การพัฒนารูปแบบเครือขํายสํงเสริมสุขภาพ
เพื่อชํวยเพื่อนในการสํงเสริมสุขภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในโรงเรียนเขตตําบลขุนทะเล
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาการเรียนรูร๎ ายวิชา GED4003
คอมพิวเตอร์กับชีวิตในห๎องเรียนกลับทางสําหรับ
ผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21
การศึกษาการปรับสภาพเฟส B-AL5FeSi ในโลหะ
ผสมอะลูมเิ นียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม-เหล็ก โดย
การเติมตัวกระป๋องเครื่องดื่มในกระบวนการหลํอ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของแรงงานตํางด๎าวที่
มีผลตํอการแพรํระบาดของวัณโรค
การผลิตและศึกษาสมบัติของแผํนเส๎นใยอัดจาก
ทะลายปาล์มน้ํามันผสมผักตบชวา

นางสาวคันธรส สุขกุล

18

21
22
23
24

ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์

นางสาววินิดา คําประไพ
นางณาตนาณรี พรมเมือง
นางสาวสายนที จากถิ่น
นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่วทุํง
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก๎านเหลือง
นายประยูร สุรินทร์
นายกิตติศักดิ์ บัวศรี

25

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ในรายวิชา
นางสาวมณฑา เพ๏ชรวรรณ
ระบบปฎิบตั ิการโดยใช๎โปรแกรมจําลอง
สถานการณ์ที่เหมาะสมของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557

26

ผลของสภาวะในกระบวนการแชํอิ่มตํอคุณภาพ
ของมะพร๎าวแชํอิ่มอบแห๎งน้ําตาลต่ํา (Effect of
osmotic dehydration conditions on the
quality osmotic dehydrated low sugar
coconut)
การพัฒนาชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาสถิติ
สําหรับนักวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พราวตา จันทโร
ดร.รัชนี เจริญ
ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง

การพัฒนานวัตกรรมธนาคารสมองคลังปัญญา
เพื่อจัดเก็บภูมิปัญญาท๎องถิ่น

นายณรงค์ศักดิ์ จายางกูร

2

28

นายสุธิพร ขุนทอง

สุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สาขาวอทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โรงบาลสํงเสริมตําบลนิคม
สร๎างตนเอง
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะ
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
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29
30
31

32
33

การคัดเลือกแบคทีเรียจากโรงงานสกัดปาล์มเพื่อ
ผลิตน้าํ มันเซลล์เดียว
การคัดเลือกสมุนไพรพื้นบ๎านภาคใต๎ที่มีสมบัติ
ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส
ซึ่งเป็นสาเหตุโรคเกาต์
ผลของการใช๎คูํมือการใช๎ยาสําหรับผู๎สูงอายุโรค
เรื้อรังตํอความรู๎และพฤติกรรมการใช๎ยาในชุมชน
ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.กนกรัตน์ ใสสะอาด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทํา
บทเรียนท๎องถิ่น
การสร๎างบทเรียนออนไลน์แบบใช๎ปัญหาเป็นฐาน
รายวิชาการพพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.จิตเกษม หลําสะอาด
และคณะ
นางสาวจุฑาพร อินทะสะระ

ดร.เบญจมาศ หนูแปูน
นางสาวนิภาพร นบนอบ

34

การสร๎างเว็บไซต์สํงเสริมการคิดสร๎างสรรค์ โดยใช๎ นางจันทร์จิรา สีระพัดสะ
รูปแบบการฝึกคิดนอกกรอบ

35

การเลีย้ งชันโรงบ๎านพืน้ ที่ปุาชายเลนและปุาพรุน้ํา
กรํอย

ผศ.ดร.จิตเกษม หลําสะอาด
และคณะ

36

การสํารวจผักพื้นบ๎านท๎องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์
ธานีที่มีคุณสมบัติในการลดน้ําตาลในเลือด

ดร.อารยา ปรานประวิตร

37

การศึกษาสัณฐานวิทยาและละอองเรณูสายพันธ์
กล๎วยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วําที่ร๎อยตรีปริญญk สุกแก๎วมณี

38

ระบบสาระสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รุ าษฎร์ธานี
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การ
กระจายตัวของหม๎อข๎าวหม๎อแกงลิง
การผลิตก๏าซชีวภาพโดยการหมักรํวมน้ํายํอยต๎น
จากกับน้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม

นางสาวอมรทิพย์ ประยูรวงค์
นายวิรัต ชูนุ๎ย

39
40

41
42
43

ผศ.ธนา จารุพันธุ์
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์

การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนโดยรับออกซิเจนจาก นายวิมล พรหมแชํม
ระบบแยกน้ําด๎วยไฟฟูาชนิด PEM Electrolysis
การดูดซับไอออนของแมกนีเซียม สังกะสี และ
ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์
ตะกั๋ว ด๎วยฐานกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน
การศึกษาผลของโฮโมน17 แอลฟาเมธิลเทสดท
นายณัฐพล เมฆแดง

เครือขํายบิสคลับจังหวัด
ภูเก็ต
สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สํานักงานพัฒนา
ทรัพยากรปุาชายเลน 13
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะ
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
สาขาชีวะวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชมรมพืชกินแมลงภาคใต๎
สมาคมวิศวกรรม
สิ่งแวดล๎อมแหํงประเทศ
ไทยและวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต๎
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์
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44

45

สเตอร์โรนในการแปลงเพศปลานิล
(Oreochromis niloticus) ให๎เป็นเพศผู๎
การมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์
น้ําชายฝั่งด๎วนภูมปิ ัญญาประมงพื้นบ๎านอําวบ๎าน
ดอน:กรณีศึกษา อําเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การศึกษาสมบัติของแผํนเส๎นใยอัดจากทะลาย
ปาล์มน้ํามันผสมเส๎นใยจากเปลือกข๎าวโพด

46

การเรํงปฏิกริ ิยาของแพลเลเดียมบนตัวรองรับ
สําหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของเบนซิน
แอลกอฮอล์

47

อิทธิพลของไทเทเนียมออกไซด์ (TiO2) ทีมีตํอ
ตัวนํายวดอิ่งกลุํม Y 257
การวิจัยและถํายทอดเทคโนโลยีการใช๎สาหรําย
หางกระรอกในอาหารเป็ดไขํที่มีผลตํอสมรรถนะ
การเจริญเติบโต
การสร๎างตัวแบบการพยากรณ์อุทกภัยจากปริมาณ
น้ําของลุํมแมํน้ําตาปีตอนลําง
ประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์น้ําตํอผลผลิตและปริมาณ
แรํธาตุของเห็ดนางฟูา
การศึกษากระบวนการผลิตเพื่อเพิม่ ผลผลิตไขํเค็ม
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การลดเวลาสูญเสียในแผนคลังสินค๎าด๎วยแนวคิด
ลีนซิกซ์มํา
การผลิตก๏าซชีวภาพโดยการหมักรํวมน้ําคั้นทางใบ
ปาล์มน้ํามันกับมูลวัว

48
49
50
51
52
53
54

55

56
57

น้ํา
นางสาวกนกวรรณ แก๎วเกาะสะบ๎า
นางสาวธิติมานันท์ ดํารงศักดิ์เมธี

ชุมชนประมงพื้นที่บ๎าน
อําวดอนสัก

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก๎านเหลือง
นายประยูร สุรินทร์
นายกิตติศักดิ์ บัวศรี
ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผศ.นรินทร์ สุขกรี
ผศ.โสภณ บุญล้ํา
ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ์
นางสาวนิภาภรณ์ มีพันธ์
นายอาดือนา นิโด
นายชิโนรส ละอองวรรณ
นายนิภาส ลีนะธรรม
นางสาวเนตรนภา เหมทานนท์ปละ
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์

ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ตํอการเจริญเติบโตและ ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ
ปริมาณน้ํามันในสาหรําย botryococcus SP ที่
เลี้ยงด๎วยน้ําทิ้งจากกระบวนการแปรรูปอาหาร
ทะเล
การพัฒนาโมดุลผลิตแก๏สเชื้อเพลิงจากน้ําใช๎กับ
นายนิกร บุญญานุกูล
รถยนต์

อิทธิพลของระยะเวลาปลูกตํอผลผลิตและคุณคํา นายณัฐพร จุ๎ยจุลเจิม
ทางโภชนะของหญ๎าเนเปียร์ปากชํอง 1 ในจังหวัด นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง
สุราษฏร์ธานี
ศึกษาชนิดพืชอาหารที่มีผลตํอการเพิ่มจํานวนของ นางสาวนิสากร สุขหิรญ
ั
หนอนหัวดํามะพร๎าว (Opisina arenosella
Walker ) (Lepidoptera : Oecophoridae )

สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
บริษัท วายที รับเบอร์
จํากัด (สุราษฎ์ธานี)
สมาคมวิศวกรรม
สิ่งแวดล๎อมแหํงประเทศ
ไทย
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํา
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา
อุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ภาคพืชศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลา
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58
59
60
61
62

63

64

ในห๎องปฏิบัติการ
ระบบคัดกรองนักศึกษาแรกเข๎าผํานเครือขําย
อินเตอร์เน็ต โดยใช๎วิธีการทําเหมืองข๎อมูล
การจัดการความปลอดภัยของสถานประกอบการ
อูํซํอมรถยนต์ในพื้นที่ อําเภอเมือง สุราษฏร์ธานี
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลความรูส๎ ําหรับการ
เลือกใช๎สถิติในงานวิจัย
การพัฒนาระบบแนะนําหนังสือโดยใช๎เทคนิคการ
กรองแบบอิงเนื้อหา กรณีศึกษาหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชน้ํา
limnophila rogusa (roth) Menr

ดร.ดลลักษณ์ พงษ์พาณิช
นายพีระพัฒฎร์ ทองละเอียด
นางสาวจุฑามาศ กระจํางศรี
นายสุทธิพร ชุนทอง
ดร.เบญจมาศ หนูแปูน

การเปรียบเทียบคุณลักษณะของคุณลักษณะของ ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
ตัวนํายวดยิ่ง Y123 , Y358 และ Y3-8-11 ด๎วย
วิธีการเตรียมด๎วยปฏิกิรยิ าสถานะของแข็งและ
แบบหลอม
ความหลากหลายของพืชมีทํอลําเลียงในสังคมพืชที่ นายพลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ
ราบน้ําทํวมถึง เขตห๎ามลําสัตว์ปุาหนองทุํงทอง
และ ไซนียะ สะมาลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

65

การวิเคราะห์หาปริมาณแรํธาตุในสาหรํายทะเล

66

ผลของอัตราการเติมอาหารตํอการเจริญเติบโต
ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ
ของ Thermocyclops sp. ที่เลี้ยงแบบกึ่งตํอเนื่อง
การสร๎างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเพื่อเพิ่ม นางสาวมินตรา ตรงตํอการ
ทักษะทางการเรียนรู๎ เรื่อง ออปแอมป์และการ
ประยุกต์ใช๎งาน
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วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
1 ความสัมพันธ์ระหวํางความปลอดภัยกับความภักดี
ตํอแหลํงทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยว
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 การพัฒนาเครือขํายอาสาสมัครอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม โดยบูรณาการหลักการ
3 การปฏิบัตติ นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให๎เกิดความมั่นคงทางอาหารของนักศึกษา :
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4 สมรรถนะการข๎ามวัฒนธรรมของนักศึกษา

นางสาวนิภาภรณ์ มีพันธุ์
นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี

นครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
หจก.สยามคาร์ออโต๎
เซอร์วิส สุราษฏร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.สิญาธร ขุนอํอน

เทศบาลเกาะสมุย

ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

นางสาวจารีย์ พรหมณะ

ชุมชนบ๎านคลองปราบ

ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม

สาขาวิชาการจัดการ
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วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
คณะนิติศาสตร์
1 ที่สํงผลตํอการพ๎นสภาพของนักศึกษาและกลับมา
ศึกษาตํอในชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎร์ธานี
2 กลยุทธ์เครือขํายยุติธรรมชุมชนเพือ่ ปูองกัน
อาชญากรรมพื้นที่ตาํ บลบ๎านเสด็จ
อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นกับการพัฒนาและสํงเสริม
การเกษตรศึกษากรณีองค์การสํวนตําบลนาใต๎
อําเภอบ๎านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
4 การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนตามกฏหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของประเทศไทยกับมาเลเซีย
5 ความสัมพันธ์ระหวํางกฏหมายที่เลี่ยงปูองกันการ
ควบคุมการทําการปกครองในระบบประชาธิปไตย
6 มาตรการทางกฎหมายในการสํงเสริม การอนุรักษ์
และการคุ๎มครองมรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษาการ
แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมพื้นบ๎าน
7
8

ปัญหาทางกฏหมายการมีสํวนรํวมของชุมชนใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูปุาสาคู
คณะพยาบาลศาสตร์
1 ผลของการประคบเย็นตํอความปวดและการฟื้นฟู
สภาพหลังผําตัดใสํเหล็กตามกระดูกต๎นขา ของ
ผู๎ปุวยแผนกศัลยกรรมกระดูก
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

3
4

นางสาวสุชาดา ศรีใหมํ

สํานักงานสํงเสริมวิชาการ

ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์

สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

นางสาวพรวิไล อุ๎ยดํารงธรรม

องค์การปกครองสํวน
ท๎องถิ่น อบต.นาใต๎

นางสาวฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์
ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง

สภาทนายความจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
คณะนิติศาสตร์

ผศ.ดร.จิตรดารมณ์ รัตนวุฒิ

คณะนิติศาสตร์

ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรทาง ผศ.ศักดิ์กฤต แจมิตร
ทะเลและชายฝั่ง
การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ศึกษา นางสาววิไลวรรณ บุยลอย
เปรียบเทียบกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

9

2

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นางสาวสุนสิ า หาบสา

คณะนิติศาสตร์
สํานักงานอัยการจังหวัด
คดีศาลแขวง
สุราษฎร์ธานี
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

นางสาวดากาญจน์
เอี่ยมจันทร์ประทีป

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ผลของการสร๎างพลังอํานาจในการปูองกัน
อุบัติเหตุ ตํอความรู๎ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ปูองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักยานยนต์ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชวํ ยสอนโดย
ภาษาอังกฤษในการตรวจสอบรํางกาย

นางสาวจวง เผือกคง

คณะพยาบาลศาสตร์

นางวีรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์
นางสาวอัญชลี จิตราภิรมย์

คณะพยาบาลศาสตร์

ประสิทธิภาพของโปรแกรมการให๎ความรู๎และการ
ฝึกผํอนคลายสําหรับการดูแลสตรีที่มีภาวะเจ็บ
ครรภ์คลอดกํอนกําหนด

นางสาวอัญชลี จิตราภิรมย์

ห๎องคลอดโรงพยาบาล
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร
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5

Exploring to Bangkok Chaay Rak Chaay
(Gay Men) Accessing Heslth Services in
thailand
The Experience of Bangkok Chaay Rak
Chaay (Gay Men) Accessing Health Service:
An Ethnographic Study Relavent to HIV
Prevention in Thailand
Sexcal diversity and Social s igma on HIV
prevention for thai gay men
Challenges in the Prevention of HIV
among Thai Homosexual males i the
era of diversity and freedom of culture
Perception of Sexuality and HIV Infection:
A Qualitati e Stud among Bangkok
Chaay Rak Chaay (Gay men)
Aus game us plus knoledge

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

คณะพยาบาลศาสตร์

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

คณะพยาบาลศาสตร์

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

คณะพยาบาลศาสตร์

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

คณะพยาบาลศาสตร์

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

คณะพยาบาลศาสตร์

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

คณะพยาบาลศาสตร์

11

ผลของรูปแบบการเตรียมความพร๎อมนักศึกษา
กํอนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

นางสาวกฤษณา คงเคล๎า
นางสาวจีรภา กาญจนาโกเมศ

คณะพยาบาลศาสตร์

12

การสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

คณะพยาบาลศาสตร์

6

7
8
9
10

ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร : 077-913342
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ตัวชี้วัดที่ 18
งานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ประเภทตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 30
คาอธิบายตัวชี้วัด :
งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น ให๎พิจารณาลักษณะสําคัญ ดังนี้
1. เป็นโจทย์ที่ชุมชนหรือคนในท๎องถิ่นเห็นวํามีความสําคัญ และอยากจะค๎นหาคําตอบรํวมกัน
2. ชุมชนมีสํวนรํวมในกระบวนการค๎นหาคําตอบรํวมกัน
3. มีการปฏิบัติการเพื่อแก๎ปัญหา หรือเสนอทางเลือกให๎กับท๎องถิ่น
4. เป็นเรื่องที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ และเปูาหมายขององค์กร
รูปแบบการงานวิจัยการวิจัยเพื่อท๎องถิ่นสามารถดําเนินการได๎ 2 ลักษณะใหญํๆ ดังนี้
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยํางมีสํวนรํวมของท๎องถิ่น เป็นงานวิจัยที่มีลักษณะสมบูรณ์ตามแนวความคิด
การวิจัยเพื่อท๎องถิ่น ทั้งในเชิงเนื้อหาและเชิงกระบวนการ ภายใต๎หลักการวํา “เป็นปัญหาของชาวบ๎าน ชาวบ๎านเป็น
ทีมวิจัย และมีปฏิบัติการเพื่อแก๎ปัญหา” เน๎นกระบวนการในการทําความเข๎าใจและหาทางเลือกในการแก๎ปัญหาสังคม
ในทุกประเด็น โดยที่ชุมชนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินการในทุกขั้นตอน ตั้งแตํการกําหนดประเด็น
วิเคราะห์ และใช๎ผลสรุปจากการวิจัยไปสูํทางเลือกของการแก๎ไขปัญหา
2. การวิจัยเพื่อสร๎างทางเลือกของท๎องถิ่น เป็นงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นรูปแบบใหมํที่พัฒนามาจากแบบแรก
เพื่อให๎เหมาะสมกับความต๎องการ และสอดคล๎องกับศักยภาพของท๎องถิ่นและกลุํมคนซึ่งมีหลากหลายระดับ หรือ
เพื่อให๎ท๎องถิ่นสามารถเลือกใช๎ได๎ตามความเหมาะสม เป็นการเริ่มต๎นทดลองทํางานวิจัยอยํางงํายๆ โดยใช๎ระยะเวลา
ดําเนินไมํมากนักประมาณ 3 – 6 เดือน หรือไมํเกิน 1 ปี งานวิจัยแบบนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยเพื่อใช๎
กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยและการถอดความรู๎จากการทํางานพัฒนาของชุมชน รวมถึงการเตรียมชุมชน เตรียมทีม
วิจัยชาวบ๎าน และนําไปสูํการวางแผนและแก๎ปัญหาในเบื้องต๎น
การคานวณ :
ร๎อยละของงานวิจัยรํวมกับชุมชน
จํานวนงานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น
=
x100
ท๎องถิ่น
จํานวนงานวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ร๎อยละ 10

คะแนน 2
ร๎อยละ 15

คะแนน 3
ร๎อยละ 20

ผลการดาเนินงาน : 48.98
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

เป้าหมาย
30
30
30
30
30

คะแนน 4
ร๎อยละ 25
จานวนชิ้น
7
5
12
15
15

คะแนน 5
ร๎อยละ 30
ผลการดาเนินงาน
33.33
62.50
52.17
53.57
39.47
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
งานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

30
30
ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 30

26
6
ผลการ
ดาเนินงาน
48.98

47.27
54.55
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : จํานวนผลงานวิจัยรํวมกับชุมชนตํอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด 86 โครงการ ดังนี้
ที่
ชื่อโครงการ
คณะครุศาสตร์
1
การบริหารจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการนําไปใช๎ประโยชน์จากขยะในเขต
พื้นที่อบต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่
2
การสร๎างความรู๎ในการจัดการขยะอยํางมีสํวนรํวมของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลบ๎านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
3
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนแบบมีสํวนรํวมในเขตอบต.เขาทอง
อ.เมือง จ.กระบี่
4
ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนในระดับปฐมวัยของผู๎ปกครองในเขต
เทศบาลตําบลคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา
5
ศึกษารูปแบบและกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัดในจังหวัดสุราษฎร์
งบประมาณทั้งหมด 180,000 บาท
6
การพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวบนฐานชุมชนอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณทั้งหมด 160,000 บาท
7

การพัฒนานักสื่อความหมายท๎องถิ่นเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวในอําเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณทั้งหมด 145,000 บาท
คณะนิติศาสตร์
1
การพัฒนาการจัดสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
คลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา
2
การพัฒนาการจัดสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
คลองพนพัฒนา อ.คลองทํอม จ.กระบี่
3
การพัฒนาระบบการจัดการตนเองโดยใช๎ความเชี่ยวชาญเฉพาะของชุมชนท๎องถิ่น
ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
4
แนวทางการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ํากรณีศึกษาเทศบาลตําบล
ปากน้ําฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
5
แนวทางการลดการเกิดอุบตั ิเหตุ บนถนนในพื้นที่ตําบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง
คณะพยาบาลศาสตร์
1
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ โดยการมีสํวนรํวมของชุมชนอบต.บางน้ําจืด
อ.หลังสวน จ.ชุมพร
2
การพัฒนาเครือขํายผู๎ดูแลผูป๎ ุวยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยชุมชน
เทศบาลต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครครีธรรมราช
3
การพัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ อ.ตะกั่วทุํง จ.พังงา
4
การพัฒนาระบบการดูแลผูส๎ ูงอายุโดยการมีสํวนรํวมของชุมชนในบริบทภาคใต๎ของ

ชื่อผู้วิจัย
ดร.วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร
ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์
ดร.วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร
นางสาวเสาวภาคย์ สวํางจันทร์
ดร.ทวัช บุญแสง
นางสาวสมสิรี มนัส
ดร.กฤษณะ ทองแก๎ว
นางสาววารวิชนี หวั่นหนู
นายธนุพล ฉันทกูล
ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวเสาวภาคย์ สวํางจันทร์
นายณัฐกานต์ แนํพิมาย
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
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ไทย
5
การพัฒนารูปแบบการเข๎าถึงระบบบริการสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บปุายฉุกเฉินโดย
ชุมชนมีสํวนรํวมสําหรับผูส๎ ูงอายุที่ต๎องพึ่งพาผู๎อื่น อบต.บางกุ๎ง อ.ห๎วยยอด จ.ตรัง
6
การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชนตําบลคลองเคียน อ.ตะกั่วทุํง
จ.พังงา
7
การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมด๎านสุขภาพของผู๎สูงอายุในเทศบาล
ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
8
การมีสํวนรํวมของชุมชนในการออกแบบกิจกรรมการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ
เทศบาลตําบลปากน้ําชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร
9
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพื่อพัฒนารูปแบบการปูองกันพฤติกรรม
เสี่ยงตํอการตั้งครรภ์วัยรุํน ณ องค์การบริหารสํวนตําบลถ้ํา อ.ตะกั่วทุํง จ.พังงา
10
ความต๎องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุในองค์การบริหารสํวน
ตําบลบางกุ๎ง อ.ห๎วยยอด จ.ตรัง
11
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลช๎างซ๎าย
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
12
การทํองเที่ยวภูมิปัญญาท๎องถิ่นในกิจกรรมเชิงสุขภาพชุมชนเมืองเวียง
อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณทั้งหมด 200,000 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวม ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลคลองพนพัฒนา
อ.คลองทํอม จ.กระบี่
2
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพื้นที่เทศบาลตําบลนาทอน อ.ทุํงหว๎า จ.สตูล
3
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพื้นที่เทศบาลตําบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
4
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพื้นที่องค์การบริหารสํวนตําบลน้ําผุด
อ.ละงู จ.สตูล
5
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวํ นรํวมของประชาชนในพื้นที่ตําบลกะไหล
6
การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสํวนรํวมในพื้นที่องค์การบริหารสํวนตําบลอําวตง
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
7
การบริหารจัดการขยะของชุมชนสระแก๎วและชุมชนบ๎านลํางอยํางยั่งยืนเทศบาล
เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนมีสํวนรํวมของตําบลบํอแสน
9
การบริหารจัดการขยะอยํางมีสํวนรํวมเทศบาลตําบลปากน้ําชุมพร อ.เมือง
จ. ชุมพร
10
การบริหารจัดการขยะอยํางมีสํวนรํวมเทศบาลตําบลมาบอํามฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร
11
การมีสํวนรํวมในการบริการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน อบต.รมณีย์ อ.กะปง
จ.พังงา
12
แผนพัฒนาศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ต.ทุํงคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
13
ระบบการบริหารจัดการกลุมํ ทอผ๎าเช็ดเท๎าตําบลนาไม๎ไผํในมิติของฐานเศรษฐกิจ
และทุนวัฒนธรรมเพื่อสร๎างความแข็งแรงและยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14
รูปแบบการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะจากต๎นทางของประชาชนอบต.นาไม๎ไผํ
15
เว็บแอพพลิเคชั่นเชื่อมโยงเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงอารยธรรมศรีวิชยั อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด๎วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
งบประมาณทั้งหมด 145,000 บาท

ดร.ทัศนีย์ สุนทร
ดร.อรัญญา รักหาบ
นางสาวกมลชนก ทองเอียด
นางสาววีณา ลิม้ สกุล
นางสาวสุมณฑา โพธิบตุ ร
นางวรรณา กุมารจันทร์
นางสาวเกศรา ตั้นเซ๎ง
นางสาวพรสรวง วงศ์สวัสดิ์
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
นางสาวเอพร โมฬี

~ 92 ~
คณะวิทยาการจัดการ
1
การจัดการความรู๎และกําหนดแนวทางพัฒนาแหลํงเรียนรูห๎ ลักปรัชญาเศรษฐกิจใน
เขตพื้นที่อบต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง
2
การจัดการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนมีสํวนรํวมตําบลบํอแสน อ.ทับปุด
จ.พังงา
3
การศึกษาเส๎นทางการทํองเที่ยวโดยชุมชนบ๎านบางนุ อ.ตะกั่วทุ๎ง จ.พังงา
4
แนวทางการพัฒนาการจัดการการของการผลิตปุ๋ยผสม :กรณีศึกษากลุํมผสมปุย๋
บ๎านบางคราม ต.ทําฉาง จ.สุราษฏร์ธานี
5
แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืนในการมีสํวนรํวมของชุมชน
ตําบลกําแพง อ.ละงู จ.สตูล
6
แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืนในการมีสํวนรํวมของชุมชน
ตําบลนาทอน อ.ทุํงหว๎า จ.สตูล
7
แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนตําบลเขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่
8
แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
9
แนวทางการพัฒนาและการสํงเสริมอาชีพภายใต๎บริบทเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนองค์การบริหารสํวนตําบลพรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่
10
ปัจจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชนเพื่อพัฒนาเป็น
แหลํงทํองเที่ยวกรณีศึกษาชุมชนตําบลน้ําผุด อ.ละงู จ.สตูล
11
รูปแบบและแนวทางจัดการขยะมูลฝอยอยํางยั่งยืน อบต.คลองประสงค์ อ.เมือง
จ.กระบี่
12
การเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามแนวคิดหํวงโซํคณ
ุ คําของวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพร ดอนสักรักสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13

การสื่อสารประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวผํานระบบสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษา
เส๎นทางการทํองเที่ยวโดยชุมชนพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณทั้งหมด 200,000 บาท
14
การสร๎างเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
15
บริบทไชยา เขา ปา นา เล ทุนชุมชนเบื้องหลังความมั่นคั่งอารยะธรรมศรีวิชัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพื้นที่เทศบาลตําบลขุนทะเล อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช
2
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพื้นที่เทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช
3
การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพื้นที่เทศบาลตําบลพิปูน อ.พิปูน
จ.นครศรีธรรมราช
4
การจัดการขยะอยํางยั่งยืนแบบมีสวํ นรํวมในเขตพื้นที่ตําบลกําแพง อ.ละงู จ.สตูล
5
การจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนสระแก๎วและ
บ๎านลํางเทศบาลเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
6
การจัดการน้ําเพื่อการเกษตรองค์การบริหารสํวนตําบลคลองน๎อย อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
7
การจัดการน้ําเพื่อการเกษตรองค์การบริหารสํวนตําบลทุํงคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
8
การจัดการผลิตมังคุดให๎มีคณ
ุ ภาพ กรณีศึกษาตําบลบางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
9
การใช๎ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากโรงฆํากุสรเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก:กรณีศึกษา

นางสงบ สิงสันวิตร
นายพงศกร ศยามล
ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
ผศ.ดร.อรุษ คงรุํงโชค
ผศ.ดร.อรุษ คงรุํงโชค
นางพงษ์จันทร์ คล๎ายอุดม
นางพงษ์จันทร์ คล๎ายอุดม
ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน
ดร.วริศรา สมเกียรติกุล
นางสาวมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญ
พงษ์
ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
นางสาวนินธนา เอี่ยมสะอาด
นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร
ผศ.บัวผิน โตทรัพย์
ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
นางสาวจิตติมา จ๎อยเจือ
ดร.วริศรา สมเกียรติกุล
นายศราวุธ ทองเนื้อห๎า
ผศ.ดร.จิตเกษม หลําสะอาด
ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์
ผศ.ดร.จิตเกษม หลําสะอาด
ดร.พัชรี หลุํงหมําน
ดร.วัชรี รวยรื่น
นางสาวมินตรา ตรงตํอการ
นายอาดือนา นิโด
ผศ.พรพรหม พรหมเมศร์
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์

~ 93 ~

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

ตําบลมะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
การบริหารการจัดการขยะแบบมีสวํ นรํวมและการนําไปใช๎ประโยชน์จากขยะมูล
ฝอยของครัวเรือนในเขตพื้นที่ อบต.คลองแดน อ.ระโหนด จ.สงขลา
การบริหารจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการใช๎ประโยชน์ขยะในพืน้ ที่องค์กรการ
บริการสํวนตําบลคลองน๎อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
การบําบัดน้ําเสียสีย๎อมกระจูดโดยใช๎สารส๎มรํวมกับคลอรีน:กรณีศึกษา
ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
การประยุกต์ใช๎ระบบถังกรองไร๎อากาศรํวมกับบึงประดิษฐ์ในการบําบัดน้ําเสีย
ฟาร์มสุกร:กรณีศึกษากลุมํ ผูเ๎ ลี้ยงสุกรในพื้นที่เทศบาลตําบลช๎างซ๎าย
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาละแมและกลยุทธ์สํวนประสมการตลาดของกลุํมสร๎าง
อาชีพตําบลทุํงขมิ้น อ.นาหมํอม จ.สงขลา
การมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการบํอน้ําพุร๎อนบ๎านรมณีย์เพื่อการ
ทํองเที่ยวกรณีศึกษาบ๎านรมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
การศึกษาตัวบํงชี้ความรับผิดชอบตํอสังคมของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
สํวนตําบลคลองประสงค์อ.เมือง จ.กระบี่
การศึกษารูปแบบระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนที่เหมาะสมขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นกรณีศึกษาเทศบาลตําบลวังไผํ อ.เมือง จ.ชุมพร
การสืบทอดภูมิปัญญาด๎านการจัดการความหลากหลายสมุนไพรไทยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเทศบาลตําบลบ๎านสวน
คุณภาพการผลิตกะปิกุ๎งเคยเพื่อพัฒนาเป็นสินค๎าในตําบลห๎วยน้าํ อ.คลองทํอม
จ.กระบี่
คุณภาพของน้ําพุร๎อนเค็ม อ.คลองทํอม จ.กระบี่
แนวทางการจัดการทํองเที่ยวตําบล คลองเคียน อ.ตะกั่วทุํง จ.พังงา
แนวทางการลดสารกันเปื้อนตกค๎างในอาหารที่จําหนํายในตลาดสดเทศบาล
ตําบลมาบอํามฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ผลกระทบจากโรงโมํหินทีม่ ีตํอประชาชนในเขตตําบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคยขัดน้ําบ๎านฝุายพรุ ตําบลตะกรบ อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณทั้งหมด 230,000 บาท
การยกระดับกระบวนการผลิตและการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ
อบแห๎งของกลุํมวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเทศบาลตําบลทําขนอน อําเภอคีรรี ัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณทั้งหมด 200,000 บาท

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการทํองเที่ยวโดยชุมชน :
กรณีศึกษาบ๎านเกาะแรต อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณทั้งหมด 135,000 บาท
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
1
การพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อยํางมีสํวนรํวมของชุมชน
เมืองเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2
การพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนตําบลบ๎านส๎อง
งบประมาณทั้งหมด 200,000 บาท

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
ดร.พัชรี หลุํงหมําน
นางสาวกนกวรรณ
แก๎วเกาะสะบ๎า
นายจีรวัฒน์ มาลา
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
นายสุรชัย สังข์งาม
นางสาวอรุโนทัย เจือมณี
ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์
ดร.พราวตา จันทโร
นายกฤตภาส จินาภาค
นางสาวศิริพร ทวีโรจนการ
ดร.ดลลักษณ์ พงษ์พานิช
นางณาตยาณี พรมเมือง
นางกรชุลี คณะนา
นางสาววิชชุตา ให๎เจริญ
นายธนาวิทย์ บัวฝูาย
ดร.สิญญาธร ชุนอํอน
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5

6

การจัดการทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองเวียงสระโดยการมีสํวน
รํวมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน
งบประมาณทั้งหมด 180,000 บาท
การพัฒนาที่พักสําหรับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน ตําบลบ๎านส๎อง
อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการผลกระทบจากการทํองเที่ยวโดยใช๎ขีด
ความสามารถในการรองรับปุาต๎นน้ํา ชุมชนบ๎านน้ําราด ตําบลบ๎านทําเนียบ
อําเภอคีรรี ัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การพัฒนานักสื่อความหมายชุมชน สําหรับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ตําบลบ๎านส๎อง
อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
นางสาวจารีย์ พรหมณะ
นายธนาวิทย์ บัวฝูาย
นางสาวสุทธิพรรณ ชิติทร
ดร.นิศารัตน์ ไทยทอง
นางสาวศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์
นางสาวจารีย์ พรหมณะ
นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์
นางสาวเบญญา จริยวิจิตร
นางสาวเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์

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
หนํวยงานอื่นโดยเป็นงานบริการวิชาการที่ให๎ความสําคัญในการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นตามหลักการ 4 ประการของพันธ
กิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) คือ
1. รํวมคิดรํวมทําแบบพันธมิตรและหุ๎นสํวน
2. เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน และนําไปสูํผลงานวิชาการ
3. เกิดประโยชน์รํวมกันแกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย
4. เกิดผลกระทบตํอสังคมที่ประเมินได๎
การคานวณ :
งานบริการวิชาการที่ทําใน
จํานวนงานบริการวิชาการที่ทําและพัฒนารํวมกับชุมชน
ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
ท๎องถิ่น หรือสถานประกอบการ
=
x100
มหาวิทยาลัยกับสังคม
จํานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 10
ร๎อยละ 20
ร๎อยละ 30
ร๎อยละ 40
ร๎อยละ 50
ผลการดาเนินงาน : 82.81
หน่วยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.คณะวิทยาการจัดการ
5.คณะนิตศิ าสตร์
6.คณะพยาบาลศาสตร์
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
8.บัณฑิตวิทยาลัย
9.สํานักงานอธิการบดี
10.สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
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 33.33
ร๎อยละ 61.11
ร๎อยละ 92.31
ร๎อยละ 100.00
ร๎อยละ 54.55
ร๎อยละ 94.12
ร๎อยละ 95.00
ร๎อยละ 100.00
ร๎อยละ 100.00
ร๎อยละ 100.00
ร๎อยละ 100.00
-
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คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

งานบริการวิชาการที่ทําในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม

ร๎อยละ 50

ผลการ
ดาเนินงาน
82.81

ค่าคะแนนที่ได้
5

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการดําเนินงานบริการวิชาการที่ทําในลักษณะ
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จํานวน 106 งาน จากทั้งหมด 128 งาน คิดเป็นร๎อยละ 82.81 มีผลการ
ดําเนินงานของหนํวยงานตํางๆ ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ จํานวน 3 โครงการ จากทั้งหมด 9 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 33.33 ได๎แกํ
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธุ์กับการจัดการพื้นที่และทรัพยากรทางสังคม
1.2 โครงการสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสําหรับบุคลากรทางการศึกษา (เป็นโครงการที่ไมํ
มีในแผนงานบริการวิชาการ)
1.3 โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิทานพื้นบ๎านตํานานความเป็นมาของตําบลบางสวรรค์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 11 โครงการ จากทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 61.11
ได๎แกํ
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการแปลงหญ๎าเนเปียร์ลูกผสมรํวมกับการผลิตก๎อนอาหารพลังงาน
สูง (UMMB) ที่เสริมสมุนไพรถํายพยาธิเพื่อสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต๎นแบบด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น
2.3 แผนงานพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวดอนสัก-เกาะพะลวย 3 โครงการ ได๎แกํ
2.3.1 โครงการสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชน
2.3.2 โครงการธนาคารอาหารชุมชนเกาะพะลวย
2.3.3 โครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรมโรงเรือน
เลี้ยงไกํไขํ
2.4 แผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 4 โครงการ ได๎แกํ
2.4.1 โครงการสํารวจเก็บรวบรวมชนิดพันธ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์และศึกษาลักษณะทางกายภาพ
2.4.2 โครงการขยายพันธุกรรมต๎นหยาดน้ําค๎าง
2.4.3 โครงการเก็บรวบรวมพันธุ์ไม๎น้ําพื้นถิ่นและพรรณไม๎น้ําสวยงาม
2.4.4 โครงการจัดแสดงพันธุ์ไม๎น้ําพื้นถิ่นพรรณไม๎น้ําสวยงามและการขยายพันธุ์ไม๎น้ํา
2.4.5 โครงการพัฒนานวัตกรรมจากผักตบชวาเพื่อฆําลูกน้ํายุงลายบ๎าน
2.5 โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดการเรียนรู๎ตามแนวทาง STEM ศึกษา
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจํานวน 24 งาน จากทั้งหมด 26 งาน คิดเป็นร๎อยละ 92.31 ได๎แกํ
3.1 โครงการจัดการปุาต๎นน้ําหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพื้นที่ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
3.2 โครงการฟื้นฟูพื้นที่ปุาชายเลนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ต.ทําทอง อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี
3.3 โครงการค๎นหาปัญหาและความต๎องการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ (การจัดการชุมชนเชิงอนุรักษ์)
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3.5 โครงการจัดการปุาต๎นน้ําหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพื้นที่ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
3.6 โครงการชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.7 โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น
3.8 โครงการสารสนเทศศาสตร์ ปันความรู๎สูํชุมชน
3.9 โครงการติวพิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน
3.10 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด๎านภาษาอังกฤษให๎กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
3.11 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
3.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนในงานสารบรรณ
3.13 โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทยสําหรับเยาวชน ครั้งที่ 6
3.14 โครงการประกวดวงดนตรีชิงแชมป์ภาคใต๎
3.15 โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ครั้งที่ 4
3.16 โครงการพัฒนาเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการทางภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
จ.สุราษฎร์ธานี
3.17 โครงการอบรมการสํงเสริมความรู๎ด๎านยาเสพติด
3.18 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท๎องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือขําย
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
3.19 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) กิจกรรมการสํารวจเก็บรวบรวม
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นจากการใช๎ประโยชน์ด๎านพฤกษศาสตร์พื้นบ๎าน
3.20 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) กิจกรรมการสํารวจเก็บรวบรวม
ข๎อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
3.21 โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวดอนสัก - พะลวย กิจกรรม วัฒนธรรมอาหารท๎องถิ่นบนเส๎นทาง
ทํองเที่ยวดอนสัก-พะลวย
3.22 โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวดอนสัก - พะลวย กิจกรรมการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์
หาดนางกํา
3.23 โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวดอนสัก - พะลวย กิจกรรมการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์
เกาะแรต
3.24 โครงการสัปดาห์วิชาการ
4. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 10 โครงการ จากทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 100.00 ได๎แกํ
4.1 โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันธุรกิจ SME ต.ช๎างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
4.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองขยายชุมชนบ๎านพุมเรียงโดยประสานการมีสํวนรํวม
ของภาคประชาชน ปี 2
4.3 โครงการณรงค์คัดแยกขยะกํอนทิ้ง เทศบาลตําบลพุมเรียง
4.4 โครงการปลูกปุาชายเลนบ๎านพุมเรียง
4.5 โครงการอบรมการใช๎งานโปรแกรม Microsoft Office
4.6 โครงการอบรม “ทรัพยากรไทย พืชผักพรรณไม๎”
4.7 โครงการพืชผักพรรณไม๎เทรดแฟร์
4.8 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพภาษาที่สามเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น
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4.9 โครงการสํารวจผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสํงเสริมและพัฒนาสูํการทํองเที่ยว
4.10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว
5. คณะนิติศาสตร์ จํานวน 6 โครงการ จากทั้งหมด 11 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 54.55 ได๎แกํ
5.1 โครงการพระบารมีปกเกล๎าชาวสุราษฎร์
5.2 โครงการคลินิกกฎหมาย
5.3 โครงการจัดทําและรวบรวมข๎อบังคับกฎระเบียบของชุมชน
5.4 โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง กิจกรรม อบรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM ในโรงเรียน และ
กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพด๎านกฎหมายแกํครูผู๎สอนในโรงเรียนมัธยม
5.5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมทําเส๎นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติ และกิจกรรมทําเอกสารแผํน
พับเผยแพรํให๎ความรู๎ทางด๎านกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
5.6 โครงการจัดรายการวิทยุเวทีชาวบ๎านฯ และรวบรวมเนื้อหาที่ได๎จากการจัดรายการวิทยุจัดพิมพ์เอกสาร
เผยแพรํ
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดําเนินงานที่ทําในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์ฯ จํานวน 8 โครงการรวม 16 งาน
จากทั้งหมด 8 โครงการ 17 งาน คิดเป็นร๎อยละ 94.12 ได๎แกํ
6.1 โครงการตามแนวพระราชดําริสายใยรักแหํงครอบครัว ประกอบด๎วย 2 กิจกรรม (งาน)
6.1.1 กิจกรรมสํงเสริมสมรรถภาพสมองผู๎สูงอายุ
6.1.2 กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพจิตหํางไกลจากภาวะซึมเศร๎าในผู๎สูงอายุ
6.2 โครงการบริการวิชาการสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชน ประกอบด๎วย 4 กิจกรรม (งาน)
6.2.1 กิจกรรมสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดการขยะในชุมชนบ๎านนาเดิม
6.2.2 กิจกรรมพัฒนาเครือขํายผู๎ดูแลผู๎ปุวยทางออร์โธปิดิกส์ในท๎องถิ่น
6.2.3 กิจกรรมสํงเสริมความรู๎ในการปูองกันการตั้งครรภ์กํอนวันอันควร
6.2.4 กิจกรรมประเมินและสํงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาเด็กปฐมวัย
6.3 โครงการศูนย์สํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ประกอบด๎วย 2 กิจกรรม (งาน) คือ
6.3.1 กิจกรรมยํอยโรงเรียนผู๎สูงอายุ
6.3.2 กิจกรรมอบรมผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ
6.4 โครงการจัดตั้งหนํวยการจัดการศึกษาตํอเนื่องทางการพยาบาล (หนํวย CNEU) ประกอบด๎วย 4
กิจกรรม (งาน)
6.4.1 กิจกรรมการอบรมเวชกิจฉุกเฉินเบื้องต๎น
6.4.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด๎านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
6.4.3 กิจกรรมการเปิดหลักสูตรผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
6.4.4 กิจกรรมการประชุมวิชาการประจําปี
6.5 โครงการโรงเรียนผู๎สูงอายุ กิจกรรม สร๎างเครือขํายโรงเรียนผู๎สูงอายุ
6.6 โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม
6.7 โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นสําหรับประชาชนทั่วไป
6.8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรม สํารวจพันธุ์สมุนไพรที่ใช๎รักษาโรคในเขตตําบลขุนทะเล
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว มีจํานวน 19 งาน จากทั้งหมด 20 งาน คิดเป็นร๎อยละ 95.00 ได๎แกํ
แยกเป็นโครงการตามแผนบริการวิชาการงบประมาณแผํนดิน 7 โครงการ ได๎แกํ
7.1 โครงการยกระดับมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

~ 99 ~

7.2 โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง กิจกรรม English outside the book
7.3 โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง กิจกรรม The Junior Guide
7.4 โครงการจัดสร๎างฐานข๎อมูลการทํองเที่ยว หาดนางกํา พะลวย เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
7.5 โครงการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวพระราชดําริฯ บ๎านน้ําราด จ.สุราษฎร์ธานี
7.6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว หาดนางกํา พะลวย เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
7.7 โครงการสํารวจและอบรมความรู๎เบื้องต๎นการจัดการโฮมเสตย์ ชุมชนเกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
และโครงการจากแหลํงงบอื่น ๆ 12 งานได๎แกํ
7.8 โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการบริการ
7.9 โครงการ Junior Guides By Tourism Program
7.10 โครงการอบรมทักษะภาษาตํางประเทศและจิตบริการบุคลากรด๎านโรงแรม
7.11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) รุํนที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7.12 พัฒนาเครือขํายความรํวมมือกับ YULIN University
7.13 โครงการบริการข๎อมูลตามรอย 9 พระบาท
7.14 โครงการฝึกอบรม Shinsung-SRU Winter Program 2016
7.15 โครงการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมืองเวียง
7.16 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพริกแกงตํามือ อ.เวียงสระ
7.17 โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ
7.18 โครงการจัดทําฐานข๎อมูลงานบริการวิชาการ
7.19 โครงการสื่อฐานข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application software) แหลํงทํองเที่ยวชุมชนแปลกใหมํโดย
ใช๎ฐานข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS Based) สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง
8. บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 โครงการ จากแผนการดําเนินงาน 2 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 100.00 คือ
8.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนจังหวัดพังงา
8.2 โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนําไปใช๎ประโยชน์อยําง
ยั่งยืน
9. สํานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น) จํานวน 6 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 100.00 ได๎แกํ
9.1 โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว
9.2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
9.3 โครงการสํงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด.
9.4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
9.5 โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวดอนสัก - พะลวย
9.6 โครงการขับเคลื่อน SRU Model
10. สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมํมีการดําเนินงานในพันธกิจด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานฯ จํานวน 4 โครงการ จากทั้งหมด 4 โครงการ คิด
เป็นร๎อยละ 100.00 ได๎แกํ
11.1 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการทํองเที่ยวหมูํเกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
11.2 โครงการประชาสัมพันธ์เส๎นทางทํองเที่ยวดอนสัก-เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
11.3 โครงการบริการวิชาการด๎านภาษาให๎กับผู๎นําชุมชนทํองเที่ยว ณ ชุมชนหาดนางกํา จ.สุราษฎร์ธานี
11.4 โครงการบริการวิชาการด๎านภาษาให๎กับผู๎นําชุมชนและผู๎สนใจทั่วไป ณ พื้นที่ตําบลขุนทะเล
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12. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดําเนินงานบริการวิชาการที่ทําและพัฒนารํวมกับชุมชนท๎องถิ่นหรือสถาน
ประกอบการ 5 งาน จากทั้งหมด 5 งาน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 ได๎แกํ
12.1 โครงการสืบสานปณิธานธรรม มี 4 กิจกรรม
12.1 กิจกรรมตามรอยทํานพุทธทาส
12.2 กิจกรรมวาดภาพพุทธธรรมล๎ออายุทํานพุทธทาส
12.3 กิจกรรมตักบาตรพุมเรียง
12.4 กิจกรรมสืบศิลป์ภาษาถิ่นผํานบทเพลง
12.2 โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 111 ปี
12.3 โครงการสํงเสริมงานวิจัยทางวัฒนธรรม
12.4 โครงการบริการวิชาการด๎านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา กิจกรรมอบรมเผยแพรํภูมิปัญญาเพื่อ
เสริมสร๎างเศรษฐกิจชุมชน
12.5 โครงการวันพระราชทานนามสุราษฎร์ธานี
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไมํมีการดําเนินงานในพันธกิจด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
สรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการที่ทําในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมไตรมาส 4 จํานวน
106 งานจากจํานวนงานบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 128 งาน คิดเป็นร๎อยละ 82.81
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 สํารวจ วิเคราะห์ ทดสอบ และตรวจสอบ
(3) การวางระบบ ออกแบบ และประดิษฐ์
(4) การให๎คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
(5) การให๎บริการวิจัย
(6) การให๎บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน
(7) การเขียนทางวิชาการและงานแปล
(8) การให๎บริการทางด๎านเทคโนโลยีการศึกษา
(9) การให๎บริการสารสนเทศ
(10)การให๎บริการวิชาการอื่น ๆ
โครงการบริการวิชาการ หมายถึง โครงการที่ให๎บริการวิชาการแกํทางราชการ รัฐวิสาหกิจเอกชน สังคม
หรือชุมชน อันกํอให๎เกิดความก๎าวหน๎าทางวิชาการแกํสังคม โดยอาศัยความรู๎และความสามารถทางวิชาการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือสํวนงานโดยไมํมุํงผลกําไร ทั้งการให๎บริการวิชาการที่มีคําตอบแทนและบริการวิชาการ
แบบให๎เปลํา
การคานวณ :
ผู๎เข๎ารับการบริการและนําความรู๎
ผู๎เข๎ารับการบริการและนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมี
ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์ =
ผลลัพธ์จากการดําเนินการ
x100
จากการดําเนินการ
ผู๎เข๎ารับการบริการทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ร๎อยละ 10

คะแนน 2
ร๎อยละ 20

คะแนน 3
ร๎อยละ 30

คะแนน 4
ร๎อยละ 40

คะแนน 5
ร๎อยละ 50

~ 102 ~

ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 80.59
หน่วยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.คณะวิทยาการจัดการ
5.คณะนิติศาสตร์
6.คณะพยาบาลศาสตร์
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเทีย่ ว
8.บัณฑิตวิทยาลัย
9.สํานักงานอธิการบดี
10.สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
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 56.52
ร๎อยละ 64.00
ร๎อยละ 50.00
ร๎อยละ 100.00
ร๎อยละ 100.00
ร๎อยละ 97.67
ร๎อยละ 99.31
ร๎อยละ 100.00
ร๎อยละ 100.00
ร๎อยละ 82.67
ร๎อยละ 100.00
-

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ผู๎เข๎ารับการบริการและนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
และมีผลลัพธ์จากการดําเนินการ

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 50

ผลการ
ดาเนินงาน
80.59

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการดําเนินโครงการจัดอบรมให๎ความรู๎ มีผู๎เข๎า
รับการบริการวิชาการ จํานวน 5,513 คน สามารถนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินการ 4,443
คน คิดเป็นร๎อยละ 80.59 ได๎แกํ
1. คณะครุศาสตร์ มีการจัดอบรม 2 โครงการ มีผู๎ผํานการอบรมจํานวน 92 คน หลังจากการจัดอบรมมีการ
ติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินการ จํานวน 52
คน คิดเป็นร๎อยละ 56.52
1.1 โครงการสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการศึกษา (80 : 40)
1.2 โครงการครูพี่เลี้ยงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM (12 : 12)
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดอบรม 18 โครงการ มีผู๎ผํานการอบรม 500 คน หลังจากการจัด
อบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินงาน
จํานวน 320 คน คิดเป็นร๎อยละ 64.00 ได๎แกํโครงการ
2.1 โครงการสํงเสริมและพัฒนาชุมชนขุนทะเลแบบบูรณาการด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (60 คน)
2.2 โครงการฐานข๎อมูลชุมชนตําบลขุนทะเลด๎านสุขอนามัยสิ่งแวดล๎อม การเกษตรและเทคโนโลยี
2.3 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่มโรลกาแฟ
2.4 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่ม บราวนี่
2.5 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎
2.6 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : ผลิตภัณฑ์สปา
2.7 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรแหลํงน้ําและสํงเสริมอาชีพชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ตําบลทํา
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สะท๎อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
2.8 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต๎นแบบด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น
2.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแปลงหญ๎าเนเปียร์ลูกผสมรํวมกับการผลิตก๎อนอาหาร
พลังงานสูง (UMMB) ที่เสริมสมุนไพรถํายพยาธิเพื่อสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2.10 โครงการธนาคารอาหารชุมชนเกาะพะลวย กิจกรรม ซั้งเชือก
2.11 โครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมโรงเรือนเลี้ยงไกํ
ไขํ
2.12 โครงการสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชน กิจกรรมการจัดการขยะ
2.13 โครงการสํารวจเก็บรวบรวมชนิดพันธุ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และศึกษาลักษณะทางกายภาพ
2.14 โครงการขยายพันธุกรรมต๎นหยาดน้ําค๎าง
2.15 โครงการเก็บรวบรวมพันธุ์ไม๎น้ําพื้นถิ่นและพรรณไม๎น้ําสวยงาม
2.16 โครงการจัดแสดงพันธุ์ไม๎น้ําพื้นถิ่นพรรณไม๎น้ําสวยงามและการขยายพันธุ์ไม๎น้ํา
2.17 โครงการพัฒนานวัตกรรมจากผักตบชวาเพื่อฆําลุกน้ํายุงลายบ๎าน
2.18 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท๎องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของหาวิทยาลัยด๎านวิทยาและเทคโนโลยีโดย
จัดการ เรียนรู๎ตามแนวทาง STEM ศึกษา
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดอบรมให๎ความรู๎ 16 งาน คือ
3.1 โครงการจัดการปุาต๎นน้ําหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพื้นที่ตําบลดอนสัก (เงินรายได๎)
3.2 โครงการฟื้นฟูพื้นที่ปุาชายเลนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ต.ทําทอง อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี
3.3 โครงการค๎นหาปัญหาและความต๎องการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ (การจัดการชุมชนเชิงอนุรักษ์)
3.5 โครงการจัดการปุาต๎นน้ําหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพื้นที่ตําบลดอนสัก
3.6 โครงการชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.7 โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น
3.8 โครงการสารสนเทศศาสตร์ ปันความรู๎ สูํชุมชน
3.9 โครงการติวพิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน
3.10 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด๎านภาษาอังกฤษให๎กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตเมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
3.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนในงานสารบรรณ
3.12 โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทยสําหรับเยาวชน ครั้งที่ 6
3.13 โครงการพัฒนาเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการทางภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
จ.สุราษฎร์ธานี
3.14 โครงการอบรมสํงเสริมความรู๎ด๎านยาเสพติด
3.15 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท๎องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือขําย
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
3.16 โครงการสัปดาห์วิชาการ
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รวมมีผู๎ผํานการอบรม 1,600 คน หลังจากการจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นํา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินงาน จํานวน 800 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00
4. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดอบรมให๎ความรู๎ 5 โครงการ มีผู๎ผํานการอบรม 75 คน หลังจากการจัดอบรม
มีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินงานจํานวน
75 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 จากโครงการ
4.1 โครงการอบรมการใช๎โปรแกรม Microsoft Office
4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาที่สามให๎กับโรงเรียนบ๎านไสตอและโรงเรียนบ๎านห๎วยโศก
4.3 โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันธุรกิจ SME ตําบลช๎างขวา ปีที่ 2
4.4 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชนบ๎านพุมเรียง โดยประสานการมีสํวนรํวม
ของภาคประชาชน ปีที่ 2
4.5 โครงการคัดแยกขยะกํอนทิ้งเทศบาลตําบลพุมเรียง
5. คณะนิติศาสตร์ มีการดําเนินโครงการจัดอบรมให๎ความรู๎ 4 โครงการ มีผู๎ผํานการอบรม 850 คน หลังจาก
การจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการ
ดําเนินงานจํานวน 850 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 จากโครงการ
5.1 โครงการจัดทําและรวบรวมข๎อบังคับกฎระเบียบชุมชน
5.2 โครงการคลินิกกฎหมายโครงการ
5.3 โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
5.4 โครงการจัดรายการวิทยุ
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดอบรมให๎ความรู๎ 12 กิจกรรม มีผู๎เข๎ารํวมอบรม 602 คน หลังจากการจัด
อบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการ
ดําเนินงาน จํานวน 588 คน คิดเป็นร๎อยละ 97.67 ดังนี้
6.1 กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพจิตหํางไกลจากภาวะซึมเศร๎าในผู๎สูงอายุ (100 คน)
6.2 กิจกรรมสํงเสริมสมรรถภาพสมองผู๎สูงอายุ (110 คน)
6.3 กิจกรรมการสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดการขยะในชุมชนบ๎านนาเดิม ( 40 คน)
6.4 กิจกรรมพัฒนาเครือขํายผู๎ดูแลผู๎ปุวยทางออร์โธปิดิกส์ในท๎องถิ่น (30 คน)
6.5 กิจกรรมสํงเสริมความรู๎ในการปูองกันการตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร (30 คน)
6.6 กิจกรรมประเมินและสํงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาเด็กปฐมวัย (41 คน)
6.7 กิจกรรมยํอยโรงเรียนผู๎สูงอายุ (25 คน)
6.8 กิจกรรมยํอยอบรมผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ (25 คน)
6.9 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด๎านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (30 คน)
6.10 โครงการอดุมศึกษาพี่เลี้ยง กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม (50 คน)
6.11 โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นสําหรับประชาชนทั่วไป (40 คน)
6.12 กิจกรรมการประชุมวิชาการประจําปี (81 คน)
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว มีการจัดอบรมให๎ความรู๎จํานวน 17 โครงการ มีผู๎เข๎ารับบริการทั้งหมด 1,457
คน หลังจากการจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จาก
การดําเนินงาน จํานวน 1447 คน คิดเป็นร๎อยละ 99.31 จากโครงการดังนี้
7.1 โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการบริการ (25 คน)
7.2 โครงการ Junior Guides By Tourism Program (70 คน)
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7.3 โครงการยกระดับมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ อ.เวียงสระ (40 คน)
7.4 โครงการอบรมทักษะภาษาตํางประเทศและจิตบริการบุคลากรด๎านโรงแรม (200 คน)
7.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) รุํนที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (45 คน)
7.6 โครงการพัฒนาเครือขํายความรํวมมือกับ 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 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพริกแกงตํามือ อ.เวียงสระ (20 คน)
7.11 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงกิจกรรม English outside the book (45 คนนําความรู๎ไปใช๎ 40 คน )
7.12 โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ (15 คน นําความรู๎ไปใช๎ 10 คน)
7.13 โครงการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวพระราชดําริฯ บ๎านน้ําราด (30 คน)
7.14 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง กิจกรรม มัคคุเทศก์น๎อยนําเที่ยวชุมชน (The Junior Guide) (21 คน)
7.15 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว มัคคุเทศก์น๎อย By IST (24 คน)
7.16 โครงการสํารวจและอบรมความรู๎เบื้องต๎นการจัดการโฮมสเตย์ ชุมชนเกาะพะลวย (15 คน)
7.17 โครงการสื่อฐานข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application software) แหลํงทํองเที่ยวชุมชนแปลกใหมํโดย
ใช๎ฐานข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS Based) สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง
ครั้งที่ 1 คัดเลือกจากแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดละ 10 แหํง (400 คน)
ครั้งที่ 2 ศึกษา เก็บรวบรวมข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยว (450 คน)
8. บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดอบรมให๎ความรู๎ 1 โครงการ คือ โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ทําปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนําไปใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน มีผู๎ผํานการอบรม จํานวน 40 คน หลังจากการจัด
อบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินงาน
จํานวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 100
9. สํานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น) มีการจัดอบรมให๎ความรู๎แกํครู ตชด. มีผู๎ผํานการ
อบรมจํานวน 89 คน หลังจากการจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินงาน จํานวน 89 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00
10. สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมํมีการดําเนินงานในพันธกิจด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดโครงการอบรมให๎ความรู๎แกํบุคคลภายนอก จํานวน 5
โครงการ มีผู๎เข๎าอบรม จํานวน 150 คน หลังจากการจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎
นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินการ จํานวน 124 คน คิดเป็นร๎อยละ 82.67
11.1 โครงการไอทีเพื่อการศึกษาตามแนวพระราชดําริ (30 : 30 คน)
11.2 โครงการเสริมสร๎างความรู๎และทักษะด๎านเทคโนโลยีแกํผู๎ประกอบการ (20 : 12 คน)
11.3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ (40 : 22 คน)
11.4 โครงการบริการวิชาการด๎านภาษาให๎กับผู๎นําชุมชนทํองเที่ยว (35 : 35 คน)
11.5 โครงการบริการวิชาการด๎านภาษาให๎กับผู๎นําชุมชนและผู๎สนใจทั่วไป (30 : 25 คน)
12. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดอบรมให๎ความรู๎ 5 โครงการ มีผู๎ผํานการอบรม จํานวน 58 คน หลังจาก
การจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการ
ดําเนินการ จํานวน 58 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไมํมีการดําเนินงานในพันธกิจด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
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มีผู๎ผํานการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 5,513 คน หลังจากการจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎
นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินการ จํานวน 4,443 คน จากผู๎รับบริการวิชาการทั้งหมด คิด
เป็นร๎อยละ 80.59
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 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดการศึกษาในระดับ
ขั้นพื้นฐานตั้งแตํระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 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 : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได๎จัดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ในโรงเรียนเปูาหมาย จํานวน 20 โรงเรียน จากผล
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การดําเนินงานของคณะตําง ๆ ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน จํานวน 8 โรงเรียน 6 กิจกรรม ดังนี้
1.1 โรงเรียนทําชนะ อ.ทําชนะ กิจกรรมการเรียนรู๎ทางศิลปะ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎”
1.2 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม อ.กาญจนดิษฐ์ กิจกรรมการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด STEM
ศึกษา
1.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อ.พุนพิน กิจกรรมการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด STEM ศึกษา
1.4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 อ.กาญจนดิษฐ์ กิจกรรมการพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช๎กระบวนการ
ศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิด
1.5 โรงเรียนบ๎านหานเพชร อ.เวียงสระ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพด๎านการเรียนภาษาอังกฤษด๎วยแผนผัง
บันทึกพฤติกรรมอันพึงประสงค์
1.6 โรงเรียนบ๎านบางรักษ์ กิจกรรมการบูรณาการสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ
Active Learning
1.7 โรงเรียนเกาะพะงัน ศึกษา อ.เกาะพะงัน กิจกรรมรักษ์ กิจกรรมการบูรณาการสื่อออนไลน์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active Learning
1.8 กลุํมโรงเรียนเครือขํายในอ.เมือง/อ.บ๎านนาเดิม/อ.กาญจนดิษฐ์/อ.เวียงสระ/อ.บ๎านนาสาร กิจกรรมตลาด
นัดความรู๎ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู๎ศาสตร์ด๎านภาษาไทย
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดําเนินงานใน 2 โรงเรียน 4 กิจกรรม ได๎แกํ
2.1 โรงเรียนบ๎านทําเพชร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
2.2 โรงเรียนบ๎านซอย 10 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ที่ดําเนินการ ได๎แกํ
1) กิจกรรม The Young Designer โดยจะสอดแทรกการนําความรู๎เรื่องการวัดการประมาณและการคิด
คํานวณเพื่อหาคําตําง ๆ และสามารถตัดเย็บชุดราตรีสั้นโดยคํานึงถึงทรัพยากรทางเทคโนโลยี
2) กิจกรรมนั่งร๎านจอมพลัง โดยจะสอดแทรกให๎นักเรียนมีทักษะการแก๎ปัญหาและเข๎าใจกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
3) กิจกรรม Edible Car โดยจะสอดแทรกการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารอาหารจากรถกินได๎ การ
วางแผนออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ และสามารถสร๎างรถกินได๎จากวัตถุดิบที่กําหนดให๎ได๎ตามเงื่อนไข
ที่กําหนด การคํานวณต๎นทุน กําไร และร๎อยละของกําไร สามารถบอกประเภทของสารอาหารและ
พลังงานที่ได๎รับจากรถกินได๎ ตลอดจนสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎กระบวนการทํางานเป็นกลุํม
4) กิจกรรมขนมวุ๎นแสนอรํอย โดยจะสอดแทรกความรู๎เกี่ยวกับการละลายและปัจจัยในการละลาย การ
สังเกตและอธิบายตัวละลายและตัวทําละลาย การเลือกใช๎เครื่องมือตวงให๎เหมาะสมกับสิ่งที่ต๎องการจะ
ตวงตลอดจนการฝึกเขียนบันทึกรายรับรายจํายได๎
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได๎จัดกิจกรรมการยกระดับความรู๎ภาษาอังกฤษให๎กับโรงเรียนเปูาหมาย
2 โรงเรียน ประกอบด๎วย
3.1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
3.2 โรงเรียนบ๎านปากดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
4. คณะวิทยาการจัดการ ได๎จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาที่สาม เพื่อการสื่อสารเบื้องต๎น จํานวน 2
โรงเรียน คือ
4.1 โรงเรียนบ๎านไสตอ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
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4.2 โรงเรียนบ๎านห๎วยโศก อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
5. คณะนิติศาสตร์ ได๎จัดกิจกรรมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยที่สอดคล๎องกับ นโยบายกระทรวงศึกษาตาม
โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง 2 โรงเรียน ได๎แกํ
5.1 โรงเรียนพนมศึกษา อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
5.2 โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา อ.บ๎านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดําเนินงาน กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม จํานวน 2 โรงเรียนประกอบด๎วย
6.1 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
6.2 โรงเรียนวัดตรณาราม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ได๎จัดกิจกรรม ให๎กับโรงเรียนเปูาหมาย 2 โรงเรียน คือ
7.1 โรงเรียน บ๎านคอกช๎าง อ.ดอนสัก กิจกรรม English outside the book
7.2 โรงเรียนวัดพุมเรียง อ.ไชยา กิจกรรม Junior Guide
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 คณะควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให๎บริการวิชาการแกํสังคม โดยศึกษาความต๎องการของกลุํมเปูาหมายนํามาจัดทําแผนบริการ
วิชาการประจําทั้งการบริการวิชาการที่ทําให๎เกิดรายได๎และการบริการวิชาการที่คณะจัดทําเพื่อสร๎างประโยชน์แกํ
ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแกํ
นักศึกษาให๎มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช๎ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร๎างความพึงพอใจชุมชนและสังคม
อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและกําหนดตัวบํงชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคม และจัดทําแผนการใช๎ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
2. โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 อยํางน๎อยต๎องมีโครงการที่มีการเก็บคําลงทะเบียน
3. ประเมินความสําเร็จตามตัวบํงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
4. นําผลการประเมินตามข๎อ 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 5
หน่วยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.คณะวิทยาการจัดการ
5.คณะนิติศาสตร์
6.คณะพยาบาลศาสตร์
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
8.บัณฑิตวิทยาลัย
9.สํานักงานอธิการบดี
10.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12.สํานักศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย
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 5
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 4
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13.สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 5

-

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคมตาม
เปูาหมายของมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคม
ตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 5 ดังนี้
√ ระดับ 1 มีแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและกําหนดตัวบํงชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคม และจัดทําแผนการใช๎ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม จํานวน 11 หนํวยงาน รวม 9 โครงการ
√ ระดับ 2 โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 มีโครงการที่เก็บคําลงทะเบียน จํานวน 9 โครงการ ได๎แกํ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธ์กับการจัดการพื้นที่และทรัพยากรทางสังคม (คณะครุศาสตร์)
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่มโรลกาแฟ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่มบราวนี่ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
5. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : หลักสูตรเรียนการทําผลิตภัณฑ์สปา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ (สํานักวิทยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
7. โครงการฝึกอบรม Shinsung – SRU Winter Program 2016 (วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว)
8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น TTCS (วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว)
9. โครงการอบรมการทําปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนําไปใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน (บัณฑิตวิทยาลัย)
√ ระดับ 3 ประเมินความสําเร็จตามตัวบํงชี้ ของแผนและโครงการบริการวิชาการและนําเสนอกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณา (คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์,
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ก ารทํ อ งเที่ ย ว, บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย , คณะวิ ท ยาการจั ด การ, สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ, สํานักศิลปะและวัฒนธรรม, สํานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น))
√ ระดับ 4 นําผลการประเมินตามข๎อ 3 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให๎บริการวิชาการแกํสังคม (คณะครุ
ศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ ฯ, คณะพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลั ย, คณะนิติศาสตร์, วิทยาลั ยนานาชาติ การ
ทํองเที่ยว, บัณฑิตวิทยาลัย, คณะวิทยาการจัดการ, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม, สํานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น))
√ ระดับ 5 คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมในระดับสถาบัน (มีหนํวยงานรํวมดําเนินงานโครงการ
อนุ รั กษ์ พั น ธุก รรมพื ช ฯ และโครงการพั ฒ นาเส๎ น ทางทํ อ งเที่ ย วดอนสั ก - พะลวย ได๎ แ กํ คณะครุ ศ าสตร์ , คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะนิติศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, และวิทยาลัย
นานาชาติ ก ารทํ อ งเที่ ย ว, สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ, สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยการ
ประสานงานของงานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น สํานักงานอธิการบดี)
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 ทํ า ฐานข๎อ มู ล ชุ ม ชนท๎ อ งถิ่น หมายถึ ง กระบวนการทางเทคนิ ค หรื อ วิ ช าการสมั ย ใหมํ ที่ นํ า
คอมพิวเตอร์มาใช๎รวบรวม จัดเก็บ และการจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถระบุถึงตําแหนํงหรือสถานที่ในภาคพื้นดินได๎
อยํ า งถู ก ต๎ อ ง ตรงกั บ ความเป็ น จริ ง มาประยุ ก ต์ ใ ช๎ เ พื่ อ จั ด ทํ า ระบบฐานข๎ อ มู ล ทางด๎ า นทรั พ ยากร (Resource
Mapping) ตลอดจน วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทักษะและความชํานาญการของคนในชุมชน (Skill Mapping) ล๎วน
มีความสําคัญและเป็นประโยชน์อยํางมากตํอการวางแผน และการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และกํอให๎เกิดการปฏิรูป กลไกการบริหารจัดการ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มหาวิทยาลัย
ทําหน๎าที่ประสานงาน และดําเนินโครงการการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นเพื่อ
การบริหารในชุมชนท๎องถิ่น ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลและทําการวิเคราะห์ข๎อมูลในด๎านตําง ๆ ทั้งข๎อมูลท างด๎าน
ทรัพยากรและข๎อมูลด๎านวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทักษะและความชํานาญของคนในชุมชนตําง ๆ ในพื้นที่ศึกษา
เพื่อใช๎ข๎อมูลดังกลําวในการวางแผนการจัดการเพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการบริหารของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ซึ่งจะยังผลให๎เศรษฐกิจระดับรากฐานมีความเข๎มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได๎อยํางยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. ศึกษารวบรวมและสรุปสาระสําคัญของข๎อมูล รวมทั้งรวบรวมวิเคราะห์จัดกลุํม และกําหนดรูปแบบ
ฐานข๎อมูล
2. ออกแบบและจัดทําฐานข๎อมูล
3. มีการนําเข๎าข๎อมูลชุมชนในระบบได๎อยํางน๎อย ร๎อยละ 50
4. เผยแพรํทางระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต
5. ดําเนินการสํารวจความเห็นเกี่ยวกับระบบฐานข๎อมูลและการใช๎ประโยชน์
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ข๎อ
2 ข๎อ
3 ข๎อ
4 ข๎อ
5 ข๎อ
ผลการดาเนินงาน : ระดับ 5
หนํวยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.คณะวิทยาการจัดการ
5.คณะนิติศาสตร์
6.คณะพยาบาลศาสตร์
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
8.บัณฑิตวิทยาลัย
9.สํานักงานอธิการบดี

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

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 5
ระดับ 2
ระดับ 2
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10.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12.สํานักศิลปวัฒนธรรม
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

5
5
5
5

ระดับ 2
ระดับ 2
-

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข๎อมูลชุมชม
ท๎องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
5 ข๎อ

ผลการ
ดาเนินงาน
5 ข๎อ

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข๎อมูล
ชุมชนท๎องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการให๎สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบระบบการจัดทํา
ฐานข๎อมูลและได๎จัดอบรมอาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบจัดทําฐานข๎อมูลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 อยูํใน
ขั้นตอนการทดลองใช๎เพื่อให๎โปรแกรมที่สร๎างขึ้นมีความถูกต๎องครบถ๎วนและสามารถใช๎ได๎จริง เนื่องจากในชํวงไตรมาส
3 ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมีปัญหากระทบกับระบบฐานข๎อมูลที่สํานักวิทยบริการได๎ออกแบบไว๎ จึงต๎องมี
การออกแบบระบบเพื่อใช๎ในการจัดทําฐานข๎อมูลใหมํให๎สามารถรองรับกับระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยที่ใช๎อยูํในปัจจุบัน จึงมีผลการดําเนินงานอยูํในระดับ 2 (ออกแบบและจัดทําฐานข๎อมูล)
สํวนวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวได๎จัดทําฐานข๎อมูลด๎านการบริการวิชาการเฉพาะของวิทยาลัยนานาชาติ
การทํองเที่ย ว ซึ่งเป็ นคนละระบบกับที่สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศออกแบบไว๎ โดยเผยแพรํทา ง
อินเตอร์เน็ต สามารถสืบค๎นได๎ที่ http://inter.sru.ac.th/outreach/
สํวนคณะพยาบาลศาสตร์ ได๎จัดทําโครงการสํารวจพันธุ์สมุนไพรที่ใช๎รักษาโรคในเขตตําบลขุนทะเล ซึ่งได๎ศึกษา
รวบรวมและสรุปสาระสําคัญของข๎อมูล รวมทั้งรวบรวมวิเคราะห์จัดกลุํม และกําหนดรูปแบบฐานข๎อมูล ได๎จัดทําใน
รูปแบบ E-book เผยแพรํในระบบอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ สืบค๎นได๎ที่
http://nurse.sru.ac.th/th/
√ ระดับ 1 ศึกษารวบรวมและสรุปสาระสําคัญของข๎อมูล รวมทั้งรวบรวมวิเคราะห์จัดกลุํม และกําหนด
รูปแบบฐานข๎อมูล (ภาพรวมมหาวิทยาลัย)
√ ระดับ 2 ออกแบบและจัดทําฐานข๎อมูล (ภาพรวมมหาวิทยาลัย)
√ ระดับ 3 มีการนําเข๎าข๎อมูลชุมชนในระบบได๎อยํางน๎อย ร๎อยละ 50 (วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว,
คณะพยาบาลศาสตร์)
√ ระดับ 4 เผยแพรํทางระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต (เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว, คณะ
พยาบาลศาสตร์)
√ ระดับ 5 ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบฐานข๎อมูลและการใช๎ประโยชน์ (เฉพาะวิทยาลัย
นานาชาติการทํองเที่ยว, คณะพยาบาลศาสตร์)
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา องอาจ
ตาแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166
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ตัวชี้วัดที่ 24
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า(Input)
หน่วยนับ : หลักสูตร
ค่าเป้าหมาย : 7 หลักสูตร
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลให๎มีความรู๎ทักษะ
ความสามารถ ในเทคนิ คการปฏิบั ติงานและเสริมสร๎างเจตคติในการพัฒ นาการทํางานให๎ ดีขึ้น สมบูรณ์ขึ้น การ
ฝึกอบรมประกอบด๎วยกิจกรรมและวิธีการฝึกอบรมตําง ๆ กัน ตามวัตถุประสงค์และลักษณะของบุคคล ซึ่งจะจัดขึ้น
เพื่อยกระดับความสามารถของบุคคลให๎สามารถปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคตได๎และจะดําเนินการในชํวงเวลาหนึ่ง
อยํางมีระบบแบบแผน เมื่อต๎องการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ทักษะความสามารถ และเจตคติเพิ่มขึ้น
หลักสูตรระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได๎รับความเห็นขอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) จัดให๎กับผู๎เรียนนอกเหนือจากการศึกษาทั่วไปเพื่อมุํงพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให๎
มีความยืดหยุํนด๎านเนื้อหา ระยะเวลาเรียน และสถานที่ ตามความต๎องการของกลุํมเปูาหมายและชุมชน หรือตาม
นโยบายของทางราชการ
ทักษะทางวิช าชีพ หมายถึง ความสามารถประเภทตาง ๆ ที่จําเปนตอการนําความรู 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 : 7 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
1หลักสูตร
4หลักสูตร
2 หลักสูตร
-

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่สํงเสริมทักษะวิชาชีพ
ที่ตอบสนองตํอการประกอบอาชีพของประชาชน

7 หลักสูตร

ผลการ
ดาเนินงาน
7 หลักสูตร

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000
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คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน: กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรอบรมระยะสั้น จํานวน
17 หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัด
อบรม 7 หลักสูตร หลักสูตรที่ได๎รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุม กบ. 17 หลักสูตร ได๎แกํ
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มี 2 หลักสูตร ได๎แกํ
1.1 หลักสูตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
1.2 หลักสูตรผู๎ชํวยพยาบาล
2. คณะวิทยาการจัดการ มี 2 หลักสูตร ได๎แกํ
2.1 หลักสูตรการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการทํางาน
2.2 หลักสูตรการอบรมภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารและการทํางาน
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 2 หลักสูตร ได๎แกํ
3.1 หลักสูตรนักบริหารงานนโยบายและแผน
3.2 หลักสูตรการบริหารโครงการอยํางมืออาชีพ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 4 หลักสูตร ได๎แกํ
4.1 หลักสูตรเค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่ม โรลกาแฟ
4.2 หลักสูตรเค๎กหน๎า บราวนี่
4.3 หลักสูตรวุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎
4.4 หลักสูตรการทําผลิตภัณฑ์สปา เชํน เกลือขัดผิวอโรมาโลชั่นธรรมชาติ
5. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มี 2 หลักสูตร ได๎แกํ
5.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน
5.2 หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ
6. บัณฑิตวิทยาลัย มี 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรการจัดการองค์กรท๎องถิ่นแนวใหมํ
7. คณะนิติศาสตร์ มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรอบรมกฎหมายแรงงาน
8. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรอบรมภาษาจีนเพื่องานบริการ
9. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มี 1 หลักสูตร คือ พิธีการ พิธีกร และมารยาททางศาสนาและวัฒนธรรม
10. คณะครุศาสตร์ มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู๎วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
ซึ่งหนํวยงานตําง ๆ มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่สํงเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองตํอการประกอบอาชีพ
ของประชาชนตามแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 7 หลักสูตร ได๎แกํ
1. คณะครุศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรอบรม 9 มาตรฐาน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร ๆ ละ 1 ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม 116
คน ได๎แกํ
2.1 หลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่มโรลกาแฟ มีผู๎เข๎ารํวม 35 คน สามารถนําไปตํอยอดสร๎าง
อาชีพได๎ จํานวน 4 คน
2.2 หลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่ม บราวนี่ มีผู๎เข๎ารํวม 21 คน สามารถนําไปตํอยอดสร๎าง
อาชีพได๎ จํานวน 4 คน
2.3 หลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎ มีผู๎เข๎ารํวม30คน สามารถนําไปตํอยอดสร๎างอาชีพได๎
จํานวน 6 คน
2.4 หลักสูตรระยะสั้น : ผลิตภัณฑ์สปา มีผู๎เข๎ารํวม 30 คน สามารถนําไปตํอยอดสร๎างอาชีพได๎ จํานวน 3
คน
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3. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ได๎แกํ
3.1 หลักสูตรฝึกอบรม Shin sung-SRU Winter Program 2016 จัดอบรม 1 ครั้งมีผู๎เข๎ารํวม 15 คน
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น TTCS จัดอบรม 2 ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม 41 คน
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 จํานวนเงินอุดหนุนในการบริการวิชาการที่ได๎รับจากแหลํงตําง ๆ ประกอบด๎วย
1. รายได๎จากการบริการวิชาการ หมายถึงเงินที่เรียกเก็บจากการให๎บริการทางวิชาการ ประกอบด๎วยคําใช๎จําย
ในการดําเนินงาน และคําตอบแทน กับคําธรรมเนียมบริการ รวมถึงคําลงทะเบียนและเงินอุดหนุนที่ได๎รับจาก
บุคคลหรือหนํวยงานภายนอกด๎วย
2. การบริการทางวิชาการ หมายถึง การให๎บริการทางวิชาการแกํหนํวยงานในมหาวิทยาลัยซึ่งจํายคําบริการ
วิชาการจากเงินรายได๎ของหนํวยงาน หรือการให๎บริการทางวิชาการแกํสํวนราชการอื่น หรือเอกชนอัน
กํอให๎เกิดประโยชน์แกํสังคมและกํอให๎เกิดประโยชน์แกํสังคมและกํอให๎เกิดรายได๎จากการให๎บริการ
การคานวณ :
สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการ
รายได๎จากการบริการวิชาการ
ตํอเงินรายได๎ที่ได๎รับจัดสรร
งบประมาณเงินรายได๎มหาวิทยาลัย
=
x100
ประจําปีงบประมาณ 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 1.30
หน่วยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาการจัดการ
3.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
4.วิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว
5.คณะนิติศาสตร์
6.บัณฑิตวิทยาลัย
7.คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
8.คณะพยาบาลศาสตร์
9.สํานักงานอธิการบดี

5,216,876
17,136,263

52,168.76
171,362.63

รายได้จากการ
ให้บริการ
วิชาการ (บาท)
3,800.00
0.00

14,806,570

148,065.70

0.00

0.00

6,840,927

68,409.27

236,205.00

3.45

6,964,424
11,490,140

69,644.24
114,901.40

4,000.00

0.00
0.03

12,627,182

126,271.82

36,300.00

0.29

4,541,230
9,785,564

45,412.30
97,855.64

48,900.00
564,870.00

1.08
5.77

งบประมาณทีไ่ ด้รบั เป้าหมายร้อยละ 1
จัดสรร (บาท)
(บาท)

ผลการ
ดาเนินงาน
(ร้อยละ)
0.07
0.00
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10.สํานักสํงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
11.สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12.สถาบันวิจัยและพัฒนา
13.สํานักศิลปวัฒนธรรม
รวม

3,192,500

31,925.00

0.00

0.00

5,162,051

51,620.51

25,400.00

0.49

10,747,596
1,739,100
110,251,423.00

107,475.96
17,391.00
1,102,514.23

170,856.00
347,000.00
1,437,331.00

1.59
19.95
1.30

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการตํอเงินรายได๎
ที่ได๎รับจัดสรรของประชาชน

ร๎อยละ 1

ผลการ
ดาเนินงาน
ร๎อยละ 1.30

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยฯมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการ
จํานวน 1,437,331 บาท คิดเป็น ร๎ อยละ 1.30 ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร 110,251,423 บาท จากผลการ
ดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมตํอไปนี้
1. คณะครุศาสตร์ มีรายได๎จากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธุ์กับการจัดการพื้นที่และทรัพยากร
ทางสังคมจํานวน 3,800 บาท คิดเป็นร๎อยละ 0.07 ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร 5,216,876 บาท
2. คณะวิทยาการจัดการ ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการ
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการ
4. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว มีรายได๎จากการฝึกอบรมหลักสูตร Shin sung-SRU Winter Program
2016 จํานวน 47,880 บาท และจากการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น TTCS จํานวน 188,325 บาท รวม
236,205 บาท คิดเป็นร๎อยละ 3.45 ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร 6,840,927 บาท
5. คณะนิติศาสตร์ ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการ
6. บัณฑิตวิทยาลัย มีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการ จํานวน 4,000 บาท โครงการอบรมการทําปุ๋ยหมัก
ชี ว ภาพเพื่ อ การนํ า ไปใช๎ ป ระโยชน์ อ ยํ า งยั่ ง ยื น คิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 0.03 จากงบประมาณที่ ไ ด๎ รั บ จั ด สรร
11,490,140 บาท
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรายได๎จากให๎บริการวิชาการ จํานวน 36,300 บาท จากการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 0.29 ของวงเงินที่ได๎รับจัดสรร 12,627,182 บาท
8. คณะพยาบาลศาสตร์ มีร ายได๎จาการให๎บริการวิชาการโครงการจัดตั้งหนํวยการจัดการศึกษาตํอเนื่อง
ทางการพยาบาล (หนํวย CNEU) กิจกรรมการประชุมวิชาการ จํานวน 48,900 บาท คิดเป็นร๎อยละ 1.08
ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร 4,541,230 บาท
9. สํานักงานอธิการบดี มีรายได๎จากการให๎บริการ จํานวน 564,870 บาท คิดเป็นร๎อยละ ของงบประมาณที่
ได๎รับจัดสรร 9,785,564 บาท จากการดําเนินงานตํอไปนี้
9.1 ประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 14 องค์กร จํานวน
350,000 บาท
9.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ๎านเชี่ยวหลาน ประจําปีงบประมาณ
2569 จํานวน 30,000 บาท
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9.3 ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ITA) จังหวัด
ระนอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 จํานวน 184,870 บาท
10. สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการ
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการ จํานวน 25,400 บาท
คิดเป็นร๎อยละ 0.49 ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร 5,162,051 บาท จากการดําเนินงาน
11.1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 11,000 บาท
11.2 โครงการเสริมสร๎างความรู๎และทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศแกํผู๎ประกอบการ จํานวน
14,400 บาท
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีรายได๎จากคําลงทะเบียนโครงการเผยแพรํผลงานวิ จัยสูํสาธารณชน กิจกรรม
ประชุมวิชาการราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัยครั้งที่ 12 จํานวน 170,856 บาท คิดเป็นร๎อยละ 1.59
ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร จํานวน 10,747,596 บาท
13. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการจํานวน 347,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 19.95
ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร จํานวน 1,739,100 บาท โดยมีรายได๎จากโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
ณ วัดโพธิ์ธาราม
รวมทั้งสิ้น 1,437,331 บาท คิดเป็นร๎อยละ 1.30 จากงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จํานวน 110,251,423 บาท
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 หรือทําหน๎าที่ใดๆ ที่มีผลตํอการพัฒนาชุมชนในด๎านวิชาการหรือการพัฒนา
ความรู๎ ตลอดจนความเข๎มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีคําตอบแทน และ
บริการวิชาการให๎เปลําโดยมีการนําความรู๎และประสบการณ์มาใช๎พัฒนาหรือบูรณาการเข๎ากับการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต๎น
งานบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให๎บริการแกํสังคมภายนอกสถาบันการศึกษาหรือเป็น
การให๎ บริการที่จัดในสถานบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข๎ามาใช๎บริการ
พิจารณาจากโครงการบริการวิชาการที่นําความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัยเทียบกับโครงการบริการวิชาการทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยดําเนินการในปีงบประมาณ 2560
การคานวณ :
โครงการบริการวิชาการที่นํา
โครงการบริการวิชาการที่นําความรู๎และประสบการณ์จาก
ความรู๎และประสบการณ์จากการ
การให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
=
x100
ให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการ
หรือการวิจัย
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
โครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 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 53.15
หน่วยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.คณะวิทยาการจัดการ
5.คณะนิติศาสตร์
6.คณะพยาบาลศาสตร์
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
รวม

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ร้อยละ 75

ผลการดาเนินงาน
ร๎อยละ 22.22
ร๎อยละ 77.78
ร๎อยละ 46.15
ร๎อยละ 60.00
ร๎อยละ 45.45
ร๎อยละ 52.94
ร๎อยละ 60.00
ร้อยละ 53.15
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คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
โครงการบริการวิชาการที่นําความรู๎และ
ประสบการณ์จากการให๎บริการมาใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 75

ผลการ
ดาเนินงาน
ร๎อยละ 53.15

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : หนํวยงานได๎ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยเป็นโครงการที่นําความรู๎
และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย จํานวน 59 งาน/
โครงการ จากโครงการบริการวิชาการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 111 งาน/โครงการ คิดเป็นร๎อยละ
53.15 ได๎แกํ
1. คณะครุศาสตร์ มีการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกํสังคม จํานวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 9
โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 22.22 ได๎แกํ
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธ์กับการจัดการพื้นที่และทรัพยากรทางสังคม บูรณาการกับ
การเรียนการสอนรายวิชาหลักสังคมวิทยา/สิทธิมนุษยชนศึกษา และบูรณาการกับการวิจัย เรื่อง
ปฏิบัติการทางสังคมและการสร๎างกฎเกณฑ์ใหมํของชาวไทยทรงดําสุราษฎร์ธานี
1.2 โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิทานพื้นบ๎านตํานานความเป็นมาของตําบลบางสวรรค์ บูรณาการกับ
การเรียนการสอนรายวิชานิทานและหุํนสําหรับเด็กปฐมวัย สื่อพัฒนาของเด็กปฐมวัย
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกํสังคม จํานวน 14 โครงการ
จากทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 77.78 ได๎แกํ
2.1 โครงการสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชน บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
การจัดการสิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการน้ําเสียชุมชน
และการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อม
2.2 โครงการธนาคารอาหารชุมชนเกาะพะลวย บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการ
ทรัพยากรประมง
2.3 โครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมโรงเรือนเลี้ยงไกํ
ไขํ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการพืชอาหารสัตว์
2.4 โครงการสํารวจเก็บรวบรวมชนิดพันธ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์และศึกษาลักษณะทางกายภาพ บูรณาการกับ
การเรียนการสอนรายวิชา ภูมิปัญญาท๎องถิ่นทางการเกษตร จุลชีววิทยา, พันธุ์ไม๎น้ําและปลาสวยงาม
2.5 โครงการขยายพันธุกรรมต๎นหยาดน้ําค๎าง บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาพฤกษศาสตร์,วิชาพืช
ศาสตร์
2.6 โครงการเก็บรวบรวมพันธุ์ไม๎น้ําพื้นถิ่นและพรรณไม๎น้ําสวยงาม บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
พันธุ์ไม๎น้ําและปลาสวยงาม
2.7 โครงการพัฒนานวัตกรรมจากผักตบชวาเพื่อฆําลูกน้ํายุงลายบ๎าน บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชา ปัญหาพิเศษ และรายวิชาการวิจัยทางสาธารณสุข
2.8 โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดการเรียนรู๎ตามแนวทาง STEM ศึกษา บูรณาการ
กับการเรียนการสอนรายวิชา ฟิสิกส์ 1, การจัดการสิ่งแวดล๎อม, การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต, การคิดและการตัดสินใจ
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2.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแปลงหญ๎าเนเปียร์ลูกผสมรํวมกับการผลิตก๎อนอาหาร
พลังงานสูง
(UMMB) ที่เสริมสมุนไพรถํายพยาธิ เพื่อสัตว์เคี้ยวเอื้อง” บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การ
จัดการพืชอาหารสัตว์
2.10 โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนต๎นแบบด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา ขยะและมูลฝอย
อันตราย,การจัดการสิ่งแวดล๎อม
2.11 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่มโรลกาแฟ บูรณาการกับการเรียน
การสอนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.12 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่ม บราวนี่ บูรณาการกับการเรียนการสอน
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.13 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎ บูรณาการกับการเรียนการสอน
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.14 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : ผลิตภัณฑ์สปา บูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 12 โครงการ จากจํานวนงานบริการวิชาการประจําปี
งบประมาณ 2560 จํานวน 26 งาน คิดเป็นร๎อยละ 46.15 ได๎แกํ
3.1 โครงการการจัดการปุาต๎นปุาหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพื้นที่ต.ดอนสักอ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี (เงินรายได๎) บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผน
พัฒนาและบูรณาการกับการวิจัยเรื่องการจัดการความรู๎ในการอนุรักษ์ปุาชายเลน
3.2 โครงการฟื้นฟูพื้นที่ปุาชายเลนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ต.ทําทอง อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชน/การจัดการความรู๎ในงาน
พัฒนาชุมชนและบูรณาการกับการวิจัยเรื่องการจัดการความรู๎ในการอนุรักษ์ปุาชายเลน
3.3 โครงการค๎นหาปัญหาและความต๎องการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชา การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนพัฒนาและบูรณาการกับการวิจัยเรื่องการจัดการความรู๎
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการอนุรักษ์ปุาชายเลนในพื้นที่ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.4 โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ (การจัดการชุมชนเชิงอนุรักษ์)
บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชน/การจัดการความรู๎ในงานพัฒนาชุมชน
3.5 โครงการการจัดการปุาต๎นปุาหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพื้นที่ต.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชน วิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม/วิชาการจัดการความรู๎ในงานพัฒนาชุมชนและบูรณาการกับการ
วิจัยเรื่องการจัดการความรู๎ในการอนุรักษ์ปุาชายเลน
3.6 โครงการชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชน/การ
จัดการความรู๎ในงานพัฒนาชุมชนและวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวัสดิการชุมชน วิทยากร
กระบวนการและเทคนิคการจัดการอบรมสําหรับนักพัฒนา
3.7 โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชน,
การจัดการความรู๎ในงานพัฒนาชุมชน , หลักการสร๎างยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการพัฒนาท๎องถิ่น ,การ
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วิเคราะห์ปัญหาและการวางแผน, การบริหารและการจัดการแผนแมํบทชุมชน
3.8 โครงการสารสนเทศศาสตร์ ปันความรู๎ สูํชุมชนบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการจัดเก็บและ
การสืบค๎นสารสนเทศ บริการสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และการอํานและการ
สํงเสริมการอําน
3.9 โครงการติวพิชิต PAT 7.4 ภาษาจีนบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนระดับต๎น 1
ภาษาจีนระดับต๎น 2 หลักภาษาจีน 1 และหลักภาษาจีน 2
3.10 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด๎านภาษาอังกฤษให๎กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานีบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการอํานเชิง
การวิเคราะห์ทางภาษาอังกฤษ
3.11 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ A1 A2 B1 และ B2 และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช๎
3.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนในงานสารบรรณบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษากับสังคม ศิลปะการใช๎ภาษาไทย ภาษาศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานโครงการฯ และบูรณาการกับการเรียนการสอน 6 โครงการ จาก
ทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 60.00 ได๎แกํ
4.1 โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันธุรกิจ SME ต.ช๎างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ บูรณาการกับ
การเรียนการสอนรายวิชาการเป็นผู๎ประกอบการและธุรกิจขนาดยํอม
4.2 โครงการเสริมสร๎างทักษะคอมพิวเตอร์สูํชุมชน บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชนบ๎านพุมเรียงโดยประสานการมีสํวนรํวม
ของภาคประชาชน ปี 2 บูรณาการกับรายวิชาการบริหารการผลิตและดําเนินงาน
4.4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว (รอบที่ 1) บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาการเขียนแผนธุรกิจและวิชาเทคนิคการนําเสนอ
4.5 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะกํอนทิ้ง เทศบาลตําบลพุมเรียง บูรณาการกับรายวิชาการผลิตและการ
ดําเนินงาน
4.6 โครงการสํารวจผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสํงเสริมและพัฒนาสูํการทํองเที่ยว บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาการเขียนแผนธุรกิจและวิชาเทคนิคการนําเสนอ
5. คณะนิติศาสตร์ มีการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการและบูรณาการกับการเรียนการสอน 5 โครงการ จาก
จํานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด 11 งาน คิดเป็นร๎อยละ 45.45 ได๎แกํ
5.1 โครงการคลินิกกฎหมาย บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายกับสังคม วิชาคุ๎มครอง
ผู๎บริโภค และวิชาการให๎คําปรึกษาและวําความ
5.2 โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายเด็กและเยาวชน และ
กฎหมายกับสังคม
5.3 โครงการจัดรายการวิทยุเวทีชาวบ๎านฯ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพํง 3 และวิชาการให๎คําปรึกษาและวําความ
5.4 โครงการพระบารมีปกเกล๎าฯ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย และ
กฎหมายกับสังคม
5.5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายระหวํางประเทศแผนก
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คดีเมือง
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดําเนินงานบริการวิชาการและบูรณาการกับการเรียนการสอน 4 โครงการ 9
กิจกรรมคิดเป็นร๎อยละ 52.94 ของงานบริการวิชาการทั้งหมด 8 โครงการ 17 กิจกรรม ได๎แกํ
6.1 โครงการตามแนวพระราชดําริ สายใยรักแหํงครอบครัว
6.1.1 กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพจิตหํางไกลจากภาวะซึมเศร๎าในผู๎สูงอายุ บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
6.1.2 กิจกรรมสํงเสริมสมรรถภาพสมองผู๎สูงอายุ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล
ผู๎สูงอายุ
6.2 โครงการบริการวิชาการสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชน
6.2.1 กิจกรรมการสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดการขยะในชุมชนบ๎านนาเดิม บูรณาการกับการเรียนการ
สอนรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
6.2.2 กิจกรรมพัฒนาเครือขํายผู๎ดูแลผู๎ปุวยทางออร์โธปิดิกส์ในท๎องถิ่น บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู๎ใหญํ 1
6.2.3 กิจกรรมสํงเสริมความรู๎ในการปูองกันการตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก 1
6.2.4 กิจกรรมประเมินและสํงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย บูรณาการกับการเรียน
การสอนรายวิชาการพยาบาลเด็ก 1
6.3 โครงการศูนย์สํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ
6.3.1 กิจกรรม โรงเรียนผู๎สูงอายุ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู๎สูงอายุ
6.4 โครงการโรงเรียนผู๎สูงอายุ
6.4.1 กิจกรรมสร๎างเครือขํายโรงเรียนผู๎สูงอายุ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลผู๎สูงอายุ
6.4.2 กิจกรรมอบรมผู๎ดูแลผู๎สูงอายุบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู๎สูงอายุ
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว มีมีการดําเนินโครงการบริการวิชาการและบูรณาการกับการเรียนการสอน
12 โครงการ จากจํานวนโครงการที่ดําเนินการทั้งหมด 20 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 60.00 ได๎แกํ
7.1 อบรมภาษาจีนเพื่อการบริการ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาที่ 3 ภาษาจีน
7.2 Junior Guides By Tourism Program บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์
7.3 โครงการยกระดับมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ อ.เวียงสระ บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
7.4 โครงการอบรมทักษะภาษาตํางประเทศและจิตบริการบุคลากรด๎านโรงแรม บูรณาการกับการเรียนการ
สอนรายวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว
7.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) รุํนที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการกับ
การเรียนการสอนรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์
7.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองเวียง บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
7.7 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง กิจกรรม English outside the book บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
7.8 ฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน
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เบื้องต๎น
7.9 โครงการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวพระราชดําริฯ บ๎านน้ําราดบูรณาการกับการ
เรียนการสอนรายวิชาการวางแผนนําเที่ยว
7.10 โครงการสํารวจและอบรมความรู๎เบื้องต๎นการจัดการโฮมสเตย์ ชุมชนเกาะพะลวย บูรณาการกับการ
เรียนการสอนรายวิชา การจัดการที่พักแรม
7.11 โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง กิจกรรม มัคคุเทศก์น๎อยนําเที่ยวชุมชน The Junior Guide บูรณาการ
กับการเรียนการสอนรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ การวางแผนการนําเที่ยว
7.12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว มัคคุเทศก์น๎อย By IST บูรณาการกับการเรียน
การสอนรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ การวางแผนการนําเที่ยว
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 :
เพื่อสํงเสริมให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏให๎ความสําคัญและดําเนินการด๎านการสํงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริตามภารกิจ ซึ่งสอดคล๎องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547มาตรา 7 และ
มาตรา 8 (8) ที่ กําหนดเป็ นภาระหน๎ าที่ ของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏในการศึ กษาวิ จัยสํ งเสริมและสื บสานโครงการอั น
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหมายถึง แผนการดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตาม
แนวพระราชดําริ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เกณฑ์การให้คะแนน :
1. แผนการสํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผํานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและดําเนินการได๎ตามแผนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50
2. ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 65 ของโครงการตามแผน
3. ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 75 ของโครงการตามแผน
4. ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 85 ของโครงการตามแผน
5. ดําเนินการได๎ครบถ๎วนตามแผน 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 5
หนํวยงาน
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.คณะวิทยาการจัดการ
5.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
6.คณะนิติศาสตร์
7.คณะพยาบาลศาสตร์
9.สํานักงานอธิการบดี

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

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
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คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการ
พระราชดําริ

ค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินโครงการ
พระราชดําริ อยูํในระดับ 4 คือ ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 85 ของโครงการตามแผน
√ ระดับ 1 แผนการสํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผํานการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยและดําเนินการได๎ตามแผนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50
√ ระดับ 2 ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 65 ของโครงการตามแผน
√ ระดับ 3 ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 75 ของโครงการตามแผน
√ ระดับ 4 ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 85 ของโครงการตามแผน
√ ระดับ 5 ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 100 ของโครงการตามแผน
โครงการตามแนวพระราชดําริที่ดําเนินการได๎แกํ
1. โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)
3. โครงการสํงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได๎แกํ
4.1 อบรม “ทรัพยากรไทย พืชผักพรรณไม๎” (คณะวิทยาการจัดการ)
4.1 พืชผักพรรณไม๎เทรดแฟร์ (คณะวิทยาการจัดการ)
4.3 ปลูกจิตสํานึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (คุรุรักษ์พันธุกรรมพืช) (คณะครุศาสตร์)
4.4 ทําเอกสารแผํนพับเผยแพรํให๎ความรู๎ทางด๎านกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
(คณะนิติศาสตร์)
4.5 ทําเส๎นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติ (คณะนิติศาสตร์)
4.6 สํารวจพันธุ์สมุนไพรที่ใช๎รักษาโรคในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คณะพยาบาลศาสตร์)
4.7 การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ทรัพยากรไทย : กิจกรรม วัฒนธรรมของชาวไทยทรง
ดําบนฐานทรัพยากรชุมชน (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับคณะครุศาสตร์)
4.8 กิจกรรมบริหารการดําเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.สุราษฎร์ธานี (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)
4.9 โครงการเก็บรวบรวมพันธุ์ไม๎น้ําพื้นถิ่นและพรรณไม๎น้ําสวยงาม (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4.10 จัดแสดงพันธุ์ไม๎น้ําพื้นถิ่นพรรณไม๎น้ําสวยงามและการขยายพันธุ์ไม๎น้ํา (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
4.11 การจัดการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวพระราชดําริฯ บ๎านน้ําราด
(วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว)
4.12 การสํารวจเก็บรวบรวมข๎อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
4.13 การพัฒนานวัตกรรมจากผักตบชวาเพื่อฆําลูกน้ํายุงลายบ๎าน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4.14 การสํารวจเก็บรวบรวมชนิดพันธุ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์และศึกษาลักษณะทางกายภาพ
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
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4.15 การสํารวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท๎องถิ่นจากการใช๎ประโยชน์ด๎านพฤกษศาสตร์พื้นบ๎าน (วิจัย)
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
4.16 โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ทรัพยากรไทย : กิจกรรม การขยายพันธุ์
กล๎วยไม๎ประจําถิ่นภาคใต๎ของประเทศไทย (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4.17 กิจกรรมดําเนินงานปลูกรักษาพรรณไม๎ตามโครงสร๎างปุาดิบชื้นระดับต่ําในแปลงปุาอนุรักษ์
(งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)
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 การแนะนํา การกระจายขําว การไมํหยุดอยูํกับที่ การให๎รู๎กันทั่วไป ซึ่งทํา ให๎บุคคลอื่นได๎
รู๎จัก ได๎รู๎คุณคํา ได๎ตระหนักในสิ่งที่เป็นต๎องการให๎บุคคลได๎รู๎ได๎ทราบ
ศิลปะ หมายถึง กิจกรรมที่มนุษย์สร๎างขึ้นเพื่อเข๎าถึงความงามอันเป็นการยกระดับจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลและคนในสังคม
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความคิด ความรู๎สึก
ในสถานการณ์ตําง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข๎าใจ ซาบซึ้งยอมรับและปฏิบัติรํวมกันซึ่งเป็นผลจากสมดุลของ
ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสังคมและมนุษย์กับธรรมชาติอันนําไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนใน
สังคมนั้น ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
7 ครั้ง
9 ครั้ง
11 ครั้ง
13 ครั้ง
15 ครั้ง
ผลการดาเนินงาน : 35 ครั้ง
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํ
สาธารณชนภายนอก

15 ครั้ง

ผลการ
ดาเนินงาน
35 ครั้ง

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการถํายทอดหรือ
เผยแพรํศิลปวัฒนธรรม โดยจําแนกตามหนํวยงานรับผิดชอบ ดังนี้
หน่วยงาน
1. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

จานวน
(ครั้ง)
28 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ต.ค.59 - ก.ย.60) มหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมการถํายทอดหรือเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. กิจกรรมเผยแพรํหนังตะลุง จํานวน 3 ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 900 คน
2. กิจกรรมเผยแพรํดนตรีไทย จํานวน 2 ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 21 คน
3. กิจกรรมเผยแพรํมโนราห์ จํานวน 7 ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 10 คน
4. กิจกรรมเผยแพรํมวยไชยา จํานวน 2 ครั้ง มีผเู๎ ข๎ารํวม
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

2 ครั้ง

13.

3. คณะนิติศาสตร์

1 ครั้ง

14.
15.

4. คณะพยาบาลศาสตร์

1 ครั้ง

5. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

3 ครั้ง

รวม

ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์ แพนสกุล

35 ครั้ง

กิจกรรม 12 คน
กิจกรรมเผยแพรํนาฎศิลป์ จํานวน 3 ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 49 คน
รํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา วันที่ 29 ม.ค.4 ก.พ. 60 มีผู๎เข๎ารํวม 19 คน
กิจกรรมประกวดหนังตะลุงถ๎วยพระราชทาน วันที่ 15
พ.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 34 คน
กิจกรรมอบรมมารยาทไทย จํานวน 5 ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 21 คน
มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 8 คน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการและแลกเปลีย่ น
ศิลปวัฒนธรรม “สังคีตศิลป์สโมสร” มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
42 คน
กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและตามรอยพุทธทาสภิกขุ
วันที่ 24 พ.ค.-2 มิ.ย. 60 มีผู๎เข๎ารํวม 500 คน
กิจกรรมอบรม - เผยแพรํภมู ิปัญญาเพื่อเสริมสร๎าง
เศรษฐกิจชุมชน เมื่อวันที่ 26 ก.ค.60 ณ ตําบลพุมเรียง
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม-อาเซียน วันที่ 29 ก.ค.
60 ณ อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการคํายวัฒนธรรมกับชุมชนท๎องถิ่นเพื่อการพัฒนา
สังคม
โครงการการจัดการทางวัฒนธรรมกับชุมชนท๎องถิ่น
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

16. กิจกรรมสํงเสริมภูมิปัญญาพื้นบ๎านในการดูแลหญิงหลัง
คลอด
17. กิจกรรมสร๎างสื่อมัลติมิเดียเพื่อการอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 2627 พ.ย.59 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 30 คน
18. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่นด๎านสาธารณสุข เมื่อ
วันที่ 30 ม.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 488 คน
19. กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มี
ผู๎เข๎ารํวม 74 คน
5 คะแนน

ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 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
ของความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสังคมและมนุษย์กับธรรมชาติอันนําไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ในสังคมนั้น ๆ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
หมายถึง หนํวยงานดําเนินโครงการในลักษณะเจ๎าภาพ
หลัก หรือเจ๎าภาพรํวม ในการแลกเปลี่ยนด๎านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
ระดับชาติ หมายถึง ระดับหนํวยงานที่เป็นระดับกรมขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือ
องค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
การคานวณ :
โครงการแลกเปลี่ยน
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
=
x100
นานาชาติตํอโครงการด๎าน
โครงการศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 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 13.88
โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือ
=
นานาชาติตํอโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม
= ร๎อยละ 38.89
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติตํอโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม

14
36

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 20

x100

ผลการ
ดาเนินงาน
38.89

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000
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คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. กิจกรรมวันออกพรรษา จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 13-21 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณริมเขื่อนแมํน้ําตาปี และ
สะพานนริศ
2. กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ระหวํางวันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
3. กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและตามรอยพุทธทาสภิกขุ วันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ณ หอ
จดหมายเหตุกรุงเทพฯ และสวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา
4. กิจกรรมประกวดหนังตะลุงถ๎วยรางวัลพระราชทาน วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห๎างสหไทยพลาซํา
อําเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี
5. กิจกรรมเครือขํายวิจัย ภูมิปัญญาท๎องถิ่น วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
6. กิจ กรรมแลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย-อาเซี ยน วัน ที่ 29 กรกฏาคม 2560 ณ สํ า นัก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และเทศบาลเมืองทําข๎าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและแลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรม “สั ง คี ต ศิ ล ป์ ส โมสร” วั น ที่ 28-29
กรกฎาคม 2560 ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8. โครงการเครือขํายวิจัยภูมิปัญญาท๎องถิ่น วันที่ 1 กรกฎาคม กันยายน 2560 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดสงขลา
9. กิจกรรมคัดเลือกเยาวชนดีเดํนด๎านวัฒนธรรม “ยกยํองผู๎มีผลงานดีเดํนทางวัฒนธรรมด๎านมโนราห์”
10. จัดทําวารสารทางวิชาการเผยแพรํ “สืบยํานสาวโยด มวยไชยา”
11. กิจกรรมความรํวมมือระหวํางเครือขํายและศึกษาดูงานด๎านศิลปวัฒนธรรม ระหวํางวันที่ 9-13 มกราคม
2560 ณ จังหวัดอุดรธานีและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
12. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย “โครงการธนชาติริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ประจําปี 2560
(ระดับภาค) เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ระดับประเทศ วันที่ 13
กันยายน 2560 ณ ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
14. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจําปี 2560 วันที่ 20-21 กันยายน 2560 ณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์ แพนสกุล
ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร : 3800
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ตัวชี้วัดที่ 30
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดกระบวนการ(Process)
หน่วยนับ : ข้อ
ค่าเป้าหมาย : 5 ข้อ
คาอธิบายตัวชี้วัด :
สถาบั น การศึก ษาต๎องมีน โยบาย แผนงาน โครงสร๎างและการบริห ารจั ดการงานทํานุ บํารุงศิ ล ปะและ
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. กําหนดผู๎รับผิดชอบในการทํานุบํา รุงศิลปะและวัฒนธรรมและจัดทําแผนด๎านทํานุบํารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรม และกําหนดตัวบํงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให๎สามารถดําเนินการได๎ตามแผน
2. กํากับติดตามให๎มีการดําเนินงานตามแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. ประเมินความสําเร็จตามตัวบํ งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน
6. กําหนดหรือสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ข๎อ
2 ข๎อ
3 ข๎อ
4 ข๎อ
5-6 ข๎อ
ผลการดาเนินงาน : 6 ข๎อ
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5 ข๎อ

ผลการ
ดาเนินงาน
6 ข๎อ

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ผลการดาเนินงาน : มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
1. กําหนดผู๎รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและจัดทําแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และกําหนดตัว บํงชี้วัดความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให๎ สามารถ
ดําเนินการได๎ตามแผน
2. กํากับติดตามให๎มีการดําเนินงานตามแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. ประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามตั ว บํ ง ชี้ ที่ วั ด ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนด๎ า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะแ ละ
วัฒนธรรม
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน
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6. กําหนดหรือสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
1. กําหนดผู๎รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและจัดทําแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและกําหนดตัวบํงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให๎สามารถดําเนินการได๎ตามแผน

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย กําหนดให๎สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผูร๎ ับผิดชอบ
หลักงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการดําเนินงานภายใต๎
คณะกรรมการ จํานวน 2 ชุด ประกอบด๎วย
1. คณะกรรมการดํ าเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0949/2560 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่ง
เป็นตัวแทนมาจากทุกคณะ
2. คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ตาม
ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงวั น ที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญด๎านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ได๎แกํ นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรม
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี นายณรงค์ เสมี ย นเพชร ประธานสภา
วั ฒ นธรรมอํ า เภอไชยา นายจงรั ก ทรงรั ต นพั น ธุ์ ทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ผศ.อภิชาติ
พัฒนวิริยะพิศาล ผู๎อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และตัวแทน
บุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย ได๎ดําเนินงานดังนี้
1. จัดทําแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ
2560 ประกอบด๎ ว ยนโยบายด๎ า นการทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยจัดทําแผนงบประมาณ จํานวน 6
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล๎ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผนปฏิ บั ติ
ราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย
2. จัดทําคูํมือดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559
4. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564
5. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2560
6. จัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปี 2560
2. กํากับติดตามให๎มีการดําเนินงานตามแผนด๎าน
มหาวิทยาลัย มีการกํากับให๎มีการดําเนินงานตามแผนด๎านการทํานุ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยมี ก ารมอบหมายงานให๎ ร อง
ผู๎อํานวยการและเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานตามคําสั่งมอบหมาย และมี
คํ า สั่ ง แตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และมีการติดตามให๎มีการดําเนินงานตามแผนด๎านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประจําอยํางตํอเนื่องในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานด๎าน ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
สํานัก ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 2/2560
วันที่ 7 เมษายน 2560 กํอนดําเนินงานประชุมและในรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2559-2560
3. ประเมินความสําเร็จตามตัวบํงชี้ที่วัดความสําเร็จ มหาวิทยาลัย มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบํงชี้จากแผนด๎าน
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะและ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วัฒนธรรม
จํานวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีผลประเมินความสําเร็จตามตัว
บํงชี้ ดังนี้
1. จํานวนโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ มี 47 กิจกรรม คิดเป็น
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4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ร๎อยละ 100
2. จํานวนตัวบํงชี้ที่บรรลุผลสําเร็จ มี 38 ตัวบํงชี้ คิดเป็นร๎อยละ
100
มหาวิ ท ยาลั ย ได๎ นํ า ผลการประเมิ น ซึ่ ง มี ข๎ อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากการ
ประชุมทบทวนแผนดําเนินงานด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ 2560
โดยคณะกรรมการฯ ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะ ดังนี้
1. โครงการบู ร ณาการศิ ล ปะวั ฒ นธรรมสูํ เ วที จั ด แสดง
ศิลปวัฒนธรรม ผลการปรับปรุง ประจําปีงบประมาณ 2559 ควร
มีตารางฝึกซ๎อม และได๎นําผลมาปรับปรุงในปีงบประมาณ 2560
คือ มี ตารางการฝึก ซ๎ อ ม และมี ก ารคั ด เลือ กนั กแสดงเพื่ อ จัด การ
ฝึกซ๎อมลํวงหน๎ากํอนการแสดง 3 อาทิตย์
2. โครงการสัมมนาวิชาการและตามรอยพุทธทาสภิกขุ ผลการ
ปรับปรุง ประจําปีงบประมาณ 2559 เรื่องการประชาสัมพันธ์ของ
โครงการควรดําเนินการให๎มากกวํานี้ และได๎นําผลมาปรับปรุงใน
ปีงบประมาณ 2560 คือจัดให๎มีการประชาสัมพันธ์ทาง website
สํานักฯ http://SRUture.sru.ac.th และติดตั้งปูายไวนิลตามแหลํง
ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยอาทิ แยกอําเภอพุนพิน แยกอําเภอไช
ยา หน๎าสวนโมกขลาราม และภายในมหาวิทยาลัย ได๎แกํหน๎าประตู
หน๎า หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สามแยกหอพุ ทธทาสธรรมโฆษณ์
(ประตู 2) และสามแยกหน๎าหอประชุมวชิราลงกรณ
3. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียน
ข๎อเสนอโครงการวิจัยด๎า นวัฒนธรรม ผลการปรับปรุง ประจํา ปี
งบประมาณ 2559 ควรเพิ่มกลุํม/จํานวนให๎มากกวํานี้โดยเฉพาะ
ผู๎ฟังกลุํมที่เป็นเปูาหมายที่มีความเกี่ยวข๎องกับศิลปวัฒนธรรม และ
เพิ่มระยะเวลาในการประชุมให๎มากขึ้น และได๎นําผลมาปรับปรุงใน
ปีงบประมาณ 2560 คือได๎มีการเลือกกลุํมเปูาหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
การจั ด โครงการ คื อ คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และบุคคลกรที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ อาจารย์ที่มีการสอนด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม พุทธทาสศึกษา และเพิ่มระยะเวลาการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ มาเป็น 2 วัน โดยวันแรกเป็นการให๎ความรู๎ วันที่สอง
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู๎ในลักษณะเวทีปฏิบัติการ
4. อบรมเผยแพรํความรู๎เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท๎องถิ่น ผลการปรับปรุง ประจําปีงบประมาณ 2559
ทางสํานักฯ ได๎จัดให๎กับกลุํมนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและได๎รับ
ข๎อ เสนอแนะจากคณะกรรมการควรเน๎ น ให๎ กั บ เยาวชนทุ ก กลุํ ม
เพื่ อ ให๎ บุ ค คลเหลํ า นั้ น ได๎ เ ข๎ า ใจ และตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล๎อมและศิลปกรรมท๎องถิ่นมากขึ้น จึงนําผลมาปรับปรุงของ
คณะกรรมการในปีงบประมาณ 2560 คือมีการจัดกิจกรรมที่เน๎นที่
เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะกลุํมนี้เป็นกลุํมที่มีบทบาทที่
สําคัญตํอการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและศิลปกรรมท๎องถิ่นในชุมชน
ทางโครงการจึงเน๎นให๎เยาวชนกลุํมนี้ได๎เรียนรู๎แหลํงสิ่งแวดล๎อมและ
ศิลปกรรมท๎องถิ่นที่ใกล๎ตัว คือ บ๎านเกําบางใบไม๎ และวัดพัฒนาราม
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5. เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน

5. กิจกรรมอบรมมโนราห์ และกิจกรรมเผยแพรํมโนราห์ ผลการ
ปรับปรุง ประจําปีงบประมาณ 2559 ควรเพิ่มกิจกรรมอบรมให๎กับ
หนํวยงานภายนอก และมีการนําผลมาปรับปรุงในปีงบประมาณ
2560 คือ ได๎เ พิ่ มกิ จ กรรมอบรมมโนราห์ ใ ห๎กั บ นัก เรีย นโรงเรี ย น
ตํารวจตะเวนชายแดนบ๎านตะแบกงาม ตําบลปากทรง อําเภอพะ
โต๏ะ จังหวัดชุมพร และ โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนเทคนิคมีน
บุรีอนุสรณ์ ตําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และเผยแพรํมโนราห์ตามคําร๎องขอเพิ่มขึ้น ได๎แกํ โครงการหนํวย
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร๎างรอยยิ้มให๎ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานแสดงพิ ธี เ ปิ ด การประชุ ม สั ม มนาสมาพั น ธ์ นิ สิ ต -นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏแหํงประเทศไทยงานวันพระราชทานนามสุ
ราษฎร์ธานี
6. กิจกรรมอบรมดนตรีไทย และกิจกรรมเผยแพรํดนตรีไทย ผล
การปรับปรุง ประจําปีงบประมาณ 2559 ควรเพิ่มผู๎เชี่ยวชาญจาก
หลายสถาบั น ในการอบรม และได๎ มี ก ารนํ า ผลมาปรั บ ปรุ ง ใน
ปีงบประมาณ 2560 คือได๎เชิญผู๎เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันได๎แกํ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สํานักการสังคีต กรมศิลปกร
7. กิจกรรมวันลอยกระทง ผลการปรับปรุง ประจําปีงบประมาณ
2559 ได๎มีปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง มีการ
นําผลมาปรับปรุงในปีงบประมาณ 2560 คือมีการปรับกิจกรรมเป็น
กิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ลย เด ชฯ กิ จ กรร มยํ อยไ ด๎ แ กํ รํ วม แ สด งค วาม อา ลั ย
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช กิ จ กรรม
นิทรรศการอันเนื่องพระราชดําริ ชาวเมืองสุราษฎร์ตามรอยพระ
บาทน๎อมศาสตร์พระราชา และ สาธิตการเดี่ยวแซกโซโพน และ
เสวนา เรื่อง “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” และกิจกรรมประกวด
คําประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพและจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
2560
มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน ผลการดําเนินงานดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปแบบการจัดกิจกรรม มีดังนี้
1.1 การบรรเลงดนตรีไทย
1.2 การแสดงมโนราห์
1.3 การแสดงหนังตะลุง
1.4 การแสดงนาฏศิลป์รํวมสมัย
1.5 การแสดงมวยไชยา
1.6 การเข๎ารํวมกิจกรรมงานสํงเสริมศิลป์วัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ 17
1.7 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ จั ดโครงการคํ า ย
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมกับการจัดการความรู๎ท๎องถิ่น
1.8 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการวัฒนธรรมเพลงบอกเพื่อ
สํ ง เสริ ม สุ ข ภาพเป็ น ภาษาอั ง กฤษในเวที ก ารประชุ ม วิ ช าการที่
ประเทศอินโดนีเซีย
2. เผยแพร่ผ่าน สื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line
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2.1 คณะครุ ศ าสตร์ เผยแพรํ กิ จ กรรมโดยใช๎ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศจากการประมวลภาพกิจกรรมผํานสื่อสังคมออนไลน์
Facebook
2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยแพรํกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูสํ าธารณชนโดยการประชาสัมพันธ์ผําน
ทางปูา ยประชาสั ม พั นธ์ แ ละผํ า นทาง facebook ฝุ า ยพั ฒ นา
ศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา และ facebook คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
2.3 วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ผํานเว็บไซต์ประจําคณะ
(inter.sru.ac.th) และ facebook ของวิทยาลัยฯ
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการเผยแพรํโครงการวันพยาบาล
แหํงชาติ ทางสื่อวิทยุสถานีวิทยุ สวท. สุราษฎร์ธานี 89.5 MHz
2.5 คณะวิ ท ยากรจั ด การ ได๎ เ ผยแพรํ งานด๎ า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเผยแพรํผํานทางเว็บไซต์ของคณะ
2.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎เผยแพรํกิจกรรมด๎าน
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปและวั ฒ นธรรมตํ อ สาธารณชนผํ า นทางเว็ บ ไซต์
www.sci.sru.ac.th และFacebook www.facebook.com เชํน
โครงการแหํเทียนพรรษา รํวมกับชุมชนในท๎องถิ่น โครงการวันครู
2.7 คณะนิติศาสตร์ ได๎มีการเผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการ
ด๎านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะนิติศาสตร์ตํอสาธารณชน
โดยผํานทางเว็บไซด์ของคณะ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ และ
ทาง LINE
3. การเผยแพร่กิจกรรมในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
3.1 หนังสือสืบยํานสาวโยค มวยไชยา
3.2 หนังสือรายงานประจําปี 2559 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.3 วารสารสัมมนานาวิชาการระดับนานาชาติ พุทธทาสศึกษา
3.4 คณะครุศาสตร์ เผยแพรํกิจกรรมเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ถํายทอดความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎กับนักทํองเที่ยวได๎รับทราบ
และมอบเอกสารแนะนํา (brochure) เกี่ยวกับท๎องถิ่นในบาง
4 . ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ กิ จ ก ร ร ม ใ น รู ป แ บ บ ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว
CD/VCD/DVD
4.1 แผํน VCD พิธีไหว๎ครูหนังตะลุง
4.2 แผํน VCD แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อาเซียน ณ
ศูนย์การค๎าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฏร์ธานี
4.3 แผํน VCD ดนตรีไทย งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ
๖๑ พรรษา
4.4 แผํ น VCD แถลงหลั ก สู ต รพุ ท ธทาสศึ ก ษา วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2559 ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
4.5 แผํน VCD โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ พุทธ
ทาสศึกษา วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
ห๎องประชุมใหญํ
4.6 แผํน VCD งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน์ราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒
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พรรษา 2 – 3 เมษายน 2560 ศู น ย์ ก ารค๎ า เซนทรั ล พลาซา
สุราษฏร์ธานี
5. การเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบนิทรรศการ แหลํง
เรียนรู๎ และลานกิจกรรม
5.1 ห๎องนิทรรรศการประวัติและผลงานทํานพุทธทาส
5.2 ห๎องนิทรรศการวิถีชีวิตชาวสุราษฎร์ธานี
5.3 ห๎องสมุดพุทธทาสธรรมโฆษณ์ (SRU-4.1.6/18)
5.4 ลานไผํ ศาลาประสานใจ ลานกิจกรรม (Msc-4.1.6/2)
5.5 คณะครุศาสตร์ เผยแพรํผลงาน/ชิ้นงานเข๎ารํวมการโชว์
ผลงานภาพวาดในงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมปี 2559
6. กํ า หนดหรื อ สร๎ า งมาตรฐานด๎ า นศิ ล ปะและ ได๎ จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ เอกสารเพื่ อ เป็ น ข๎ อ มู ล ในการศึ ก ษา ค๎ น คว๎ า
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
อ๎างอิงในระบบ ISBN ของชาติ เชํนหนังสือสืบยํานสาวโยค
มวยไชยา หนังสือผู๎มีผลงานดีเดํนทางวัฒนธรรมด๎านมโนราห์

ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์ แพนสกุล

ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 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
กรรมการดําเนินงาน หรือเข๎ารํวมโครงการในลักษณะโครงการเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
การคานวณ :
ร๎อยละเฉลี่ยนักศึกษาที่เข๎ารํวม
โครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ร๎อยละ 30

=

จํานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม
เปูาหมายจํานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม

=

x100

ร๎อยละนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม
จํานวนโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

คะแนน 2
ร๎อยละ 35

คะแนน 3
ร๎อยละ 40

คะแนน 4
ร๎อยละ 45

คะแนน 5
ร๎อยละ 50

ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 113.25
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ร๎อยละเฉลี่ยนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 50

ผลการ
ดาเนินงาน
ร๎อยละ
113.25

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

~ 140 ~

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

นักศึกษาที่เข้าร่วม

ร้อยละ

1,000

1,207

120.70

1,000

1,240

124.00

10

11

110.00

4. กิจกรรมอบรมนาฏศิลป์

20

12

60.00

5. กิจกรรมอบรมมวยไชยา

10

13

130.00

6. กิจกรรมเผยแพรํหนังตะลุง

1,000

900

90.00

7. กิจกรรมวันออกพรรษา

2,000

2,000

100.00

8. กิจกรรมอบรมมโนราห์

15

15

100.00

9. กิจกรรมอบรมดนตรีไทย

20

24

120.00

10. กิจกรรมเผยแพรํดนตรีไทย

15

11

73.33

11. กิจกรรมเผยแพรํมโนราห์

40

45

112.50

12. กิจกรรมเผยแพรํมวยไชยา

20

29

145.00

13. กิจกรรมเผยแพรํนาฎศิลป์

20

49

245.00

14. กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

45

45

100.00

15. กิจกรรมประกวดหนังตะลุงพระราชทาน

50

34

68.00

16. กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและตามรอยพระพุทธ
ทาสภิกขุ

500

500

100.00

17. กิจกรรมไหว๎ครูดนตรีไทยและบรรเลงถวายมือ

10

14

140.00

18. กิจกรรมเครือขํายการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น

30

30

100.00

รวม

5,805

6,179

113.25

1. กิจกรรมสืบสานปณิธานธรรม
2. กิจกรรมพัฒนาและให๎บริการฐานข๎อมูลทาง
วัฒนธรรม
3. กิจกรรมอบรมหนังตะลุง

ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์ แพนสกุล

ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร : 3800
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ตัวชี้วัดที่ 32
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า(Input)
หน่วยนับ : ครั้ง
ค่าเป้าหมาย : 5 ครั้ง
คาอธิบายตัวชี้วัด :
จํานวนโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ หมายถึง การนับครั้งการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือสากล
เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และประชาชนทั่วไป ได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมของไทยและ
สากล
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต ที่มนุษ ย์สร๎างขึ้นมานั่นเอง ไมํวําจะเป็นการละเลํน การแสดง การ
ร๎องเพลง พฤติกรรม และบรรดาผลงานทั้งมวลที่มนุษย์ได๎สร๎างสรรค์ขึ้น ไมํวําจะเป็นงานด๎านจิตกรรม สถาปัตยกรรม
ตลอดจนความคิด ความเชื่อ ความรู๎ ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบความรู๎สึก ความประพฤติ
และกิริยาอาการ หรือการกระทําใด ๆ ของมนุษย์ในสํวนรวม ลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกันและสําแดงออกมาให๎ปรากฏเป็น
ภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบ ประเพณี ความกลมเกลียว ความก๎าวหน๎าของชาติและศีลธรรมอันดีงามของ
ประชาชน ซึ่งวัฒนธรรมของคนแตํละภาคในประเทศไทยก็มีความเหมือนและแตกตํางกันบ๎างตามแตํละพื้นที่ของ
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 : 14 ครั้ง
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

5 ครั้ง

ผลการ
ดาเนินงาน
14 ครั้ง

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000
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คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดโครงการและกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ 14 ครั้ง ดังนี้
1. กิจกรรมวันออกพรรษา ระหวํางวันที่ 13-21 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณริมเขื่อนแมํน้ําตาปี จัดโดยเทศบาล
เมืองสุราษฎร์ธานี โดยสํานักฯ ได๎จัดทําพุํมผ๎าปุาพระราชทานเข๎ารํวมประกวด ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
2. กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ระหวํางวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนํา
การแสดงนาฎศิลป์ไปแลกเปลี่ยน
3. กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและตามรอยพุทธทาสภิกขุ ระหวํางวันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560
4. กิจกรรมแขํงขันหนังตะลุงถ๎วยพระราชทานฯ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห๎างสหไทยพลาซํา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. กิจกรรมเครือขํายวิจัย ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
จังหวัดกาญจนบุรี
6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-อาเซียน วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และเทศบาลเมืองทําข๎าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม “สังคีตศิลป์สโมสร” วันที่ 28-29 กรกฎาคม
2560 ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8. โครงการเครือขํายวิจัยภูมิปัญญาท๎องถิ่น วันที่ 1 กรกฎาคม กันยายน 2560 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
จังหวัดสงขลา
9. กิจกรรมคัดเลือกเยาวชนดีเดํนด๎านวัฒนธรรม “ยกยํองผู๎มีผลงานดีเดํนทางวัฒนธรรมด๎านมโนราห์”
10. จัดทําวารสารทางวิชาการเผยแพรํ “สืบยํานสาวโยด”
11. กิจกรรมความรํวมมือระหวํางเครือขํายและศึกษาดูงานด๎านศิลปวัฒนธรรม ระหวํางวันที่ 9-13 มกราคม
2560 ณ จังหวัดอุดรธานีและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
12. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย “โครงการธนชาติริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ประจําปี 2560
(ระดับภาค) เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ระดั บประเทศ วันที่ 13
กันยายน 2560 ณ ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
14. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจําปี 2560 วันที่ 20-21 กันยายน 2560 ณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผู้รายงาน :นายอนุรัตน์ แพนสกุล

ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร : 3800
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ตัวชี้วัดที่ 33
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ความพึงพอใจในการทํางานและแรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง ความคิดเห็นในระดับความสําคัญของประเด็น
ตําง ๆ 14 ประเด็น ดังนี้
1. ความสําเร็จในงานที่ปฏิบัติ
2. การได๎รับความยอมรับนับถือ
3. ความก๎าวหน๎าในตําแหนํงการงาน
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
คําคะแนนความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน
การทํางาน
คําคะแนน 3.51 ขึ้นไป
=
x100
จํานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 65
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : 67.15
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
คณะพยาบาลศาสตร์

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

ผลการดาเนินงาน
57.14
47.71
57.14
85.71
50
10.53
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คณะนิติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี
สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักศิลปวัฒนธรรม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :

ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ

80
80
80
80
80
80
80

100
75
61.90
100
100
61.11
66.67

ผลการ
ค่าคะแนน
ดาเนินงาน
ที่ได้
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน
ร๎อยละ 80
67.15
2.4300
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดําเนินการรวบรวบผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากจํานวน 13 หนํวยงาน
ได๎รับตอบกลับจํานวน 242 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 67.15
ผู้รายงาน : นางสุพรรณี อนุกูล
ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่
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 เป็นปัจจัยที่สําคัญของการผลิต การพัฒนา ผู๎เกี่ยวข๎องต๎องมีการออกแบบระบบประกันการบริหาร
และพัฒนา เพื่อให๎ได๎บุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล๎องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน
โดยพิจารณาครอบคลุมประเด็นดังตํอไปนี้
1. ระบบการรับและการแตํงตั้ง
2. ระบบการบริหาร
3. ระบบการสํงเสริมและพัฒนา
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1
มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร
2
มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการนําไปปฏิบัติ/ดําเนินงาน
3
มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการนําไปปฏิบัติ/ดําเนินงานประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนากระบวนงานจากผลการประเมิน
4
มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการนําไปปฏิบัติ/ดําเนินงานประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนากระบวนงานจากผลการประเมิน และมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
5
มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการนําไปปฏิบัติ/ดําเนินงานประเมินผลและปรับปรุง
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 3
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 3

ค่าคะแนน
ที่ได้
3.0000
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คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน:
เกณฑ์การประเมิน
1.มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร

2. มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร
และมีการนําไปปฏิบัติ/ดําเนินงาน

3. มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร
และมีการนําไปปฏิบัติ/ดําเนินงาน
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
กระบวนงานจากผลการประเมิน

ผู้รายงาน : นางสุพรรณี อนุกูล

การดาเนินงาน
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สุ ราษฎร์ธ านีให๎ความสํ าคัญกับการพัฒ นา
บุคลากรในสังกัดทั้ง 2 ประเภท ทั้งประเภทวิชาการ และประเภท
สนับสนุนวิชาการ ดังนี้
1. กํ า หนดแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการในการเข๎ า สูํ
ตําแหนํงทางวิชาการ และการไปศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก
เพื่อให๎เป็นไปตามสาขาวิชาและภาระงานสอน
2. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับในการเข๎าสูํตําแหนํง
และการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ สุ ราษฎร์ธ านี ได๎ ดํา เนิ นงานในการพัฒ นา
บุคลากรในสังกัดทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
1. การให๎ทุนสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบ
ดําเนินการเข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการ 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
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ สุ ราษฎร์ธ านี ได๎ ดํา เนิ นงานในการพัฒ นา
บุคลากรในสังกัดทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
1. บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบ ขอรับสนับสนุนทุน
ดําเนินการเข๎าสู งตําแหนํงทางวิช าการเพิ่มมากขึ้น สํงผลให๎ มีผู๎
ดํารงตําแหนํงทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 จํานวน 2 ราย
ตามลําดับ และมีบุคลากรไปศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้น และ
มีที่สําเร็จการศึกษาเพิ่มจากไตรมาสที่ 3 จํานวน 3 ราย
2. บุคลากรสายสนับสนุนสํงผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาให๎
ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น จํานวน 16 ราย อยูํระหวํางคณะกรรมการ
พิจารณา 2 ราย สําหรับการลาศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น มีจํานวน
1 ราย และสําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 2 ราย

ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่

โทร : 6109
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ตัวชี้วัดที่ 35
คุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 25
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต๎องการบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและความ
ลุํมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก๎าวหน๎าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู๎ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสํวนที่
เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน๎นของมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได๎รับหรือเทียบเทําตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให๎มีหลักฐานการสําเร็จ การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้อาจใช๎คุณวุฒิอื่นเทียบเทําคุณวุฒิปริญญาเอกได๎สําหรับกรณีที่ บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวํา ทั้งนี้
ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การนับผู๎สําเร็จการศึกษา ให๎นับ ณ.วันที่มหาวิทยาลัยได๎รับแจ๎งผลการสําเร็จการศึกษาอยํางเป็นทางการ
อาจารย์ประจําหมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน๎าที่หลักทางด๎านการสอนและการวิจัยและปฏิบัติ
หน๎าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน
สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ๎างเข๎ามาเป็นอาจารย์
ประจําด๎วยเงินรายได๎หนํวยงานจะต๎องมีสัญญาจ๎างที่มีการระบุระยะเวลาการจ๎างอยํางชัดเจนและไมํน๎อยกวํา 9 เดือน
ในสัญญาจ๎างจะต๎องระบุหน๎าที่ภาระงานให๎ชัดเจน
การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยให๎นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย์ที่บรรจุใหมํในปีที่
ประเมินดังนี้
9-12 เดือนคิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแตํไมํถึง 9 เดือนคิดเป็น 0.5 คน
น๎อยกวํา 6 เดือนไมํสามารถนํามานับได๎
การคานวณ :
ร๎อยละคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ร๎อยละ 21

=
คะแนน 2
ร๎อยละ 22

ผลการดาเนินงาน : 25.34
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจํา
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
50.65 (39*100/77)
29.30 (46*100/157)
20.00 (17*100/85)
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
10.42 (5*100/48)
9.38 (3*100/32)
ผลการ
ดาเนินงาน
25.34

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดําเนินการจัดทําฐานข๎อมูลบุคลากร และรายงานผล
คุณวุฒิอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งมีอาจารย์ประจําทั้งหมด
จํานวน 513 คน มีอาจารย์ที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 130 คน
ปัจจัยสนับสนุน :
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาตนเองด๎านการศึกษาตํอของบุคลากรโดยการให๎การ
สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อศึกษาตํอทั้งในและตํางประเทศ
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการรับสมัครบุคคลที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อเข๎าปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. การพัฒนาด๎านการศึกษาตํอเพื่อให๎ได๎คุณวุฒิระดับปริญญาเอกจําเป็นต๎องใช๎เวลาในการศึกษาตํอแม๎วํา
มหาวิทยาลัยให๎การสนับสนุนให๎อาจารย์ลาไปศึกษาตํอ ซึ่งขณะนี้มีอาจารย์ที่กําลังศึกษาตํออยูํในระดับปริญญาเอก
ทั้งในและตํางประเทศมีจํานวน 112 คน และคาดวําจะสําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2561 จํานวน 30 คน
2. บางสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู๎สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ไมํมีผู๎มาสมัคร
ผู้รายงาน : นางสุพรรณี อนุกูล
ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่
โทร : 6109

~ 149 ~

ตัวชี้วัดที่ 36
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 15
คาอธิบายตัวชี้วัด :
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต๎องสํงเสริมให๎อาจารย์ใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู๎ในศาสตร์สาขาวิชาตํางๆ อยํางตํอเนื่อง เพื่อนําไปใช๎ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการดํารงตําแหนํงทางวิชาการเป็นสิ่งสะท๎อนการ
ปฏิบัติงานดังกลําวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน
การนับตําแหนํงทางวิชาการ ให๎นับ ณ.วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
อาจารย์ประจําหมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน๎าที่หลักทางด๎านการสอนและการวิจัยและ
ปฏิบัติหน๎าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอนสําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ๎างเข๎ามาเป็นอาจารย์
ประจําด๎วยเงินรายได๎หนํวยงานจะต๎องมีสัญญาจ๎างที่มีการระบุระยะเวลาการจ๎างอยํางชัดเจนและไมํน๎อยกวํา 9 เดือน
ในสัญญาจ๎างจะต๎องระบุหน๎าที่ภาระงานให๎ชัดเจน
การคานวณ :
ร๎อยละคุณวุฒิตําแหนํงทาง
จํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ
=
x100
วิชาการ
อาจารย์ประจํา
หมายเหตุ : การนับจํานวนอาจารย์ประจําให๎นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 11
ร๎อยละ 12
ร๎อยละ 13
ร๎อยละ 14
ร๎อยละ 15
ผลการดาเนินงาน : 14.63
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

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

ผลการดาเนินงาน
23.53 (18*100/76.5)
15.29 (24*100/157)
12.94 (11*100/85)
14.94 (13*100/87)
0 (0*100/27)
0 (0*100/48)
28.13 (9*100/32)

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ตําแหนํงทางวิชาการ

ค่าเป้าหมาย
ร๎อยละ 15

ผลการ
ดาเนินงาน
ร๎อยละ 14.63

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.6300
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คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดําเนินการจัดทําฐานข๎อมูลบุคลากร และรายงานผลผู๎มี
ตําแหนํงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งมีอาจารย์ประจําทั้งหมด
จํานวน 513 คน ที่สามารถขอเสนอผลงานกําหนดตําแหนํงทางวิชาการได๎ และในปัจจุบันมีอาจารย์ที่ดํารงตําแหนํง
ทางวิชาการ จํานวน 75 คน
ผู้รายงาน : นางสุพรรณี อนุกูล
ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่
โทร : 6109
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ตัวชี้วัดที่ 37
เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า(Input)
หน่วยนับ : เครือข่าย
ค่าเป้าหมาย : 7 เครือข่าย
คาอธิบายตัวชี้วัด :
เครือขํายความรํวมมือ หมายถึง การรวมตัวของกลุํมบุคคล องค์กร โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข๎าด๎วยกัน
อยํางเป็นระบบ เพื่อดําเนินกิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งอยํางเป็นรูปธรรม ภายใต๎วัตถุประสงค์รํวมกัน โดยตํางฝุายตําง
ยังคงมีความเป็นอิสระตํอกัน
ความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร หมายถึง มีการลงนามความรํวมมืออยําง
เป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทํากิจกรรมรํวมกัน เชํนวิจัยรํวมกัน แลกเปลี่ยน อาจารย์ และการสร๎าง
หลักสูตรรํวมกัน ทั้งในประเทศและตํางประเทศ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3 เครือขําย
4เครือขําย
5เครือขําย
6เครือขําย
7เครือขําย
ผลการดาเนินงาน : 19 เครือขําย
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและ
ตํางประเทศ

เป้าหมาย
1
1
1
1
1
1
1
ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
7 เครือขําย

19 เครือขําย

ผลการดาเนินงาน
3
4
5
4
3
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค าชี้แ จงรายละเอี ยดการด าเนิน งาน : กองการเจ๎ าหน๎ าที่ ได๎ ดํา เนิ นการจั ดทํ าฐานเครือ ขํา ยความรํว มมื อทาง
การศึกษาด๎านการพัฒ นาคณาจารย์ และบุ คลากรทั้งภายในและตํางประเทศ ณ วันที่ 31 กันยายน 2560 ซึ่งมี
หนํวยงานในการดําเนินการจํานวน 7 หนํว ยงาน ได๎ดําเนินการไปแล๎ว 19 เครือขํายประกอบด๎วยคณะครุศาสตร์ 3
เครือขําย คณะวิทยาการจัดการ 5 เครือขําย คณะมนุษยศาสตร์ 4 เครือขํายวิทยาลัยนานาชาติ 4 เครือขํายและคณะ
พยาบาลศาสตร์ 3 เครือขําย
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คณะครุศาสตร์ 3 เครือขําย ได๎แกํ
เครือข่าย
หน่วยงาน/องค์กร
1. โครงการเครือขํายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต๎ตอนบน
จํานวน 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 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหํงชาติ (วช.)
3. เครือขํายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ศูนย์ดัชนีการอ๎างอิงวารสารไทย (TCI
ไทย
Center) รํวมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4. เครือขํายการศึกษาสารสนเทศศาสตร์
ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
รํวมกับ สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศ
ไทย

ในประเทศ/ต่างประเทศ
ตํางประเทศ

ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ5 เครือขําย ได๎แกํ
เครือข่าย
1. เครือขํายความรํวมมือทางวิชาการและการ
บริการวิชาการ
2. เครือขํายความรํวมมือในการผลิตบัณฑิต
3. เครือขํายความรํวมมือทางวิชาการ

หน่วยงาน/องค์กร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชมรมบริหางานบุคคลสมุย
โครงการสานพลังประชารัฐด๎านการ
พัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนา
ผู๎นํา
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
หนํวยงาน/องค์กร
1. ความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บริษัทการบินไทย จํากัด มหาชน
สุ ร าษฎร์ ธ านี กั บ บริ ษั ท การบิ น ไทย จํ า กั ด
มหาชน
2. กลุํมเครือขํายโรงแรมระหวํางประเทศ 15 โรงแรมเครือขํายระหวํางประเทศ
โรงแรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3. Hezhou University, People’s
Hezhou University

ในประเทศ/ตํางประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ตํางประเทศ
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Sepublic of China
4. ความรํ ว มมื อ ทางวิ ชาการและเทคโนโลยี สถาบันการบินพลเรือน
ระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับ
สถาบันการบินพลเรือน

ผู้รายงาน : นางสุพรรณี อนุกูล

ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่

ในประเทศ

โทร : 6109

~ 154 ~

ตัวชี้วัดที่ 38
การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เจ้าภาพหลัก : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเภทตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดกระบวนการ(Process)
หน่วยนับ : ข้อ
ค่าเป้าหมาย : 5 ข้อ
คาอธิบายตัวชี้วัด :
มาตรฐานการอุดมศึกษาข๎อที่ 3 กําหนดให๎สถาบันมีการสร๎างและพัฒนาสังคมฐานความรู๎และสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ ซึ่งต๎องมีการจัดการความรู๎เพื่อมุํงสูํสถาบันแหํงการเรียนรู๎ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู๎ที่มีอยูํในสถาบันซึ่ง
กระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให๎เป็นระบบ เพื่อให๎ทุกคนในสถาบันสามารถเข๎าถึงความรู๎ และ
พัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะสํงผลให๎สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถใน
เชิงแขํงขันสูงสุดกระบวนการในการบริหารจัดการความรู๎ในสถาบัน ประกอบด๎วย
1. การระบุความรู๎การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู๎ การเข๎าถึงข๎อมูล
2. การแลกเปลี่ยนความรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. การสร๎างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู๎ภายในสถาบัน
4. การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
5. การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู๎ในสถาบันให๎ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ข๎อ
2 ข๎อ
3 ข๎อ
4 ข๎อ
5 ข๎อ
ผลการดาเนินงาน : 5 ข๎อ
เรื่อง
1.โครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศ

คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
นายไพศาล นาคกราย
น.ส.วราภรณ์ นุ๎ยแดง
นางเจนจิรา คงกะพันธ์
นายธนากร โพชากรณ์
ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

หมายเหตุ
อับดับ 1

2.การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากร
คณะพยาบาล
3.อบรมเผยแพรํหนังตะลุง

คณะพยาบาลศาสตร์

อับดับ 3

คณะนิติศาสตร์

นายอนุรัตน์ แพนสกุล
น.ส.เนตรชนก สุขเจริญ
นางปวริศา เสาแก๎ว
นายพีรพัฒน์ พรหมปาน
น.ส.ณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์
นายธีรวัฒน์ กิจงาม
อ.พรวิไล อุ๎ยดํารงธรรม

4.การบริหารจัดการเว็บไซต์ด๎วย Word press
ในลักษณะ Multiple site

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.การผลิตบัณฑิตที่มุํงสูํความเป็นนักกฎหมาย
ภาคปฏิบตั ิ
6.การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร๎อมการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจ
ศึกษา
7.การจัดการเรียนรู๎โดยสํงเสริมการใช๎หลักฐาน

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

ดร.อรัญญา รักหาบ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

อันดับ 2

อันดับ 4
อับดับ 5
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เชิงประจักษ์ในรายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาล
8.การพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ
9.การจัดการเรียนการสอนด๎วยสื่อออนไลน์
Google Communities
10.ครูมืออาชีพและผู๎บริหารมืออาชีพ
11.คูํมือการให๎บริการงานลงทะเบียน
12.บัณฑิตอาสาสูํการรับใช๎สังคม
13.การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
14.One Stop Service
15.รูปแบบการเรียนรูร๎ ายวิชาฟิสกิ ส์
16.การพัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรม
17.เรื่อง IST Passbook
18.การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลผู๎ใหญํ 1

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

อ.จวง เผือกคง
อ.ถิรวรรณ ทองวล

คณะครุศาสตร์
สํานักสํงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข
น.ส.ยุวลักษณ์ พุทธรักษา
นางกาญจนา คงนุ๎ย
นายนิเวศน์ แซํโค๎ว
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
อ.พูนทรัพย์ ทูํกู๏ด

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
การทํองเที่ยว
คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง
อ.จวง เผือกคง
อ.ธีระยุทธ เกิดสังข์
นางนุชนันต์ สัจจาเฉลียว
น.ส.ศรีสุดา แก๎วอํารัตน์
อ.กฤษณา สังขมุณจี ินดา

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎

ค่าเป้าหมาย
5 ข๎อ

ผลการ
ดาเนินงาน
5 ข๎อ

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ผลการตัดสินการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหนํวยงาน
การพัฒนาสถาบันสูํการเรียนรู๎ ด๎านการผลิตบัณฑิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ได๎แกํ
อันดับ 1 โครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสูํความเป็นเลิศคณะวิทยาการจัดการ
อันดับ 2 การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์
อันดับ 3 อบรมเผยแพรํหนังตะลุงสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อันดับ 4 การบริหารจัดการเว็บไซต์ด๎วย Word press ในลักษณะ Multiple site สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อันดับ 5 การผลิตบัณฑิตที่มุํงสูํความเป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติคณะนิติศาสตร์
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 ตามจํานวนที่ปฏิบัติงานอยูํจริงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สมรรถนะหลัก (Core competency) หมายถึง สมรรถนะหลักที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 5 ด๎าน คือ การมุํง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม และ
การทํางานเป็นทีม
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ หรือกิจกรรมตําง ๆ ที่นํามาพัฒนาบุคลากรในหนํวยงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ความสามารถ ทักษะในการทํางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให๎งานที่ปฏิบัติอยูํบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
บุคลากรสามารถนําได๎ด๎วยวิธีการฝึกอบรม 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/หรือไมํเป็นทางการทํางาน
x100
และ/หรือไมํเป็นทางการทํางาน
จํานวนบุคลากร
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 65
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 81.93
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
63.64 (56*100/88)
65.96 (124*100/188)
96.08 (98*100/102)
97.12 (101*100/104)
90.00 (45*100/50)
91.07 (51*100/56)
97.50 (39*100/40)
78.57 (11*100/14)
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สํานักงานอธิการบดี
สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ

80
80
80
80
80

73.91 (102*100/138)
100 (16*100/16)
100 (8*100/8)
100 (47*100/47)
71.43 (5*100/7)

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
ร๎อยละ 81.93

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอยํางเป็น
ร๎อยละ 80
ทางการและ/หรือไมํเป็นทางการ
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดําเนินการจัดทําฐานข๎อมูลบุคลากร และรายงานผลผู๎
ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งมีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 858 คน มีบุคลากรที่ได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพ จํานวน 703 คน
ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและสํงเสริมให๎มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดทุก
ประเภท โดยจัดสนับสนุนให๎บุคลากรได๎ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น จัดอบรมให๎แกํบุคลากรในสังกัดตามลักษณะ
และประเภทของวิชาชีพ รวมทั้งสนับสนุนให๎เข๎ารับการอบรมกับหนํวยงานภายนอก
ผู้รายงาน : นางสุพรรณี อนุกูล
ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่
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
ข๎อเสนอแนะรวมทั้งมีการปรับปรุงการทํางานอยํางสม่ําเสมอ ทําให๎สามารถปฏิบัติภารกิจ 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 การทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการได๎เป็นอยํางดี ซึ่งการสํารวจความพึง พอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็น
สําคัญ คือ
1. ด๎านกระบวนการ/ขั้นตอนการให๎บริการ
2. ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ
3. ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ด๎านคุณภาพการให๎บริการ
การคานวณ :
ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอ
คําคะแนนความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ในระดับ 3.51 ขึ้นไป
=
x100
จํานวนผู๎รับบริการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 65
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 82.40
ลาดับที่
หน่วยงาน
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
คณะวิทยาการจัดการ
3
คณะครุศาสตร์
4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
คณะนิติศาสตร์
6
คณะพยาบาลศาสตร์
7
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว
8
บัณฑิตวิทยาลัย

จานวน(คน)
90
92
90
155
90
57
86
270

ผลการดาเนินงาน
4.60
4.43
4.06
4.25
4.07
4.40
3.52
4.27
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กองกลาง
กองพัฒนานักศึกษา
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองอาคารสถานที่ฯ
กองการเจ๎าหน๎าที่
รวม
ค่าเฉลี่ย
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ผู้รายงาน : นางศุภัจฉรีย์ นวกิจไพฑูรย์

.

ร้อยละ 82.40
ค่าเป้าหมาย

ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย

0.00
4.28
4.47
4.50
3.23
3.75
4.51
4.38
3.49
3.85
4.12

0
270
94
111
526
143
50
30
65
124
2 ,343

ร๎อยละ 80

ผลการ
ดาเนินงาน
ร๎อยละ 82.40

ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองกลาง

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000
โทร : 3400
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ตัวชี้วัดที่ 41
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เจ้าภาพหลัก : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
สารสนเทศ
ประเภทตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)
หน่วยนับ : ระดับ
ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย เป็น
การประเมินผลโดยการใช๎การสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับข๎อมูลเชิง
ประจักษ์ด๎านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ทุนสารสนเทศ เป็นระบบที่รวมถึงสารสนเทศ (Information)
ความรู๎ (Knowledge) และ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักๆ ขององค์การ ซึ่งได๎แกํ กระบวนการสร๎าง
นวัตกรรม (Information) การบริการลูกค๎า (Customer Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation
Management) และการจัดการด๎านกฎข๎อบังคับและสังคม (Regulation and Social) ซึ่งการพัฒนาทุนสารสนเทศ
ให๎มีคุณคําและทันสมัย มีความตํอเนื่องทันเหตุการณ์และสามารถใช๎สารสนเทศให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
เกณฑ์คะแนน
1. มีฐานข๎อมูลที่ครอบคลุมที่ใช๎สนับสนุนการปฏิบัติงาน
2. มีระบบตรวจสอบความถูกต๎อง และความนําเชื่อถือของข๎อมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานข๎อมูล
3. มีการอัพเดทข๎อมูลที่จําเป็นอยํางสม่ําเสมอ
4. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข๎อคิดเห็น/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
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
หลักๆขององค์กร ซึ่งได๎แกํ
1.1 ระบบสนับสนุนกระบวนการสร๎างนวัตกรรม และการบริการลูกค๎า (Customer Management)
1.1.1 ระบบบริการการศึกษา (REG) ประกอบด๎วย
- ระบบฐานข๎อมูลหลัก
- ระบบตารางสอน
- ระบบลงทะเบียน
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- ระบบเกรด
- ระบบการเงิน
- ระบบบริการ
- ระบบสําเร็จการศึกษา
- ระบบ UOC
- ระบบจัดรับ
- ระบบงานพัฒนานักศึกษา
- ระบบงานสถิติ
1.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (E-Document)
1.2.2 ระบบการบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ประกอบด๎วย
- ระบบบุคลากร
- ระบบเงินเดือน
- ระบบ UOC บุคลากร
- ระบบงบประมาณ
- ระบบจัดซื้อ/จัดจ๎าง
- ระบบคลังพัสดุ
- ระบบการเงิน
- ระบบบัญชี
- ระบบอาคาร/ยานพาหนะ/สาธารณูปโภค
- ระบบศูนย์ตํารา
6. มีระบบตรวจสอบความถูกต๎อง และความนําเชื่อถือของข๎อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข๎อมูล ระบบสารสนเทศทุก
ระบบมีการตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลจากหน๎าจอผู๎ใช๎งาน (Validate Form) กํอนการบันทึกข๎อมูล ดัง
ตัวอยํางตํอไปนี้
- ระบบบังคับให๎กรอกข๎อมูลสําคัญของระบบ
- ระบบบังคับให๎กรอกข๎อมูลตามประเภทของข๎อมูลที่กําหนด เชํน กรอกเฉพาะประเภทข๎อมูลตัวเลข หรือ
กรอกเฉพาะข๎อมูลตัวหนังสือ เป็นต๎น
- ระบบมีการตรวจสอบข๎อมูลในเงื่อนไขตามกฎที่กําหนด เชํน ระบบงบประมาณไมํอนุญาตให๎บันทึกข๎อมูล
หากใช๎งบประมาณเกินวงเกินที่กําหนด
- ระบบมีการ lock screen กรณีไมํมีผู๎ใช๎งานภายใน 5 นาที
7. มีการอัพเดทข๎อมูลที่จําเป็นอยํางสม่ําเสมอ
- ระบบสารสนเทศประมวลผลธุรกรรม (TPS) มีการประมวลผลแบบทันที (Real-Time Processing) ในระบบ
ที่สําคัญ เชํน ระบบการเงิน ระบบบัญชี ทําให๎ข๎อมูลเป็นปัจจุบันอยูํตลอดเวลา
- มีการเพิ่ม ลด แก๎ไข ตามสิทธิ์ของผู๎ใช๎งานเป็นประจํา สม่ําเสมอ กรณีมีบุคคลเพิ่ม หรือลาออกใน
มหาวิทยาลัย
8. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข๎อคิดเห็น / ข๎อเสนอแนะ / ข๎อร๎องเรียนของผู๎ใช๎งาน
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ได๎มีการปรับปรุงระบบจัดซื้อ/จัดจ๎างและระบบคลังพัสดุ เพื่อให๎รองรับกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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- ศูนย์คอมพิวเตอร์ได๎พัฒนาระบบสมัครเข๎ารํวมโครงการ Rajabhat Camping 2018 เพื่ออํานวยความสะดวก
ให๎แกํผู๎สมัครเข๎ารํวมโครงการฯ
9. มีผลความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบสารสนเทศแยกตามระดับ ดังนี้
- ระบบ REG ร๎อยละ 89.60
- ระบบ MIS ร๎อยละ 86.21
- ระบบ E-Document ร๎อยละ 91.78
- ระบบฐานข๎อมูลงานวิจัย ร๎อยละ 85
ผู้รายงาน :นายอิสริส พงษ์ธนู
ตาแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร : 5101
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ตัวชี้วัดที่ 42
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เจ้าภาพหลัก : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
สารสนเทศ
ประเภทตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า(Input)
หน่วยนับ : ระบบ
ค่าเป้าหมาย : 1 ระบบ
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ หมายถึง ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูล
ตําง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์การอยํางมีหลักเกณฑ์ เพื่อนํามาประมวลผลและจัดรูปแบบให๎ได๎สารสนเทศที่ชํวย
สนับสนุนการทํางาน และการตัดสินใจในด๎านตําง ๆ ของผู๎บริหารเพื่อให๎การดําเนินงานขององค์การเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
0

คะแนน 2
-

คะแนน 3
-

คะแนน 4
-

คะแนน 5
1

ผลการดาเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัดที่ 42 ไมํสามารถบรรลุตามคําเปูาหมายที่ได๎วางไว๎ 1
ระบบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งปัจจุบันสํานักวิทยบริการได๎ดําเนินการจัดเตรียมเครื่องแมํขํายเพื่อรองรับ
การติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อผู๎บริหารระดับสูง (EIS) พร๎อมทั้งสํารวจ ศึกษาข๎อมูลบริษัทที่มีความสามารถในการ
พัฒนาระบบ และศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่มีการใช๎งานระบบสารสนเทศเพื่อผู๎บริหารระดับสูง (EIS) เพื่อ
สังเคราะห์ออกมาเป็นกระบวนการจัดหาระบบฯ ที่เหมาะสมตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบไปด๎วย
รําง TOR , เกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาผู๎วําจ๎าง ซึ่งได๎ดําเนินการไปแล๎วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของแผนการ
ดําเนินงานทั้งหมด
ดังนั้น สํานักวิทยบริการจึงมีกระบวนการในการดําเนินงานในลําดับถัดไป อันนําไปสูํความสําเร็จของตัวชี้วัดที่
42 คือ คําเปูาหมาย 1 ระบบภายในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2561
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ผลการ
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ที่ได้
ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ
1 ระบบ
0 ระบบ
1.0000
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน:
1. ในไตรมาส 3 ที่ผํานมามีกระบวนการดําเนินงานตํางๆ ดังนี้
- สํารวจ ศึกษาข๎อมูลบริษัทที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบ EIS
- ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่มีระบบ EIS
- รําง TOR เบื้องต๎น
- รํางกระบวนการจัดหาระบบ EIS (กําหนด Concept การนําเสนอระบบ EIS, กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินของการพิจารณาผู๎วําจ๎าง)
ซึ่งจากกระบวนการดําเนินงานตํางๆจึงทําให๎ได๎ข๎อมูล Concept การจัดหาระบบ EIS, รําง TOR เบื้องต๎น , เกณฑ์การ
ประเมินของการพิจารณาผู๎วําจ๎างกระบวนการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อผู๎บริหารระดับสูง (EIS) ที่เหมาะสมตํอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังนี้
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1. มีแนวความคิด (Idea) ในการพัฒนาชุดรายงาน (Dashboard) ในภาพรวม ซึ่งเป็นข๎อมูลสรุป
เปรียบเทียบ และ Trend ที่สนับสนุนสอดคล๎องตํอการตัดสินใจของผู๎บริหารระดับสูง
2. รายงานที่ นํ า เสนอจะต๎ อ งมี ก ารบู ร ณาการจากฐานข๎ อ มู ล ตํ า งๆเพื่ อ เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ข อง
ข๎อมูลในมิติตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
3. เครื่องมือที่นํามาใช๎พัฒนาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได๎ในอนาคต
4. สามารถพัฒนาตํอยอดระบบหลังจากการ Implement โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.
ปัจจุบันกําลังอยูํในชํวงดําเนินการเก็บความต๎องการของระบบยํอย กับเจ๎าของข๎อมูลระบบ คือ กองการ
เจ๎าหน๎าที่ สถาบันวิจัย สํานักประกันคุณภาพ เพื่อจัดทํา TOR ของระบบยํอยตํางๆ
ปัจจัยสนับสนุน :
1. ผู๎บริหารมองเห็นความสําคัญของการมีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
2. งบประมาณที่มีอยํางเพียงพอ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ระบบสารสนเทศเพื่อผู๎บริหารระดังสูง (EIS) เป็นการบูรณาการจากข๎อมูลเดิมที่มีอยูํ
นํามาแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะสมและงํายตํอการตัดสินใจของผู๎บริหาร ซึ่งข๎อมูลเดิมมีอยูํ 70% และจะต๎องพัฒนา
ระบบฐานข๎อมูลยํอมเพิ่มอีก 30% ประกอบด๎วย ระบบบริหารงานวิจัย ระบบขอตําแหนํงประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และระบบประกันคุณภาพการศึกษา จึงทําให๎จะต๎องจัดทํา TOR ของระบบยํอยด๎วยซึ่งอาจทําให๎เกิดความ
ลําช๎า
ผู้รายงาน : นางอัจจิมา ปุุนสุวรรณ
ตาแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร : 5102
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ตัวชี้วัดที่ 43
ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก : สาผู้ช่วยฝ่ายประกันคุณภาพ
ประเภทตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดกระบวนการ(Process)
หน่วยนับ : ข้อ
ค่าเป้าหมาย : 5 ข้อ
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การประกัน คุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และ
ประเมินคุณภาพอยํางเป็นระบบ ซึ่งกําหนดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อให๎มั่นใจวํา คุณภาพการศึกษาได๎รับการรักษาหรือได๎มาตรฐาน
อยํางตํอเนื่องและสํงเสริมเพิ่มพูน เพื่อให๎ได๎ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพ ให๎เป็นไปตามองค์ประกอบ
2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให๎เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข๎อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให๎กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผํานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา
4. นําผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะให๎
มีคุณภาพดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง
5. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผํานองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ข๎อ
2ข๎อ
3 ข๎อ
4 ข๎อ
5 ข๎อ
ผลการดาเนินงาน : 5 ข๎อ
เกณฑ์การให้คะแนน
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการ
ดําเนินการประกันคุณภาพให๎เป็นไปตาม
องค์ประกอบ

การดาเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพให๎
เป็นไปตามคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และคูํมือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี โ ดยมี ก าร
กําหนดปฏิทินการดําเนินงานในแตํละปี
2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให๎ มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารแตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น
เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข๎อ 1 และรายงาน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
ผลการติดตามให๎กรรมการระดับสถาบันเพื่อ
สํานัก/สถาบันในแตํละปีการศึกษา รวมถึงการแตํงตั้ง
พิจารณา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ในแตํละปีงบประมาณ เพื่อติดตาม
และตรวจสอบการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให๎เป็นไปตามระบบและ
กลไกที่ได๎จัดทําไว๎ อยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง มีการ

~ 166 ~

รายงานผลการติ ด ตามให๎ ค ณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยพิจารณาอยํางสม่ําเสมอ
3. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุก มหาวิท ยาลั ย โดยสํ านักประกัน คุณภาพการศึกษามี
คณะที่ผํานการพิจารณาของกรรมการระดับ
การติดตามนําผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตร
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
และทุกคณะที่ผํ านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการ
ประเมินในแตํละระดับเสนอตํอมหาวิทยาลัยโดยผําน
ผู๎ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย และเสนอตํ อ สภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560
โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยของหลักสูตร 3.09 (ระดับ
ดี) ผลการประเมินเฉลี่ยของทุกคณะ 4.02 (ระดับดี)
และผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 4.12 (ระดับดี)
4. นําผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยโดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษาได๎นํา
สถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน ข๎อเสนอแนะที่ได๎รับจากคณะกรรมการประเมินในปีที่
ของคณะให๎มีคุณภาพดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง
ผํานมาเสนอไปยังทุกหนํว ยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดํ 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 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใน
ปีตํอไป
5. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผําน
มหาวิ ท ยาลั ย โดยสํ า นั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
องค์ประกอบ ที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รของคณะให๎
หลักสูตรผํานเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี เกณฑ์ 4 ข๎อ และระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12
ข๎ อ ตามที่ สกอ. กํ า หนด ซึ่ ง ในปี ก ารศึ ก ษา 2559
มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนนักศึกษาตามหลักสูตร ใน
ทุกคณะ รวม 58 หลักสูตร ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ 12 หลักสูตร
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 หลักสูตร
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 หลักสูตร
4. คณะวิทยาการจัดการ 11 หลักสูตร
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 หลักสูตร
6. คณะนิติศาสตร์ 1 หลักสูตร
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 3 หลักสูตร
โดยทุกหลักสูตรได๎ผํานการตรวจสอบการประเมิน
คุณภาพการศึก ษา ประจําปี 2559 แล๎ ว ซึ่งผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพตามองค์ ป ระกอบที่ 1 การกํ า กั บ
มาตรฐาน พบวํ า มี 2 หลั ก สู ต รที่ ไ มํ ผํ า นเกณฑ์
มาตรฐาน คื อ ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ และ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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ภาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องจาก
อาจารย์ประจําหลักสูตรไมํครบตามหลักเกณฑ์เกณฑ์ที่
กําหนด
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
5 ข๎อ

ผลการ
ดาเนินงาน
5 ข๎อ

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : สํานักประกันคุณภาพการศึกษา แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย สํานัก/สถาบัน เพื่อรองรับการประเมินภายใน และให๎เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 กําหนดให๎มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและทําการประเมินคุณภาพภายในทุกปี
ผู้รายงาน : ดร.เบญจวรรณ คงขน
ตาแหน่ง : ผู๎ชํวยอธิการบดี
โทร : 077-913350
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ตัวชี้วัดที่ 44
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก : ผู้ช่วยฝ่ายประกันคุณภาพ
ประเภทตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดกระบวนการ(Process)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Trans
parency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity
Assessment) ของคณะกรรมการตํอต๎านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and
Civil Rights Commission: ACRC) บูรณาการเข๎ากับดัชนีวัดความโปรํงใสของหนํวยงานภาครัฐ ซึ่งดําเนินการโดย
สํานักงาน ป.ป.ช. แล๎วนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ สําคัญและจําเป็นในการประเมิน การประเมินดังกลําวได๎
จําแนกเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบยํอย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสูํคําถามที่ใช๎ในการสอบถามความ
คิดเห็นหรือรวบรวมจากข๎อมูลเอกสาร/หลักฐานของหนํวยงาน
องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment) แบํงเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) ความโปรํงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน
ผู๎รับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการรับบริการจากหนํวยงานภาครัฐ และประเมินจากข๎อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข๎อเท็จจริงในการดําเนินงานของหนํวยงาน
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
ในการดําเนินงานของหนํวยงาน
5) คุณธรรมการทํางานในหนํวยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ๎าหน๎าที่
ภายในหนํวยงานภาครัฐที่มีตํอการดําเนินงานของหนํวยงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให๎คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานหนํวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) แบํงเป็น 5 ระดับดังนี้
คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให๎คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560
80-100 คะแนน
60-79.99 คะแนน
40-59.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานสูงมาก
มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานสูง
มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานปานกลาง
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20-39.99 คะแนน
มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานต่ํา
0-1.99 คะแนน
มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานต่ํามาก
หมายเหตุ สํานักงาน 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
ตัวอยํางที่คํานึงถึงความเป็นไปได๎ในทางสถิติโดยทําการแบํงชั้นภูมิตามลักษณะโครงสร๎างการบริหารงานของแตํละ
หนํวยงานรวมทั้งให๎มีการกระจายของกลุํมตัวอยํางตามลักษณะของประชากรเปูาหมายและให๎พิจารณาขนาดตัวอยําง
ที่สอดคล๎องเหมาะสมและมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักการสุํมตัวอยํางทางสถิติ
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอยํางได๎แกํบุคลากรภายในของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินข๎าราชการเจ๎าหน๎าที่หรือ
ลูกจ๎างที่มีอายุการทํางานตั้งแตํ 1 ปีขึ้นไปจํานวน 300 รายชื่อ (กรณีหนํวยงานมีบุคลากรน๎อยกวํา 300 คนให๎จัดสํง
รายชื่อทั้งหมด) ให๎ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาประกอบด๎วยชื่อ –นามสกุลสังกัดตําแหนํงระดับที่อยูํ
(ที่สามารถติดตํอได๎) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทํางาน/มือถือ) และ E–mail โดยหนํวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลจะเป็น
ผู๎รวบรวมเพื่อจัดสํงให๎ที่ปรึกษาดําเนินการสุํมคัดเลือกกลุํมตัวอยํางจํานวน 100 รายชื่อโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และเป็นไปได๎ในทางสถิติสําหรับจัดเก็บข๎อมูลตํอไป
วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยให๎บุ คลากรภายในของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมิน
ตอบแบบสํารวจด๎วยตนเอง (Self – Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน๎า (Face
– to – Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์การสํารวจทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail)
ขึ้นอยูํกับความเหมาะสม
2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT
กลุํมประชากรเปูาหมายในการศึกษาได๎แกํผู๎รับบริการ/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560
การเลือกตัวอยํางใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบชั้นภู มิ (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุํม
ตัวอยํางที่คํานึงถึงความเป็นไปได๎ในทางสถิติโดยทําการแบํงชั้นภูมิตามลักษณะประเภทผู๎รับบริการ/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
ของแตํละหนํวยงานรวมทั้งให๎มีการกระจายของกลุํมตัวอยํางตามลักษณะของประชากรเปูาหมายและให๎พิจา รณา
ขนาดตัวอยํางที่สอดคล๎องเหมาะสมและมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักการสุํมตัวอยํางทางสถิติ
เกณฑ์ในการคัดเลื อกตัว อยํ างได๎แกํผู๎ รั บ บริการ/ผู๎มีสํ ว นได๎สํ ว นเสี ยของหนํว ยงานที่เข๎ารับการประเมินใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560อยํางแท๎จริงจํานวน 300 รายชื่อ (กรณีหนํวยงานมีผู๎รับบริการ/ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของ
หนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินมีจํานวนน๎อยกวํา 300 คนให๎จัดสํงรายชื่อทั้งหมด) โดยระบุประเภทของการมีสํวนได๎
สํวนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนํวยงานประกอบด๎วยชื่อ –นามสกุลผู๎มารับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียประเภท/เรื่องในการติดตํอกับหนํวยงานสถานที่ทํางานตําแหนํงระดับที่อยูํ (ที่สามารถติดตํอได๎) เบอร์
โทรศัพท์ (ที่ทํางาน/มือถือ) และ E–mail โดยหนํวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลจะเป็นผู๎รวบรวมเพื่อจัดสํงให๎ที่
ปรึกษาดําเนินการสุํมคัดเลือกกลุํมตัวอยํางจํานวน 100 รายชื่อโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได๎ในทางสถิติ
สําหรับจัดเก็บข๎อมูลตํอไป
วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎วิธีการรวบรวมข๎อมูลโดยการตอบแบบสํารวจด๎วยตนเอง (Self – Administered
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Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน๎า (Face – to – Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
การสํารวจทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ขึ้นอยูํกับความเหมาะสม
3) การประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT
กลุํมประชากรเปูาหมายในการศึกษาได๎แกํหนํวยงานภาครัฐที่เข๎ารับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560 โดยใช๎แบบสํารวจ Evidence –Based
Integrity & Transparency Assessment: EBIT จํานวน 1 ชุดตํอ 1 หนํวยงานโดยหนํวยงานภาครัฐที่เข๎ารับการ
ประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข๎องเพื่อประกอบการอ๎างอิงคําตอบในแตํละข๎อคําถาม
ตามความเป็นจริง
วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลหนํวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลดําเนินการรวบรวมแบบสํารวจที่ได๎รับการตอบ
จากหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินผลแล๎วรวมถึงเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆที่ใช๎ประกอบการอ๎างอิงคําตอบใน
ข๎อคําถามนั้นๆด๎วย
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร๎อยละ 20
ร๎อยละ 40
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : รอผลการดําเนินงาน ซึ่งขณะนี้ ปปช. อยูํในระหวํางการดําเนินการจัดสํงให๎กับทุกมหาวิทยาลัย
ในเดือนตุลาคม
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ผลการ
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ที่ได้
ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินการ
ร๎อยละ 80
n/a
1.0000
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครับ (ITA) เป็นการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยการกําหนดให๎หนํวยงานภาครัฐทุกหนํวยงานต๎องเข๎ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (ITA) ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เป็ นต๎นไป และสํ าหรับ การประเมิน คุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํว ยงานภาครัฐ ประจําปี
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 โดยกําหนดไว๎ในแผนปฏิบัติราชการ 4
ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี และสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยให๎เริ่มดําเนินการตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต๎นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานีโดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษาได๎จัดทําโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยให๎เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3และหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 5 ดัชนี
ดังนี้
1) ดัชนีความโปรํงใส
2) ดัชนีความพร๎อมรับผิด
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
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4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนํวยงาน
ผู้รายงาน : ดร.เบญจวรรณ คงขน
ตาแหน่ง : ผู๎ชํวยอธิการบดี

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 หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให๎องค์การประสบความสําเร็จ หรือสูํความ
เป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจนโดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู๎และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพรํให๎หนํวยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช๎ประโยชน์ได๎
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
3 แนวปฏิบัติ

คะแนน 2
4 แนวปฏิบัติ

คะแนน 3
5 แนวปฏิบัติ

คะแนน 4
6 แนวปฏิบัติ

คะแนน 5
7 แนวปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน : 18 แนวปฏิบัติ
คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
7 แนวปฏิบัติ 18แนวปฏิบัติ
ค่าเป้าหมาย

แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็น
เลิศในการทํางาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การรายงานผลการดําเนินการมีการเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็นเลิศในการทํางานเพื่อเข๎าประกวดจํานวน 18 แนวปฏิบัติ ดังนี้
เรื่อง
1.โครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศ

คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
นายไพศาล นาคกราย
น.ส.วราภรณ์ นุ๎ยแดง
นางเจนจิรา คงกะพันธ์
นายธนากร โพชากรณ์
ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

หมายเหตุ
อับดับ 1

2.การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากร
คณะพยาบาล
3.อบรมเผยแพรํหนังตะลุง

คณะพยาบาลศาสตร์

อับดับ 3

คณะนิติศาสตร์

นายอนุรัตน์ แพนสกุล
น.ส.เนตรชนก สุขเจริญ
นางปวริศา เสาแก๎ว
นายพีรพัฒน์ พรหมปาน
น.ส.ณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์
นายธีรวัฒน์ กิจงาม
อ.พรวิไล อุ๎ยดํารงธรรม

4.การบริหารจัดการเว็บไซต์ด๎วย Word press
ในลักษณะ Multiple site

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.การผลิตบัณฑิตที่มุํงสูํความเป็นนักกฎหมาย
ภาคปฏิบตั ิ
6.การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียม

คณะวิทยาศาสตร์และ

คณะวิทยาศาสตร์และ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

อันดับ 2

อันดับ 4
อับดับ 5
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ความพร๎อมการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจ
ศึกษา
7.การจัดการเรียนรู๎โดยสํงเสริมการใช๎หลักฐาน
เชิงประจักษ์ในรายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาล
8.การพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ
9.การจัดการเรียนการสอนด๎วยสื่อออนไลน์
Google Communities
10.ครูมืออาชีพและผู๎บริหารมืออาชีพ
11.คูํมือการให๎บริการงานลงทะเบียน

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

ดร.อรัญญา รักหาบ

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

อ.จวง เผือกคง
อ.ถิรวรรณ ทองวล

คณะครุศาสตร์
สํานักสํงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

12.บัณฑิตอาสาสูํการรับใช๎สังคม

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข
น.ส.ยุวลักษณ์ พุทธรักษา
นางกาญจนา คงนุ๎ย
นายนิเวศน์ แซํโค๎ว
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
อ.พูนทรัพย์ ทูํกู๏ด

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
การทํองเที่ยว
คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง
อ.จวง เผือกคง
อ.ธีระยุทธ เกิดสังข์
นางนุชนันต์ สัจจาเฉลียว
น.ส.ศรีสุดา แก๎วอํารัตน์
อ.กฤษณา สังขมุณจี ินดา

13.การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
14.One Stop Service
15.รูปแบบการเรียนรูร๎ ายวิชาฟิสกิ ส์
16.การพัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรม
17.เรื่อง IST Passbook
18.การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลผู๎ใหญํ 1

ผู้รายงาน :นางวีณา นวลละออง

ตาแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองนโยบายและแผน โทร : 5104
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ตัวชี้วัดที่ 46
ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ้าภาพหลัก : กองอาคารสถานที่
ประเภทตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)
หน่วยนับ : ระดับ
ค่าเป้าหมาย : 5
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ําของสถาบันอุดมศึกษา
หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการใช๎ไฟฟูาน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ําของหนํวยงานในสถาบันอุดมศึกษาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช๎ไฟฟูาน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ําลดลงได๎อยํางน๎อยร๎อยละ 10
พิจารณาจากร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักของพลังงาน 3 ชนิด คือ
1. ด๎านไฟฟูา
2. ด๎านน้ํามันเชื้อเพลิง
3. ด๎านน้ํา
สูตรการคานวณ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช๎ไฟฟูา
(90% ของปริมาณการใช๎ไฟฟูามาตรฐาน) – ปริมาณการใช๎
ไฟฟูาจริง
=
ปริมาณการใช๎ไฟฟูาจริง
กําหนดให๎
- ปริมาณการใช๎ไฟฟูามาตรฐาน
หมายถึง ตัวเลขประมาณการใช๎ไฟฟูาที่ควรจะเป็นของ
หนํวยงานนั้น ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน
2560 รวม 12 เดือน แล๎วนําไปรายงานผําน
www.e-report.energy.go.thให๎ครบ 12 เดือน
- 90% ของปริมาณการใช๎ไฟฟูามาตรฐาน หมายถึง ตัวเลขประมาณการใช๎ไฟฟูาที่ควรจะเป็น (SEU)
ของหนํวยงานนั้นและมีการใช๎ไฟฟูาลดลงอยํางน๎อยร๎อยละ
10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
- ปริมาณการใช๎ไฟฟูาจริง
หมายถึง จํานวนหนํวยไฟฟูาที่ใช๎ไปจริงในกิจการของ
หนํวยงาน ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
รวม 12 เดือน โดยใช๎ข๎อมูลจากใบแจ๎งหนี้การใช๎ไฟฟูาที่การ
ไฟฟูาเรียกเก็บแตํละเดือน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช๎น้ํามัน
(90% ของปริมาณการใช๎น้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช๎
น้ํามันจริง
=
ปริมาณการใช๎น้ํามันจริง
กําหนดให๎
- ปริมาณการใช๎น้ํามันมาตรฐาน
หมายถึง ตัวเลขประมาณการใช๎น้ํามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น
ของหนํวยงานนั้น ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน
2560 รวม 12 เดือน แล๎วนําไปรายงานผําน www.ereport.energy.go.thให๎ครบ 12 เดือน
- 90% ของปริมาณการใช๎น้ํามันมาตรฐาน หมายถึง ตัวเลขประมาณการใช๎น้ํามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น
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- ปริมาณการใช๎น้ํามันจริง

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

ตามสูตรการคํานวณตํอไปนี้
AFU =ปริมาณน้ํามันเบนซิน+ปริมาณน้ํามันดีเซล + (0.90 * ปริมาณน้ํามันแก๏สโซฮอล) + (0.95*ปริมาณน้ํามันไบโอ
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 ไมํปรากฏในกฎกระทรวงโดยกําหนดเกณฑ์การให๎คะแนนของแตํล ะหน ํว ยงานเป็นระดับ ขั้นของ
ความสํ าเร็จ (Milestone) แบํ งเกณฑ์การให๎คะแนนเป ็น 5 ระดับพิจารณาจากความก๎าวหน๎า ของขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามเปูาหมายแตํละระดับดังนี้
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
มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 –มีนาคม
2560) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2560 – กันยายน 2560)ตามรูปแบบ
ที่ สนพ.กําหนด
มีการรายงานข๎อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช๎พลังงาน
(ไฟฟูา/น้ํามัน) มาตรฐาน และคําดัชนีการใช๎ ปีงบประมาณ 2560 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดไว๎แล๎วเสร็จ และครบถ๎วน 12 เดือน
นับตั้งแตํเดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
มีการรายงานข๎อมูลปริมาณการใช ๎พลังงานจริงไฟฟ๎า(kWh;กิโลวัตต์ ชั่วโมง) น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ประจำปีงบประมาณ 2560ครบถว๎ น 12
เดือนนับตั้งแตํเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
มีผลการคำนวณ EUI ด๎านการใช๎ไฟฟ๎า/น้ํามันเชื้อเพลิงประจำปี
งบประมาณ 2560 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนดโดยอยูใํ นชวํ ง 0.200 ถึง-0.333
มีผลการคำนวณ EUIด๎านการใช๎ไฟฟ๎า/น้ํามันเชื้อเพลิงประจำปี
งบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่สนพ.กําหนดโดยอยูใํ นชวํ ง 0.091 ถึง-0.199
มีผลการคำนวณ EUI ด๎านการใช๎ไฟฟ๎า/น้ํามันเชื้อเพลิงประจำปี
งบประมาณ 2560 ตามสูตรการคํานวณที่สนพ.กําหนดโดยอยูใํ นชวํ ง 0
ถึง -0.090
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด๎านการใช๎ไฟฟูา/น้ํามันเชื้อเพลิงมากกวํา 0
สํวนราชการจะได๎คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกันเทํากับ 1.500
คะแนน
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หมายเหตุ:
1. สํวนราชการจะต๎องได๎คะแนนเต็มด๎านไฟฟูา , ด๎านน้ํามันเชื้อเพลิง (เทํากับ0.5000) ในระดับคะแนน
ที่ 2 จึงจะได๎รับการประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5
2. การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3,4 และ 5 เมื่อทราบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (EUI) แล๎วจะนําไปเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน
3. กรณีที่ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (EUI) ด๎านการใช๎ไฟฟูา/น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคํานวณที่สนพ.กําหนด
4. มีคําน๎อยกวํา -0.333 สํวนราชการจะได๎คะแนนระดับที่ 3,4 และ 5 รวมกันเทํากับ 0.000 คะแนน
5. การประมวลคะแนนกรณีสํวนราชการมีหนํวยงานในสังกัดมารํวมในการประเมินผล
ก. ประเมินผลคะแนนของแตํละหนํวยงานในสังกัดตามขั้นตอนเพื่อหาคะแนนของแตํละหนํวยงาน
ข. พิจารณาให๎คะแนนของสํวนราชการ โดยคิดคําเฉลี่ยจากคะแนนของหนํวยงานในสังกัดทั้งหมด
(= ผลรวมของคะแนนของหนํวยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวนหนํวยงานในสังกัดทั้งหมด)
ระดับคะแนนการประหยัดน้ํา
คะแนน
เกณฑ์การให๎คะแนน
1
มีการแตํงตั้งคณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ํา
2
มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประหยัดน้ําตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้าํ แหํงชาติและได๎รับ
ความเห็นจากหัวหน๎าสํวนราชการ
3
มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประหยัดน้ําเป็นรายเดือนให๎กับกรมทรัพยากรน้ํา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
4
สามารถลดปริมาณการใช๎น้ําลงเทียบกับปริมาณการใช๎น้ําในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ร๎อยละ 5
5
สามารถลดปริมาณการใช๎น้ําลงเทียบกับปริมาณการใช๎น้ําในปีงบประมาณ 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 4
(หน่วย )
ไฟฟ้า
คํามาตรฐาน
คําจริง
น้ามัน
คํามาตรฐาน
คําจริง

ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 1 ปี )
11,733,930.00
6,318,010.50
29,846.64
22,817.50

สรุปผลการประเมิน ประจาปี 2560
ข้อมูล
ไฟฟูา
น้ํามัน
น้ํา

ระดับคะแนน ปี 2560 ( รอบ 1 ปี )
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 2
การติดตาม
ข้อมูลพลังงาน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
1.000
0.250
0.500
1.0000
0.250
0.500
1.0000
0.250
0.250

ระดับคะแนน 3-5
5.000
5.000
5.000

รวม
5
5
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คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงานและการ
ประหยัดน้ํา

ระดับ 5

ผู้รายงาน : นายสยาม แซํแฮ

ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 5

ตาแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000
โทร : 6700

