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ค าน า 

 
การติดตามและประเมินผลนโยบาย  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผน  

ปฏิบัติราชการที่ด าเนินการอยูํ และเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ กลําวคือ หลังจากที่ได๎น า
นโยบายฯ ไปสูํการปฏิบัติจ าเป็นที่จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให๎ทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน ส าหรับน าไปทบทวนและ
ปรับปรุง กระบวนการท างานให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร จาก
ผลการติดตามและประเมินผลวํากิจกรรมใดมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอตํอความต๎องการของคณะ/หนํวยงาน และที่ส าคัญผลการประเมินจะแสดงให๎เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของสํวนตํางๆ วําเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํ 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นับวํามีความส าคัญและ
จ าเป็นตํอการบริหารงานเป็นอยํางยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในชํวงที่ผํานมาวํามีความสอดคล๎องกับนโยบายที่ได๎ก าหนดไว๎หรือไมํ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การด าเนินงานในแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/
กิจกรรมตํางๆ  มหาวิทยาลัยจึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอตํอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
เพ่ือทราบและเสนอแนะแนวทางการในการพัฒนาตํอไป 

 
 
 

กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในชํวงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560-2564 เล็งเห็นความส าคัญของกระบวนการถํายทอดแผนยุทธศาสตร์สูํการ
ปฏิบัติและวัดผลส าเร็จ มหาวิทยาลัยจึงได๎พัฒนาและน าเครื่องมือการปฏิบัติงานที่เรียกวํา “Balanced 
Scorecard : BSC” มาใช๎ เพ่ือให๎มหาวิทยาลัยบรรลุเปูาหมายหลัก 6 ด๎านของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด๎วย 

1. การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได๎มาตรฐาน 
2. การพัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น 
3. การถํายทอดองค์ความรู๎สูํความเข๎มแข็งของชุมชนท๎องถิ่น 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และภูมิปัญญาสากล 
5. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข๎าสูํเกณฑ์มาตรฐาน 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข๎าสูํสังคมดิจิทัลภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 
จากยุทธศาสตร์ 6 ด๎าน น ามาถํายทอดและแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ตามนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน 4 ปีข๎างหน๎า (พ.ศ. 2560-
2563) เพ่ือให๎หนํวยงานในมหาวิทยาลัยใช๎เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือใน
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎  ซึ่งก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 46 ตัวชี้วัด 
แบํงเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์  11 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม จ านวน 35 ตัวชี้วัด โดยแตํละ
ตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

ผลการประเมินในภาพรวม จ านวน 46 ตัวชี้วัด ในไตรมาส 2 พบวํามีตัวชี้วัดที่บรรลุคําเปูาหมาย 
จ านวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 32.60 อยูํระหวํางด าเนินงาน จ านวน 31 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 67.40   
ผลการด าเนินงานเทํากับ 2.8095 อยูํในระดับปานกลาง มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็น 
การประเมินผล 

จ านวนตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับ

ผลลัพธ ์

ระดับ
ผลผลิต/
โครงการ/
กิจกรรม 

รวม ไตรมาส 

ระดับผลลัพธ ์
ระดับผลผลิต/

โครงการ/กิจกรรม 

บรรลุ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

บรรลุ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน
การ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 1  
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได๎มาตรฐาน 
 

3 8 11 ไตรมาส 1 - 3 3 5 1.9250 
ไตรมาส 2 - 3 5 3 2.4000 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2   
พัฒนาคุณภาพการวจิัยเพื่อพฒันา
ชุมชนท๎องถิ่น 

2 5 7 ไตรมาส 1 - 2 - 5 1.8816 
ไตรมาส 2 - 2 3 2 2.8714 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 3  
ถํายทอดองค์ความรู๎สูํความเขม๎แขง็
ของชุมชนท๎องถิ่น 

2 7 9 ไตรมาส 1 1 1 - 7 2.3876 
ไตรมาส 2 1 1 1 6 3.5655 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 4  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และภูมิปญัญาสากล 

2 3 5 ไตรมาส 1 - 2 1 2 2.0417 
ไตรมาส 2 1 1 1 2 2.9302 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 5   
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข๎า
สูํเกณฑ์มาตรฐาน 
 

1 6 7 ไตรมาส 1 - 1 1 5 1.6408 
ไตรมาส 2 - 1 1 5 1.7567 
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ประเด็น 
การประเมินผล 

จ านวนตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับ

ผลลัพธ ์

ระดับ
ผลผลิต/
โครงการ/
กิจกรรม 

รวม ไตรมาส 

ระดับผลลัพธ ์
ระดับผลผลิต/

โครงการ/กิจกรรม 

บรรลุ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

บรรลุ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน
การ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 6   
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข๎าสูํ
สังคมดิจทิัลภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

1 6 7 ไตรมาส 1 - 1 1 5 1.3333 
ไตรมาส 2 1 - 1 5 3.3333 

รวม 
11 35 46 ไตรมาส 1 

1 10 6 29 
1.8683 

ร้อยละ 9.09 90.91 17.14 82.86 
รวม 

11 35 46 ไตรมาส 2 
3 8 12 23 

2.8095 
ร้อยละ 27.28 72.72 34.29 65.71 

 
จากผลการติดตามการด าเนินงานทั้ง 46 ตัวชี้วัด พบวํา ในการด าเนินการในไตรมาส 2 มีตัวชี้วัดที่บรรลุ

คําเปูาหมายเพ่ิมข้ึน 8 ตัวชี้วัด จากไตรมาส 1 รวมเป็น 15 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่อยูํในระหวํางการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงานจ านวน 31 ตัวชี้วัด จากการแบํงกลุํมตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผลลัพธ์ และ
ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม พบวํา  

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ จ านวน 11 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานบรรลุคําเปูาหมายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด รวมไตรมาส 2 มีผลการด าเนินงานบรรลุคําเปูาหมายรวมจ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 
27.28  ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 20 ผู๎เข๎ารับการบริการและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  ตัวชี้วัดที่ 28 การถํายทอดหรือ
เผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํสาธารณชนภายนอก และตัวชี้วัดที่ 40 ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอ
มหาวิทยาลัย และอยูํระหวํางการด าเนินการและวิเคราะห์สังเคราะห์ผล จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 
72.72  

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จ านวน 35 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานบรรลุคําเปูาหมาย
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 จ านวน 6 ตัวชี้วัด รวมไตรมาส 2 มีผลการด าเนินงานบรรลุคําเปูาหมายรวมจ านวน 12 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 34.29  ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 5 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ท างานจริงตัวชี้วัดที่ 6 นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ  
ตัวชี้วัดที่ 9 นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา ตัวชี้วัดที่ 10 ครูประจ าการที่
ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ตัวชี้วัดที่ 11 รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบ
และกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ตัวชี้วัดที่ 15 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํอจ านวนอาจารย์ประจ า ตัวชี้วัดที่ 18 งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 21 
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง ตัวชี้วัดที่ 31 ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่
เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 37 เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ และตัวชี้วัดที่ 41 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย และอยูํระหวํางการด าเนินการและ
วิเคราะห์สังเคราะห์ผล จ านวน 23 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 65.71   

โดยสรุปตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม มีผลคําคะแนนรวม        
จากเกณฑ์การให๎คะแนน 5 ระดับที ่2.8095 
 
 



6 

 

ข้อเสนอแนะประเด็นของการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะต่อไป 
จากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560  มีประเด็นที่

ส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการบรรลุคําเปูาหมายตัวชี้วัด พบวํามี
ตัวชี้วัดที่มีความเสี่ยงตํอการบรรลุคําเปูาหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 10  

1. ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ ากวําระดับ B1 
หรือเทียบเทํา 

2. ตัวชี้วัดที่ 12 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติตํอ
อาจารย์ประจ า 

3. ตัวชี้วัดที่ 17 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ 
4. ตัวชี้วัดที่ 42 ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
5. ตัวชี้วัดที่ 46 ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ า 
จึงเสนอแนวทางประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยและคณะผู๎บริหารในการก าหนดนโยบาย

และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาส าหรับการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR  
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอยํางเป็นระบบ  
• จัดระบบพ่ีเลี้ยงการวิจัย/ มีผู๎เชี่ยวชาญมาถํายทอดความรู๎/ ท างานรํวมกัน 
• การสร๎างเครือขํายการวิจัยโดยเน๎นการบูรณาการและตามความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่น 
• สํงเสริมการเผยแพรํผลงานวิจัยในระดับชาติ/ นานาชาติ   

3.  พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
4.  รณรงค์การประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ า 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได๎ด าเนินการให๎หนํวยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน ภายใต๎การ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได๎ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแตํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2547 เป็นต๎นมา และได๎มีการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการมาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพโดย
ก าหนดตัวชี้วัดเฉพาะที่ส าคัญและให๎มีจ านวนน๎อยลง และสอดคล๎องกับภารกิจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานที่ไมํเป็นการสร๎างภาระให๎กับหนํวยงาน   

ดังนั้น เพ่ือให๎การจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให๎บรรลุผลส าเร็จ มหาวิทยาลัยจึงได๎มีการปรับปรุงแนวทางการจัดท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. หนํวยงานเจ๎าภาพหลักตามตัวชี้วัดเก็บรวบรวมข๎อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข๎องให๎ครอบคลุม
ครบถ๎วนและชัดเจนเพ่ือแสดงถึงความก๎าวหน๎าของผลการปฏิบัติราชการในแตํละตัวชี้วัดใน
ชํวงเวลาเพ่ือประกอบการพิจารณาและรายงานสํงกองนโยบายและแผนเพ่ือสรุปและน าเสนอตํอ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และเสนอตํอสภามหาวิทยาลัยตํอไป 

2. ก าหนดระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
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. คะแนนภาพรวมผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
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 

 
มีการบูรณาการการท างานรํวมกันของหนํวยงาน โดยมีการก าหนดเจ๎าภาพหลักในการรับผิดชอบ และ

ก าหนดให๎ผู๎บริหารระดับสูงก ากับติดตามเพ่ือให๎เกิดกระบวนการพัฒนางาน อันสํงผลตํอการบรรลุคําเปูาหมาย
ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบรํวมกับหนํวยงานที่เป็นเจ๎าภาพในการสํงผลลัพธ์ 
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กรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
หลักการในการก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เป็นไปตามระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System หรือ GES) 
ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ให๎มีการบูรณาการระบบการ
ติดตามและประเมินผลภาครัฐให๎มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ าซ๎อนและมํุงเน๎นเฉพาะตัวชี้วัดหลักท่ีจ าเป็น 
ประเภทของตัวชี้วัด KPI จ าแนกเป็น  4 ประเภท ได๎แกํ 

(1) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน อันเป็นผลเนื่องจากการ  
ด าเนินงานและการใช๎ประโยชน์จากผลผลิต ซึ่งอาจมาจากการส ารวจ สัมภาษณ์ผู๎ใช๎ทั้งทางตรง
และทางอ๎อม 

(2) ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข๎า (Input) หมายถึง  มาตรวัดประสิทธิภาพของทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข๎าท่ีใช๎
ในการด าเนินการ อาทิเชํน ทรัพยากรบุคคล เงินทุน อาคาร เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ เป็นต๎น 

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

(4) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) หมายถึง  ผลที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการด าเนินกิจกรรม เชํน จ านวน
บัณฑิต จ านวนผลงานตีพิมพ์ เป็นต๎น 

โดยมีการก ากับติดตามด๎วยตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานระดับผลลัพธ์ จ านวน 11 ตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดระดับผลิตโครงการ จ านวน 35 ตัวชี้วัด รวม 46 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
SRU Super KPIs SRU Supporting KPIs 

รวมทั้งสิ้น ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์
Outcome 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
Input Process Output รวม 

ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได๎มาตรฐาน 3 3 3 2 8 11 
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพือ่พัฒนาชุมชน
ท๎องถิ่น 

2 2 1 2 5 7 

ถํายทอดองค์ความรู๎สํูความเข๎มแข็งของชุมชน
ท๎องถิ่น 

2 2 1 4 7 9 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาทอ๎งถิ่น
และภูมิปัญญาสากล 

2 1 1 1 3 5 

พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข๎าสูํ
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 1 3 2 6 7 

พัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับการเข๎าสูํ
สังคมดิจิทัล 

1 1 2 3 6 7 

รวม 11 10 11 14 35 46 
รวมระดบั 11 35 46  

รวม 46   
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เจ้าภาพหลัก 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  1 ผลิตบัณฑติมีคุณภาพไดม้าตรฐาน  
ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
1. ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎บัณฑิต ร๎อยละ 80 ส านักสํงเสริมวิชาการฯ 
2. บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร๎อยละ 75 ส านักวิทยบริการฯ 
3. ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของ

นักศึกษาไมํต่ ากวําระดับ B1 หรือเทียบเทํา 
ร๎อยละ 5 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
4. หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหํงชาติ พ.ศ.2558 ที่ได๎รับการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560 
หลักสูตร 5 ส านักสํงเสริมวิชาการฯ 

 
5. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกบัการท างาน

จริง 
หลักสูตร 20 ส านักสํงเสริมวิชาการฯ 

6. นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎าน
ภาษาตาํงประเทศ 

ร๎อยละ 60 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา 

7. นักศึกษาตํางชาติประจ าปกีารศึกษา 2559 คน 70 งานวิเทศสัมพันธ ์
8. หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุํม Cluster หลักสูตร 5 ส านักงานผู๎ชํวยอธกิารบดีฝุาย

ประกันคุณภาพ 
9. นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา ร๎อยละ 35 กองพัฒนานักศึกษา/คณะ 
10. ครูประจ าการที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ คน 400 คณะครุศาสตร์/สถาบันพัฒนา

ครูฯ 
11. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning รายวิชา 14 ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
12. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติ

หรือนานาชาติตํออาจารยป์ระจ า 
ร๎อยละ ด๎านสังคม 20 

ด๎านวิทย ์ 30 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

13. นักวิจยัที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

คน 35 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
14. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัและงานสร๎างสรรค์

โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน  
ข๎อ 5 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

15. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํอจ านวนอาจารย์ประจ า บาท ด๎านวิทย ์
60,000 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

ด๎านวิทย์
สุขภาพ
50,000 

ด๎านสังคม
25,000 

16. ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการ 5 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
17. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน ์ ร๎อยละ 25 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
18. งานวิจัยรวํมกับชุมชนท๎องถิ่น ร๎อยละ 30 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  3 ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
19. งานบริการวิชาการที่ท าในลกัษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลยักับ

สังคม 
ร๎อยละ 50 งานบริการวิชาการ  

20. ผู๎เข๎ารับการบริการและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จาก
การด าเนินการ 

ร๎อยละ 50 งานบริการวิชาการ  



10 

 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เจ้าภาพหลัก 
ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
21. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เล้ียง โรงเรียน 20 งานบริการวิชาการ  
22. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสงัคมตามเปูาหมายของ

มหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 งานบริการวิชาการ  

23. ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานขอ๎มูลชุมชมท๎องถิ่น ระดับ 5 งานบริการวิชาการ  
24. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่สํงเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองตํอ

การประกอบอาชพีของประชาชน 
หลักสูตร 7 งานบริการวิชาการ  

25. สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการตํอเงินรายได๎ที่ได๎รับจัดสรร ร๎อยละ 1 งานบริการวิชาการ  
26. โครงการบริการวิชาการที่น าความรู๎และประสบการณ์จากการ

ให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 
ร๎อยละ 75 งานบริการวิชาการ  

27. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการพระราชด าริ ระดับ 5 งานบริการวิชาการ  
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  4 ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น และภมูิปัญญาสากล 
ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
28. การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํสาธารณชนภายนอก ครั้ง 15 ส านักศิลปและวัฒนธรรม 
29. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติตํอ

โครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม 
ร๎อยละ 20 ส านักศิลปและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
30. ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ 5 ส านักศิลปและวัฒนธรรม 
31. ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขา๎รํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม ร๎อยละ 50 ส านักศิลปและวัฒนธรรม 
32. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ครั้ง 5 ส านักศิลปและวัฒนธรรม 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  5  พัฒนาคุณภาพอาจารยแ์ละบุคลากรข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
33. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ร๎อยละ 80 กองการเจ๎าหน๎าที ่
ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
34. ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ระดับ 5 กองการเจ๎าหน๎าที ่
35. คุณวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 25 กองการเจ๎าหน๎าที ่
36. ต าแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละ 15 กองการเจ๎าหน๎าที ่
37. เครือขํายความรํวมมอืทางการศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ 
เครือขําย 7 กองการเจ๎าหน๎าที่/ทุกคณะ 

38. การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ข๎อ 5 ส านักสํงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน / สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
39. บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลกัอยํางเป็นทางการและ/

หรือไมํเป็นทางการ 
ร๎อยละ 80 กองการเจ๎าหน๎าที ่

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสูส่ังคมดิจิทลัภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 
ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
40. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวทิยาลัย ร๎อยละ 80 ส านักงานอธกิารบด ี
ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
41. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานดิจิตัล

ประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 ส านักวิทยบริการฯ 

42. ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ ระบบ 1 ส านักวิทยบริการฯ 
43. ระบบก ากับการประกันคุณภาพ ข๎อ 5 ส านักงานผู๎ชํวยอธกิารบดีฝุาย

ประกันคุณภาพ 
44. ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินการ ร๎อยละ 80 ส านักงานผู๎ชํวยอธกิารบดีฝุาย

ประกันคุณภาพ 
45. แนวปฏบิัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็นเลิศในการท างาน แนวปฏบิัต ิ 7 กองนโยบายและแผน 
46. ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ า ระดับ 5 กองอาคารสถานที ่
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ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2 
 

ประเด็น 
การประเมินผล 

จ านวนตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับ

ผลลัพธ ์

ระดับ
ผลผลิต/
โครงการ/
กิจกรรม 

รวม ไตรมาส 

ระดับผลลัพธ ์
ระดับผลผลิต/

โครงการ/กิจกรรม 

บรรลุ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

บรรลุ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน
การ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 1  
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได๎มาตรฐาน 
 

3 8 11 ไตรมาส 1 - 3 3 5 1.9250 
ไตรมาส 2 - 3 5 3 2.4000 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2   
พัฒนาคุณภาพการวจิัยเพื่อพฒันา
ชุมชนท๎องถิ่น 

2 5 7 ไตรมาส 1 - 2 - 5 1.8816 
ไตรมาส 2 - 2 3 2 2.8714 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 3  
ถํายทอดองค์ความรู๎สูํความเขม๎แขง็
ของชุมชนท๎องถิ่น 

2 7 9 ไตรมาส 1 1 1 - 7 2.3876 
ไตรมาส 2 1 1 1 6 3.5655 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 4  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และภูมิปญัญาสากล 

2 3 5 ไตรมาส 1 - 2 1 2 2.0417 
ไตรมาส 2 1 1 1 2 2.9302 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 5   
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข๎า
สูํเกณฑ์มาตรฐาน 
 

1 6 7 ไตรมาส 1 - 1 1 5 1.6408 
ไตรมาส 2 - 1 1 5 1.7567 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 6   
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข๎าสูํ
สังคมดิจทิัลภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

1 6 7 ไตรมาส 1 - 1 1 5 1.3333 
ไตรมาส 2 1 - 1 5 3.3333 

รวม 
11 35 46 ไตรมาส 1 

1 10 6 29 
1.8683 

ร้อยละ 9.09 90.91 17.14 82.86 
รวม 

11 35 46 ไตรมาส 2 
3 8 12 23 

2.8095 
ร้อยละ 27.28 72.72 34.29 65.71 

 
จากผลการติดตามการด าเนินงานทั้ง 46 ตัวชี้วัด พบวํา ในการด าเนินการในไตรมาส 2 มีตัวชี้วัดที่บรรลุ

คําเปูาหมายเพ่ิมข้ึน 8 ตัวชี้วัด จากไตรมาส 1 รวมเป็น 15 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่อยูํในระหวํางการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงานจ านวน 31 ตัวชี้วัด จากการแบํงกลุํมตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผลลัพธ์ และ
ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม พบวํา  

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ จ านวน 11 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานบรรลุคําเปูาหมายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด รวมไตรมาส 2 มีผลการด าเนินงานบรรลุคําเปูาหมายรวมจ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 
27.28  ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 20 ผู๎เข๎ารับการบริการและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 28 การถํายทอดหรือ
เผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํสาธารณชนภายนอก และตัวชี้วัดที่ 40 ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอ
มหาวิทยาลัย และอยูํระหวํางการด าเนินการและวิเคราะห์สังเคราะห์ผล จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 
72.72  

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จ านวน 35 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานบรรลุคําเปูาหมาย
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 จ านวน 6 ตัวชี้วัด รวมไตรมาส 2 มีผลการด าเนินงานบรรลุคําเปูาหมายรวมจ านวน 12 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 34.29  ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 5 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ท างานจริงตัวชี้วัดที่ 6 นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ  
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ตัวชี้วัดที่ 9 นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา ตัวชี้วัดที่  10 ครูประจ าการที่
ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ตัวชี้วัดที่ 11 รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบ
และกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ตัวชี้วัดที่ 15 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํอจ านวนอาจารย์ประจ า ตัวชี้วัดที่ 18 งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 21 
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง ตัวชี้วัดที่ 31 ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่
เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 37 เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ และตัวชี้วัดที่ 41 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย และอยูํระหวํางการด าเนินการและ
วิเคราะห์สังเคราะห์ผล จ านวน 23 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 65.71   

โดยสรุปตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม มีผลคําคะแนนรวม        
จากเกณฑ์การให๎คะแนน 5 ระดับที่ 2.8095 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ตารางค่าคะแนนตามผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 จ าแนกตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน  2.4000 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์  1.0000 
1.   ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎

บัณฑิต 
ร๎อยละ 80 72 74 76 78 80 n/a n/a 1.0000 

2.   บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร๎อยละ 75 67 69 71 73 75 30.76 56.80 1.0000 

3.   ผลการวัดสมรรถนะด๎าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
ของนักศึกษาไมํต่ ากวําระดับ B1 
หรือเทียบเทํา 

ร๎อยละ 5 1 2 3 4 5 0.30 0.30 1.0000 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  3.8000 
4.   หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ.2558 ที่ได๎รับการ
ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560 

หลักสูตร 5 1 2 3 4 5 n/a n/a 1.0000 

5.   หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับท างาน
จริง 

หลักสูตร 20 16 17 18 19 20 41 44 5.0000 

6.   นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและ
ทดสอบความรู๎ความสามารถด๎าน
ภาษาตํางประเทศ 

ร๎อยละ 60 20 30 40 50 60 84.91 84.91 5.0000 

7.   นักศึกษาตํางชาติประจ าปี
การศึกษา 2559 

คน 70 50 55 60 65 70 64 62 3.4000 

8.   หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎าง
ศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุํม 
Cluster 

หลักสูตร 5 1 2 3 4 5 n/a n/a 1.0000 

9.   นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนา
สมรรถนะด๎านรํางกายและ
สติปัญญา 

ร๎อยละ 35 15 20 25 30 35 n/a 37.68 5.0000 

10. ครูประจ าการที่ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

คน 400 320 340 360 380 400 215 416 5.0000 

11. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดย
ใช๎ e-learning 

รายวิชา 14 6 8 10 12 14 17 17 5.0000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน  2.8714 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์   1.6000 
12.    งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่

ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํใน
ระดับชาติหรือนานาชาติตํอ
อาจารย์ประจ า 

ร๎อยละ 
 

สังคม 20 12 14 16 18 20 2.44 3.16 1.0000 

วิทย ์ 30 10 15 20 25 30 3.80 4.94 1.0000 

13.  นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการ
ยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คน 35 15 20 25 30 35 21 24 2.8000 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  4.1429 
14.  ระบบและกลไกการบริหารและ

การพัฒนางานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชน 
เป็นฐาน  

ข๎อ 5 1 2 3 4 5 n/a 5 5.0000 

15.  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ตํอจ านวนอาจารย์

บาท วิทย์
60,000 

20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 62,275.10 71,684.65 5.0000 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 

ประจ า สุขภาพ 
50,000 

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 25,424.69 53,633.33 5.0000 

สังคม
25,000 

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 40,188.77 33,381.06 5.0000 

16.  ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการ 5 1 2 3 4 5 n/a 3 3.0000 
17.  งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่

น าไปใช๎ประโยชน ์
ร๎อยละ 25 16 18 20 22 25 1.16 3.66 1.0000 

18.  งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถ่ิน ร๎อยละ 30 10 15 20 25 30 n/a 38.51 5.0000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน  3.5655 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์   4.3095 
19.  งานบริการวิชาการที่ท าใน

ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม 

ร๎อยละ 50 10 20 30 40 50 15.79 36.19 3.6190 

20.  ผู๎เข๎ารับการบริการและน าความรู๎
ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จาก
การด าเนินการ 

ร๎อยละ 50 10 20 30 40 50 63.64 79.98 5.0000 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  2.8214 
21.  โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่

เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยง 

โรงเรียน 20 4 8 12 16 20 n/a 20 5.0000 

22.  ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแกํสังคมตามเปูาหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 2 2 2.0000 

23.  ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ฐานข๎อมูลชุมชมท๎องถ่ิน 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 2 2 2.0000 

24.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่
สํงเสริมทักษะวิชาชีพที่
ตอบสนองตํอการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

หลักสูตร 7 3 4 5 6 7 n/a 6 4.0000 

25.  สัดสํวนรายได๎จากการบริการ
วิชาการตํอเงินรายได๎ที่ได๎รับ
จัดสรร 

ร๎อยละ 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.48 0.75 3.7500 

26.  โครงการบริการวิชาการที่น า
ความรู๎และประสบการณ์จากการ
ให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร๎อยละ 75 55 60 65 70 75 5.26 25.56 1.0000 

27.  ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการโครงการพระราชด าริ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 1 2 2.0000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และภูมิปัญญาสากล  2.9302 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์   3.1938 
28.  การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎าน

ศิลปวัฒนธรรมสูํสาธารณชน
ภายนอก 

ครั้ง 15 7 9 11 13 15 10 21 5.0000 

29. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ในระดับชาติ หรือนานาชาติตํอ
โครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม 

ร๎อยละ 20 4 8 12 16 20 2.78 5.55 1.3875 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  2.6667 
30.  ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับ 5 1 2 3 4 5 n/a n/a 1.0000 

31.  ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข๎า
รํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม 

ร๎อยละ 50 30 35 40 45 50 108.88 150 5.0000 

32.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ

ครั้ง 5 1 2 3 4 5 1 2 2.0000 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 

นานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5  พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน  1.7567 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์   1.0000 
33.  ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน

การท างาน 
ร๎อยละ 80 60 65 70 75 80 n/a n/a 1.0000 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  2.5133 
34.  ระบบและกลไกการพัฒนา

บุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 2 2 2.0000 

35.  คุณวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 25 21 22 23 24 25 23.26 23.99 3.9900 
36.  ต าแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละ 15 11 12 13 14 15 11.43 12.09 2.0900 
37.  เครือขํายความรํวมมือทาง

การศึกษาด๎านการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรทั้งภายใน
และตํางประเทศ 

เครือขําย 7 3 4 5 6 7 14 16 5.0000 

38.  การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํง
การเรียนรู๎ 

ข๎อ 5 1 2 3 4 5 n/a n/a 1.0000 

39.  บุคลากรได๎รับการพัฒนา
สมรรถนะหลักอยํางเป็นทางการ
และ/หรือไมํเป็นทางการ 

ร๎อยละ 80 60 65 70 75 80 48 48.49 1.0000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล  3.3333 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์   5.0000 
40.  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอ

มหาวิทยาลัย 
ร๎อยละ 80 60 65 70 75 80 n/a 88.00 5.0000 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 1.6667 
41.  ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

โครงสร๎างพื้นฐานดิจิตัล
ประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 n/a 5 5.0000 

42.  ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ ระบบ 1 0    1 n/a n/a 1.0000 
43.  ระบบก ากับการประกันคุณภาพ ข๎อ 5 1 2 3 4 5 n/a n/a 1.0000 
44.  ระดับคุณธรรมและความโปรํงใส

ในการด าเนินการ 
ร๎อยละ 80 0 20 40 60 80 n/a n/a 1.0000 

45.  แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่
สํงเสริมความเป็นเลิศในการ
ท างาน 

แนวปฏิบัติ 7 3 4 5 6 7 n/a n/a 1.0000 

46.  ระดับความส าเร็จของการ
ประหยัดพลังงานและการ
ประหยัดน้ า 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 1 1 1.0000 

รวม ค่าคะแนนท่ีได้ 1.8683 2.8095 
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ตารางผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 จ าแนกตามตัวชี้วัด 

 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

การ 
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน   2.4000  
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์   1.0000  
1.   ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎บัณฑิต ร๎อยละ 80 n/a 1.0000 อยูํระหวํางด าเนินงาน 
2.   บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 
ร๎อยละ 75 56.80 1.0000 ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2559 มีผู๎ส าเร็จการศึกษา

(วันอนุมัติส าเร็จการศึกษา 1/8/2558 – 31/7/2559) จ านวน 
4,404 คน จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 4,039 คน โดยมี
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จ านวน 2,294 คน  คิดเป็นร๎อยละ 56.80 

3.   ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR ของนักศึกษาไมํต่ ากวําระดับ B1 หรือ
เทียบเทํา 

ร๎อยละ 5 0.30 1.0000 จ านวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จ านวน 3,155 คน และชั้นปีที่ 4 จ านวน 
2,918 คน รวม 6,136 ด าเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช๎
ข๎อสอบมาตรฐาน CEFR ของ Cambridge University ให๎กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ระหวํางวันที่ 22 ส.ค.- 2 ก.ย. 2559 และวันที่ 
7 ธ.ค. 2559 โดยผลการสอบ ดังนี้                                                    
ระดับ B2  จ านวน 1 คน  ระดับ B1  จ านวน 18 คน   ระดับ A2  
จ านวน 574 คน  ระดับ A1  จ านวน 1,735 คน 
Below A1 จ านวน 511 คน ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ ากวําระดับ B1 หรือเทียบเทํา 
คิดเป็นร๎อยละ 0.30  (19/6,136*100) 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  3.8000  
4.   หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2558 ที่ได๎รับการ
ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560 

หลักสูตร 5 n/a 1.0000 อยูํระหวํางด าเนินการทั้ง 5 หลักสูตร 
1. คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
4. พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
5. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
5.   หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การกับการท างานจริง 
หลักสูตร 20 44 5.0000 มีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน

จริง  จ านวน 44 หลักสูตร  ได๎แกํ 
1. คณะครุศาสตร์  8 หลักสูตร 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 17  หลักสูตร 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หลักสูตร 
4. คณะวิทยาการจัดการ  4  หลักสูตร 
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว  4 หลักสูตร 
6. คณะนิติศาสตร์  1  หลักสูตร 
7. คณะพยาบาลศาสตร์  1  หลักสูตร 

6.   นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎
ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ 

ร๎อยละ 60 84.91 5.0000 โครงการจัดต้ังสถาบันภาษา ได๎น าโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ 
Speexx มาให๎นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกภาษา  โดยจ านวนนักศึกษาที่
ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎าน
ภาษาตํางประเทศ จ านวน 2,679 คน จากจ านวนนักศึกษา 3,155 
คน  โดยวัดระดับการฝึกใช๎โปรแกรม ตามระดับ ดังนี้ 
ระดับ B1.2  จ านวน 10 คน  
ระดับ B1.1  จ านวน 84 คน 
ระดับ A2  จ านวน 353 คน  
ระดับ A1  จ านวน 2,708 คน 

นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎าน
ภาษาตํางประเทศ คิดเป็นร๎อยละ 84.91 (2,679/3,155*100) 

7.   นักศึกษาตํางชาติประจ าปีการศึกษา 2559 คน 70 62 3.4000 นักศึกษาตํางชาติ 62 คน ได๎แกํ 
1.  นักศึกษาตํางชาติประเภทเต็มเวลา (Full Time Student) 

-  สัญชาติเวียดนาม จ านวน 14 คน สังกัดวิทยาลัย
นานาชาติการทํองเที่ยว 
-  สัญชาติจีน จ านวน 4 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการ
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ทํองเที่ยว  
-  สัญชาติเมียนมาร์ จ านวน 2 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
การทํองเที่ยว 
-  สัญชาติอินโดนีเซีย จ านวน 1 คน สังกัดวิทยาลัย
นานาชาติการทํองเที่ยว 
-  สัญชาติอเมริกัน จ านวน 1 คน สังกัดคณะครุศาสตร์ 

2. นักศึกษาตํางชาติประเภทไมํเต็มเวลา (Part Time Student) 
3. นักศึกษาในโครงการศึกษาระยะสั้น (Short Term Student)  
สัญชาติจีนจาก Yulin Normal University จ านวน 13 คนสังกัด
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวและสัญชาติจีนจาก Guangxi 
University for Nationalities จ านวน 27 คน สังกัดวิทยาลัย
นานาชาติการทํองเที่ยว 
  *มีจ านวนนักศึกษาตํางชาติลดลง 2 คน เนื่องจากนักศึกษาจีน 
ที่เรียนบัณฑิตวิทยาลัยจ านวน 1 คน ลาออก และนักศึกษา
แลกเปลี่ยนญี่ปุุนจ านวน 1 คน เสร็จสิ้นระยะเวลาในการ
แลกเปลี่ยน 

8.   หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศ
ตามกลุํม Cluster 

หลักสูตร 5 n/a 1.0000 อยูํระหวํางด าเนินการ  ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 จะด าเนินการในชํวงเดือน 
กรกฎาคม - สิงหาคม 

9.   นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกาย
และสติปัญญา 

ร๎อยละ 35 37.68 5.0000 ในไตรมาสที่ 1 - 2 มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษารํวมกับ
คณะ/วิทยาลัย รวมทั้งสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย รํวมกันจัดกิกรรมที่พัฒนาสมรรถนะ
ด๎านรํางกายและสติปัญญา จ านวน  9  โครงการ มีนักศึกษาที่ได๎รับ
การพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา ในไตรมาสที่ 1 -2 
ของปีงบประมาณ 2560 จ านวน 5,610 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.68 
ของนักศึกษาทั้งหมด 

10. ครูประจ าการที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ คน 400 416 5.0000 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับมอบหมายจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ให๎เป็นหนํวย
ด าเนินการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากํอน
แตํงต้ังให๎มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 
ส าหรับครูและผู๎บริหารสถานศึกษาเพื่อให๎การบริหารการพัฒนา 
หนํวยด าเนินการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กํอนแตํงต้ังและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรตามที่สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุ คลากรทางการศึ กษารํ วมกั บส านั ก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด และบังเกิดผลดีตํอผู๎เข๎า
รับการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ  มีการจัดอบรม
ในชํวงเดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 5 กลุํม 
1. รอบการพัฒนาที่ 71 วันที่จัดอบรม 18-21 ตุลาคม 2559  

ผู๎เข๎ารับการอบรม 135 คน 
2. รอบการพัฒนาที่ 72 วันที่ จัดอบรม 22 -25 พฤศจิกายน 

2559 ผู๎เข๎ารับการอบรม 80 คน 
3. รอบการพัฒนาที่ 73  วันที่จัดอบรม 16-20 มกราคม 2560  

ผู๎เข๎ารับการอบรม 76 คน 
4. รอบการพัฒนาที่ 74  วันที่จัดอบรม 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 

ผู๎เข๎ารับการอบรม 43 คน 
5. รอบการพัฒนาที่ 75  วันที่จัดอบรม 13-17 กุมภาพันธ์ 2560 

ผู๎เข๎ารับการอบรม 82 คน 
11. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning รายวิชา 14 17 5.0000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎จัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพและสํงเสริมประสบการณ์วิชาชีพด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสร๎างสื่อการสอนแบบ Interactive และการจัดท า
คลังข๎อสอบผํานระบบเครือขําย  วันที่  23-24  ธันวาคม 2559   
มีผู๎เข๎ารํวมอบรมเป็นตัวแทนของแตํละคณะในการด าเนินการจัดท า
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning จ านวน 17 
รายวิชา 
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1. SAQ1401 ปลาสวยงามและพรรณไม๎น้ า 
2. SCS0401 ระบบฐานข๎อมูล 
3. SCS0209 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ 
4. GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต 
5. MMK0401  หลักการตลาด 
6. ITR0481 ภาษามลายูเบื้องต๎น 
7. NUR0008 พยาธิสรีรวิทยา 
8. NUR0402 การพยาบาลเด็กและวัยรุํน 2 
9. NUR0303 การพยาบาลมารดาทารกเเละผดุงครรภ์ 2 
10. ITR002 ศิลปะการต๎อนรับและการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี 
11. AIR2001 อุตสาหกรรมการบิน 
12. กฎหมายกับสังคม 
13. กฎหมายกับสังคมEP 
14. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
15. นิติปรัชญา 
16. กฎหมายการทํองเที่ยว 
17. กฎหมายล๎มละลาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน  2.8714  
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์     1.6000  
12.  งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์

เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติตํออาจารย์
ประจ า 

ร๎อยละ 
 

ด๎าน
สังคม 20 

3.16 1.0000 1. คณะครุศาสตร์  จ านวน อ. 77 คน  ได๎รับการตีพิมพ์ 14 
ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 5.45 

2. คณะนิติศาสตร์ จ านวน อ. 31 คน  ได๎รับการตีพิมพ์ 0 
ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 0.00 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน อ. 90 คน   
ได๎รับการตีพิมพ์ 5 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 2.00 

4. คณะวิทยาการจัดการ จ านวน อ. 87 คน  ได๎รับการตีพิมพ์ 
10 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 3.91 

5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว จ านวน อ. 27 คน  
 ได๎รับการตีพิมพ์ 3 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 4.44 

  ด๎านวิทย์  
30 

4.94 1.0000 6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน อ. 161 คน  
 ได๎รับการตีพิมพ์ 27 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 6.83 

7. คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน อ. 46 คน  ได๎รับการตีพิมพ์ 2 
ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 3.04 

13.  นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 35 24 2.8000 มีนักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาติ จ านวน 24 คน 
คณะครุศาสตร์ จ านวน 5 คน 
1. ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์  ฑปภูผา  
2. รศ.ประสิทธิ์ ทองแจํม  
3. ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน 
4. ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล 
5. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง  
คณะนิติศาสตร์ จ านวน 2 คน 
1. ผศ.สิทธิกร  ศักด์ิแสง  
2. ผศ.ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 9 คน 
1. ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ  
2. ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง 
3. ผศ.สมทรง นุํมนวล  
4. ผศ.สมเชาว์ ชาตินฤดม  
5. ผศ.ธีรศักด์ิ ทองนุ๎ยพราหมณ์ 
6. ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด 
7. ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม  
8. ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร 
9. ดร.เสนํห์  บุญก าเนิด  



19 

 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

การ 
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 
ผลการด าเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 3 คน 
1. ดร.เกวลิน อังคณานนท์ 
2. ดร.อนุมาน จันทวงศ์  
3. ผศ.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 5 คน 
1. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์  
2. ผศ. สุกัญญา  ไหมเครือแก๎ว  
3. ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์ 
4. ดร.วัชรี  รวยรื่น 
5. นายธรรมรัตน์  วาจาสัตว์ 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    4.1429  
14.  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

และงานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข๎อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข๎อ  ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเครือขําย

ต๎นแบบบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กับชุมชนท๎องถ่ินและภาคี ซึ่งได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ในการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎จัดสรรทุนวิจัย
ให๎กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อท าวิจัยรํวมกับชุมชน
ท๎องถ่ิน ในการศึกษาข๎อมูลท๎องถ่ินประกอบการท าวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบข๎อมูลต าบลจ านวน 2 
ฐานข๎อมูล 

2. มหาวิทยาลัยได๎มีการก าหนดประเด็นการวิจัย โดยมํุงเน๎น
การพัฒนาท๎องถ่ิน ใน 3 ประเด็นหลัก 1) การสร๎างความ
เข๎มแข็งของท๎องถ่ิน  
2) การสํงเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล๎อม 3) การสร๎าง
ศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งมีนักวิจัยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 74 
โครงการ งบประมาณ  5,501,950 บาท 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัยจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการท าวิจัยให๎กับ
นักวิจัยในด๎านการพัฒนาข๎อเสนอการวิจัยจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ สํงเสริมการน าผลงานวิจัยไป
เผยแพรํในการน าเสนอผลงานวิจัย และสํงเสริมการเข๎ารํวม
จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติกับหนํวยงานภาคีเครือขําย  

4. ตามข๎อตกลงการด าเนินงานวิจัยจะต๎องมีการน าผลงานวิจัย
ไปใช๎ประโยชน์ เพื่อให๎งานวิจัยที่ได๎รับทุนอุดหนุนการวิจัย
เกิดประโยชน์ 
ตํอชุมชนท๎องถ่ิน ซึ่งมีนักวิจัยน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์
ทั้งหมด จ านวน 24 โครงการ 

5. มหาวิทยาลัยได๎จัดท าคูํมือการจดสิทธิบัตรและชํวยเหลือ
ด าเนินการจดสิทธิบัตรให๎นักวิจัย 

15.  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํอ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

บาท 
 

วิทย ์
60,000 

71,684.65 5.0000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน อ.123 คน เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 8,854,112 บาท เฉลี่ย 71,684.65  
บาท 

สุขภาพ
50,000 

53,633.33 5.0000 คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน อ.36 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์ 1,930,800 บาท เฉลี่ย 53,633.33 บาท 

สังคม 
25,000 

33,381.06 5.0000 1. คณะครุศาสตร์ จ านวน อ.70 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์ 1,264,595 บาท เฉลี่ย 18,065.64 บาท 

2. คณะนิติศาสตร์ จ านวน อ.27 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์ 426,000 บาท เฉลี่ย 15,777.78 บาท 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน อ.76 คน เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 2,067,496 บาท 
 เฉลี่ย 27,203.89 บาท 
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4. คณะวิทยาการจัดการ จ านวน อ.77 คน เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 5,183,658 บาท เฉลี่ย 
67,320.23 บาท 

5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว จ านวน อ.22 คน เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 137,900 บาท 
 เฉลี่ย 6,268.18 บาท 

16.  ชุดโครงการวิจัย ชุด
โครงการ 

5 3 3.0000 จากการสนับสนุนการท าโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัย 
ในไตรมาส 2 มีผลการด าเนินงาน 3 ชุดโครงการ ได๎แกํ 
1. ชุดโครงการ “วิจัยและพัฒนาเครือขํายต๎นแบบบูรณาการ

พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชนท๎องถ่ิน” 
แหลํงทุน สสส. งบประมาณ 8,000,000 บาท 

2. ชุดโครงการ “นวัตกรรมระบบการพัฒนาและจัดการการ
ทํองเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร๎างสรรค์ในเส๎นทางอารยธรรม
ศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” แหลํงทุน สกว. งบประมาณ 
4,000,000 บาท  

3. ชุดโครงการ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิง
อาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี” 
แหลํงทุน สกว. งบประมาณ 2,597,932 

17.  งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ร๎อยละ 25 3.66 1.0000 มีงานวิจัยที่น าไปใช๎ประโยชน์ มีจ านวน  19 ชิ้นงาน จากจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 519 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.66 

18.  งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถ่ิน ร๎อยละ 30 38.51 5.0000 มีจ านวนผลงานวิจัยรํวมกับชุมชนตํอจ านวนงานวิจัยทั้งหมด 68 
โครงการ 
1. คณะครุศาสตร์  4 ชิ้นงาน 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 23 ชิ้นงาน 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  14 ชิ้นงาน 
4. คณะวิทยาการจัดการ  11 ชิ้นงาน 
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว  0 ชิ้นงาน 
6. คณะนิติศาสตร์  5  ชิ้นงาน 
7. คณะพยาบาลศาสตร์  11 ชิ้นงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน    3.5655  
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์     4.3095  
19.  งานบริการวิชาการที่ท าในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม 
ร๎อยละ 50 36.19 3.6190 ในไตรมาส 2 มีการด าเนินงานบริการวิชาการที่ท าในลักษณะ 

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จ านวน 38 งาน  ได๎แกํ  
ผลการด าเนินงานของหนํวยงาน ดังนี้   
1. คณะครุศาสตร์  จ านวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 9 โครงการ 

คิดเป็นร๎อยละ 22.22 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน 2  โครงการ  

จากทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 11.11 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 11 งาน  

จากทั้งหมด 25 งาน คิดเป็นร๎อยละ 44.00 
4. คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 8 โครงการ  จากทั้งหมด 10  

โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 80.00 
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว  จ านวน 3 โครงการ  

จากทั้งหมด 7  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 57.14  
6. คณะนิติศาสตร์  จ านวน  1 โครงการ  จากทั้งหมด 11  

โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 9.09 
7. คณะพยาบาลศาสตร์  อยูํระหวํางด าเนินงาน จ านวน 3 

โครงการ จากทั้งหมด 8  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 37.50 
8. บัณฑิตวิทยาลัย  จ านวน 1 โครงการ จากทั้งหมด 2 

โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 50.00 
9. ส านักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถ่ิน) 

ด าเนินการแล๎วเสร็จ จ านวน  2 โครงการ ก าลังด าเนินการ  
4  โครงการจากทั้งหมด 6  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 33.33 

10. ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมํมีการด าเนินงาน
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ในพันธกิจด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าลังด าเนินงาน

จ านวน 2 โครงการ  จากทั้งหมด 7 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 
28.57 

12. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีการด าเนินงานบริการวิชาการ
ที่ท าและพัฒนารํวมกับชุมชนท๎องถ่ินหรือสถานประกอบการ 
3 งาน จากทั้งหมด 5 งาน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 

13. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไมํมีงานบริการวิชาการที่ท าใน
ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

  * สรุปผลการด าเนินงานบริการวิชาการที่ท าในลักษณะพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
จ านวน 38  งานจากจ านวนงานบริการวิชาการทั้งหมด 105  งาน 
คิดเป็นร๎อยละ 36.19 

20.  ผู๎เข๎ารับการบริการและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
และมีผลลัพธ์จากการด าเนินการ 

ร๎อยละ 50 79.98 5.0000 มีผู๎ผํานการอบรมทั้งสิ้น จ านวน  2,123 คน หลังจากการจัดอบรมมี
การติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
และมีผลลัพธ์จากการด าเนินการ จ านวน 1,698 คน   
จากผู๎รับบริการวิชาการทั้งหมด คิดเป็นร๎อยละ 79.98 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม     2.8214  
21.  โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายใน

โครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง 
โรงเรียน 20 20 5.0000 ในไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยได๎จัดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการตามโครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยงในโรงเรียน
เปูาหมาย จ านวน  20  โรงเรียน จากคณะตําง ๆ ดังนี้ 
1. คณะครุศาสตร์   

- โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
- โรงเรียนมัธยมบ๎านท าเนียบ 
- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านคลองวาย 
- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านยางโพรง 
- โรงเรียนทําอุแทพิทยา 
- โรงเรียนทําฉางวิทยาคาร 
- โรงเรียนบ๎านคลองสระ 
- โรงเรียนบ๎านโพหวาย 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
- โรงเรียนบ๎านทําเพชร 
- โรงเรียนบ๎านซอยสิบ 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  88 
- โรงเรียนบ๎านปากดอนสัก 

4. คณะวิทยาการจัดการ   
- โรงเรียนบ๎านห๎วยโศก 
- โรงเรียนบ๎านไสตอ 

5. คณะนิติศาสตร์  
- โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา 
- โรงเรียนพนมศึกษา 

6. คณะพยาบาลศาสตร์   
- โรงเรียนวัดสมหวัง 
- โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  2 

7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว  
- โรงเรียนบ๎านคอกช๎าง 
- โรงเรียนชุมชนบ๎านนางก า 

22.  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคมตาม
เปูาหมายของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 2 2.0000 ในไตรมาส 2 หนํวยงานมีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํ
สังคมตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ 
3  ดังนี้ 
ระดับ 1 มีแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของสังคมและก าหนดตัวบํงชี้วัดความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแกํสังคม และจัดท าแผนการใช๎
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนา
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นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม จ านวน 11  หนํวยงาน 
 ระดับ 2 โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 มีโครงการที่เก็บ
คําลงทะเบียน จ านวน 1  โครงการ ได๎แกํ   
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธ์กับการจัดการ

พื้นที่และทรัพยากรทางสังคม (คณะครุศาสตร์) 
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่มโรลกาแฟ 

(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
3. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่มบราวนี่ 

(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
4. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎ 

(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
5. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : หลักสูตรเรียนการท า

ผลิตภัณฑ์สปา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช๎

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ส านักวิทยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ระดับ 3 ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการและน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
(คณะวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินงานระดับ 3) 

23.  ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข๎อมูลชุมชม
ท๎องถ่ิน 

ระดับ 5 2 2.0000 ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข๎อมูลชุมชนท๎องถ่ิน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ระดับ 2  อยูํในข้ันตอนการเตรียมการอบรมเจ๎าหน๎าที่
ของหนํวยงานเพื่อใช๎โปรแกรมฐานข๎อมูลที่สร๎างโดยส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการน าเข๎าข๎อมูลในระบบ 

24.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่สํงเสริมทักษะวิชาชีพ
ที่ตอบสนองตํอการประกอบอาชีพของประชาชน 

หลักสูตร 7 6 4.0000 มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จ านวน 6  หลักสูตร จาก 2 คณะ 
ได๎แกํ  
1. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร

ระยะสั้น 2 หลักสูตร  
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดอบรมหลักสูตร

ระยะสั้น 4 หลักสูตรๆ ละ 1 ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม 112 คน  

25.  สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการตํอเงินรายได๎
ที่ได๎รับจัดสรร 

ร๎อยละ 1 0.75 3.7500 เงินรายได๎ที่ได๎รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 
110,251,423 บาท มีรายได๎จากการบริการวิชาการ จ านวน 
827,161 บาท คิดเป็นร๎อยละ 0.75 

26.  โครงการบริการวิชาการที่น าความรู๎และ
ประสบการณ์จากการให๎บริการมาใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร๎อยละ 75 25.56 1.0000 หนํวยงานได๎ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยเป็นโครงการที่
น าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย จ านวน 23 โครงการ 
จากโครงการบริการวิชาการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ านวน 90 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 25.56  

27.  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ
พระราชด าริ 

ระดับ 5 2 2.0000 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินโครงการพระราชด าริ อยูํในระดับ 2  
คือ ระดับ  1 แผนการสํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ผํานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและด าเนินการได๎
ตามแผนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ระดับ  2 ด าเนินการได๎บรรลุ
ความส าเร็จ ร๎อยละ 65 ของโครงการตามแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
และภูมิปัญญาสากล  

 2.9302  

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์     3.1938  
28.  การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํ

สาธารณชนภายนอก 
ครั้ง 15 21 5.0000 การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํสาธารณชนภายนอก 

จ านวน 21 ครั้ง ได๎แกํ 
1. กิจกรรมอบรมหนังตะลุง  
2. กิจกรรมอบรมนาฎศิลป์  
3. กิจกรรมอบรมมวยไชยา  
4. กิจกรรมเผยแพรํหนังตะลุง  
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 
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งาน 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 
ผลการด าเนินงาน 

5. กิจกรรมวันออกพรรษา  
6. กิจกรรมอบรมมโนราห์  
7. กิจกรรมอบรมดนตรีไทย  
8. กิจกรรมเผยแพรํดนตรีไทย 
9. กิจกรรมเผยแพรํมโนราห์ 
10. กิจกรรมเผยแพรํมวยไชยา 
11. กิจกรรมเผยแพรํนาฏศิลป์ 
12. รํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
13. กิจกรรมถวายความอาลัยในหลวง 
14. กิจกรรมจัดท าเอกสารวิชาการด๎านศิลปวัฒนธรรม 
15. กิจกรรมสํงเสริมงานวิจัยทางวัฒนธรรม 
16. กิจกรรมท าบุญตักบาตรเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแดํ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
17. โครงการคํายวัฒนธรรมกับชุมชนท๎องถ่ินเพื่อการพัฒนาสังคม 
18. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
19. โครงการไหว๎ครูกฎหมาย 
20. กิจกรรมสํงเสริมภูมิปัญญาพื้นบ๎านในการดูแลหญิงหลังคลอด 
21. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและวิชาชีพการ

พยาบาล 
29.  โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 

หรือนานาชาติตํอโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม 
ร๎อยละ 20 5.55 1.3875 ได๎ด าเนินการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือ

นานาชาติตํอโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 โครงการจาก
แผนการด าเนินการ 36 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 5.55 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    2.6667  
30.  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ระดับ 5 n/a 1.0000 อยูํระหวํางด าเนินการ/ รายงานผลไตรมาสที่ 4 

31.  ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ร๎อยละ 50 150 5.0000 จากการจัดกิจกรรมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรมจ านวน 16 
โครงการมีแผนการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักศึกษา จ านวน 4,027 คน 
มีนักศึกษาเข๎ารํวม 6,042 คน คิดเป็นร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่
เข๎ารํวมโครงการ 150 

32.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ครั้ง 5 2 2.0000 1. กิจกรรมวันออกพรรษา ระหวํางวันที่ 13-21 ตุลาคม 2559 
ณ บริเวณริมเข่ือนแมํน้ าตาปี จัดโดยเทศบาลเมืองสุราษฎร์
ธานี  โดยส านักฯได๎จัดท าพุํมผ๎าปุาพระราชทานเข๎ารํวม
ประกวด ได๎รับรางวัลรองชนะเลิกอันดับที่ 2  

2. กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ระหวําง
วันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยน าการแสดง
นาฎศิลป์ไปแลกเปลี่ยน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5  พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน  

 1.7567  

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์     1.0000  
33.  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ร๎อยละ 80 n/a 1.0000 อยูํระหวํางด าเนินการ เนื่องจากจ านวนผู๎ตอบยังไมํถึงเปูาหมายที่

วางไว๎ และเนื่องจากจะด าเนินการไตรมาสละ 2 ครั้ง คือ ไตรมาสที่ 
2 และไตรมาสที่ 4 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    2.5133  
34.  ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษา 
ระดับ 5 2 2.0000 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 

มีการด าเนินการในระดับ 2 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให๎
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัดทั้ง 2 ประเภท ทั้ง
ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 
1. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเข๎าสูํต าแหนํง

ทางวิชาการ และการไปศึกษาตํอในระดับปริญญาเอกเพื่อให๎
เป็นไปตามสาขาวิชาและภาระงานสอน 

2. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับในการเข๎าสูํต าแหนํง 
และการศึกษาตํอในระดับที่สูงข้ึน  

ด าเนินงานในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดทั้ง 2 ประเภท ดังนี้ 
1. การให๎ทุนสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบ
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ด าเนินการเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ และอนุญาตให๎ไปศึกษา
ตํอในระ ดับที่สู ง ข้ึน ทั้ งมหาวิทยาลั ยในประ เทศและ
ตํางประเทศ พร๎อมสนับสนุนทุนการศึกษา 

2. จัดกิจกรรมโครงการอบรมให๎ความรู๎บุคลากรสายสนับสนุน
เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานในสํวนที่เกี่ยวข๎อง โดยเชิญวิทยากรผู๎ที่
มีความเชี่ยวชาญในด๎านนั้นๆ มาให๎ความรู๎ ตลอดถึงการ
สนับสนุนทุนการศึกษาในกรณีที่ศึกษาตํอในระดับที่สูงข้ึน 

35.  คุณวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 25 23.99 3.9900 ฐานข๎อมูลบุคลากร  และรายงานผลคุณวุฒิอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2560  ซึ่ง
มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 521 คน มีอาจารย์ที่คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 125 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.99 

36.  ต าแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละ 15 12.09 2.0900 ฐานข๎อมูลบุคลากร  และรายงานผลผู๎มีต าแหนํงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2560   
ซึ่งมีอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 521 คน ที่สามารถขอเสนอ
ผลงานก าหนดต าแหนํงทางวิชาการได๎ และในปัจจุบันมีอาจารย์ที่
ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ จ านวน 63 คน 

37.  เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและ
ตํางประเทศ 

เครือขําย 7 16 5.0000 ฐานเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
ซึ่งมีหนํวยงานในการด าเนินการจ านวน 7 หนํวยงาน (คณะ) ได๎
ด าเนินการไปแล๎ว 12 เครือขําย ประกอบด๎วยคณะครุศาสตร์ 3 
เครือขําย คณะวิทยาการจัดการ 5 เครือขําย คณะมนุษย์ศาสตร์ 4 
เครือขําย  และวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 4 เครือขําย 

38.  การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ข๎อ 5 n/a 1.0000 อยูํระหวํางด าเนินการ 
39.  บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอยํางเป็น

ทางการและ/หรือไมํเป็นทางการ 
ร๎อยละ 80 48.49 1.0000 กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ด าเนินการจัดท าฐานข๎อมูลบุคลากร  และ

รายงานผลผู๎ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ณ  วันที่  31  มีนาคม 2560  
ซึ่งมีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 862 คน มีบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพ จ านวน 418 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.49 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้
หลักธรรมาภิบาล  

 3.3333  

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์     5.0000  
40.  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย ร๎อยละ 80 88 5.0000 มีผลการด าเนินงาน 18 คณะ/หนํวยงาน/ส านัก ผลการด าเนินงานมี

ผู๎รับริการ 2,116 คน มีความพึงพอใจโดยรวม 70.45 คิดเป็นร๎อยละ 
88 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    1.6667  
41.  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร๎าง

พื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 5 5.0000 1. มีระบบสารสนเทศและฐานข๎อมูลรองรับการปฏิบัติงาน
จ านวน 11 ระบบ 

2. ระบบสารสนเทศที่ให๎บริการมีการตรวจสอบความถูกต๎อง
ของข๎อมูลกํอนท าการบันทึกข๎อมูลไปยังฐานข๎อมูลทุกหน๎าจอ 

3. มีการปรับปรุงข๎อมูลและสิทธิ์การใช๎งานระบบสารสนเทศอยูํ
เสมอ เชํน มีการลบสิทธิ์การใช๎งานระบบสารสนเทศเมื่อ
ผู๎ใช๎งานลาออก 

4. เมื่อผู๎ใช๎งานระบบมีความต๎องการฟังก์ชั่นระบบเพิ่มเติม หรือ
มีการแก๎ไขปัญหาความผิดพลาดของระบบอยูํสม่ าเสมอ 

5. มีผลความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบสารสนเทศแยกตาม
ระดับ ดังนี้ 

- ระบบ REG ร๎อยละ 89.60 
- ระบบ MIS  ร๎อยละ 86.21 
- ระบบ E-Document ร๎อยละ 91.78 
- ระบบฐานข๎อมูลงานวิจัย ร๎อยละ 85 

42.  ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ ระบบ 1 n/a 1.0000 อยูํระหวํางด าเนินงาน / ก าลังด าเนินการจัดท า TOR 
43.  ระบบก ากับการประกันคุณภาพ ข๎อ 5 n/a 1.0000 อยูํระหวํางด าเนินงาน 
44.  ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินการ ร๎อยละ 80 n/a 1.0000 อยูํระหวํางด าเนินงาน 

45.  แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็น
เลิศในการท างาน 

แนว
ปฏิบัติ 

7 n/a 1.0000 อยูํระหวํางด าเนินงาน 



25 

 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

การ 
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 
ผลการด าเนินงาน 

46.  ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานและ
การประหยัดน้ า 

ระดับ 5 1.00 1.0000 ไฟฟูา ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน ) 
คํามาตรฐาน   5,805,114.50  
คําจริง  3,391,880.80 

น้ ามัน ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน ) 
คํามาตรฐาน   14,923.32  
คําจริง  8,597.50 

คิดเป็นคําคะแนนในระดับ 1 
รวม 2.8095 

 
 
ข้อเสนอแนะประเด็นของการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะต่อไป 
           จากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560  มีประเด็น
ที่ส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการบรรลุคําเปูาหมายตัวชี้วัด พบวํามี
ตัวชี้วัดที่มีความเสี่ยงตํอการบรรลุคําเปูาหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 10  

1. ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ ากวําระดับ B1 
หรือเทียบเทํา 

2. ตัวชี้วัดที่ 12 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติตํอ
อาจารย์ประจ า 

3. ตัวชี้วัดที่ 17 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ 
4. ตัวชี้วัดที่ 42 ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
5. ตัวชี้วัดที่ 46 ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ า 
จึงเสนอแนวทางประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยและคณะผู๎บริหารในการก าหนดนโยบาย

และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาส าหรับการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR  
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอยํางเป็นระบบ  
• จัดระบบพ่ีเลี้ยงการวิจัย/ มีผู๎เชี่ยวชาญมาถํายทอดความรู๎/ ท างานรํวมกัน 
• การสร๎างเครือขํายการวิจัยโดยเน๎นการบูรณาการและตามความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่น 
• สํงเสริมการเผยแพรํผลงานวิจัยในระดับชาติ/ นานาชาติ  

3.  พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
4.  รณรงค์การประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ า 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต     
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เจ้าภาพหลัก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยนับ : ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต  
บัณฑิต หมายถึง ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ
ในปีการศึกษา 2558 (1 ส.ค.58 – 31 ก.ค.59) 

2. มีงานท าตั้งแตํ 3 เดือนขึ้นไปหลังส าเร็จการศึกษา  ไมํนับรวมผู๎ที่ประกอบอาชีพอิสระและไมํนับรวม
ผู๎ที่มีงานท าอยูํกํอนเข๎าศึกษาหรือขณะศึกษา 

ผู๎ใช๎บัณฑิต หมายถึง นายจ๎าง ผู๎ประกอบการ และผู๎ที่บัณฑิตท างานเก่ียวข๎องด๎วย 
ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  ( Thai 

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได๎มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก าหนดไว๎ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู๎อยํางน๎อย 5 ด๎านคือ  

1. ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ด๎านความรู๎ 
3. ด๎านทักษะทางปัญญา 
4. ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตัวบํงชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู๎ใช๎บัณฑิต 
หมายเหตุ จ านวนผู๎ใช๎บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 ของบัณฑิตที่มีงานท า 
การค านวณ :  

ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎
บัณฑิต 

= 
จ านวนผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีคําความพึงพอใจบัณฑิต  

ตั้งแตํ 3.51 ขึ้นไป  x100 
จ านวนผู๎ใช๎บัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 72 ร๎อยละ 74 ร๎อยละ 76 ร๎อยละ 78 ร๎อยละ 80 

 

ผลการด าเนินงาน : อยูํระหวํางด าเนินงาน 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎บัณฑิต     ร๎อยละ 80 n/a 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
คณะครุศาสตร์   อยูํระหวํางด าเนินการ 
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- จ านวนผู๎ส าเร็จ 881 คน  ตอบกลับ  103   คน 
คณะวิทยาศาสตร์ อยูํระหวํางด าเนินการ 

- จ านวนผู๎ส าเร็จ 681  คน  ตอบกลับ   92   คน 
คณะมนุษย์ศาสตร์ อยูํระหวํางด าเนินการ 

- จ านวนผู๎ส าเร็จ 1,032  คน  ตอบกลับ  28   คน 
คณะวิทยาการฯ   อยูํระหวํางด าเนินการ 

- จ านวนผู๎ส าเร็จ   1,139   คน  ตอบกลับ 1 คน 
วิทยาลัยนานาชาติ อยูํระหวํางด าเนินการ 

- จ านวนผู๎ส าเร็จ  228   คน  ตอบกลับ  27  คน 
คณะนิติศาสตร์    อยูํระหวํางด าเนินการ 

- จ านวนผู๎ส าเร็จ 267 คน  ตอบกลับ 14 คน 
คณะพยาบาล อยูํระหวํางด าเนินการ 

- จ านวนผู๎ส าเร็จ 43  คน  ตอบกลับ 31  คน 
ผู้รายงาน :  นายณรงค์  ด๎วงทองกุล ต าแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา โทร :  3913 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 บัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เจ้าภาพหลัก : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี    

                  สารสนเทศ 
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยนับ : ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 75 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ 
และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได๎งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได๎ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจาก
วันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น โดยไมํนับรวมบัณฑิตที่มีงานท ากํอนเข๎า
ศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได๎ประจ าอยูํแล๎วผู๎ที่ศึกษาตํอในระดับบัณฑิตศึกษาผู๎อุปสมบทและผู๎ที่เกณฑ์
ทหาร 

บัณฑิตที่จบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี คือ บัณฑิตที่จบระหวํางวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จนถึง 30 
กรกฎาคม 2559 

การนับการมีงานท า สามารถนับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร๎างรายได๎เข๎ามาประจ าเพ่ือเลี้ยง
ชีพตนเองได๎ โดยการนับจ านวนผู๎มีงานท าของผู๎ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให๎
นับเฉพาะผู๎ที่เปลี่ยนงานใหมํหลังส าเร็จการศึกษาเทํานั้น  
การค านวณ :  

บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

= 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

หมายเหตุ  จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจจะต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน :  56.80  (2,294/4,039*100) 

หนํวยงาน เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
คณะครุศาสตร์ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 57.30  (483/843*100) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 61.21  (396/647*100) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 51.23(480/937*100) 
คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 56.85(676/1189*100) 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 72.25  (151/209*100) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 100.00 (18/18*100) 
คณะนิติศาสตร์ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 45.92(90/196*100) 
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ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร๎อยละ 75 56.80 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  
1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะ/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการด าเนินการปรับปรุง

ฐานเก็บข๎อมูลภาวะการมีงานท า เพ่ือหาขั้นตอนการด าเนินการเก็บข๎อมูลภาวะการมีงานท าในปีการศึกษา 
2559 

2. ส านักวิทยบริการฯ ได๎ด าเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการบันทึกข๎อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ซึ่งเป็น
แบบฟอร์มที่อยูํในรูปแบบที่คณะ และหนํวยงานตํางๆ สามารถน าข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์ได๎โดยแบํงการ
ประเมินออกเป็น 3 สํวน คือ การสมัครงานและการท างานการศึกษาตํอ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตํอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

3. ส านักวิทยบริการฯ ได๎ด าเนินการตรวจสอบผู๎ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2559มีผู๎ส าเร็จ
การศึกษา(วันอนุมัติส าเร็จการศึกษา 1/8/2558 – 31/7/2559)จ านวน 4,404 คนจ านวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 4,039 คนโดยมีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีจ านวน 
2,294 คน 

ปัจจัยสนับสนุน :  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูํความเป็นเลิศ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ผู๎ส าเร็จการศึกษาบันทึกข๎อมูลภาวะการมีงานท าแตํบันทึกข๎อมูลไมํครบถ๎วน 

ผู้รายงาน : อาจารย์สมพร   ศรีอาภานนท ์ ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทร :  5100 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ B1 หรือ 
              เทียบเท่า 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เจ้าภาพหลัก : โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา 
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยนับ : ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย : 5 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาภาคปกติชาวไทยในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 -4 ที่ เข๎ารับการทดสอบ
ภาษาตํางประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศใน
กลุํมสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หมายถึง    
ผลการเข๎าสอบวัดสมรรถนะของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นหนํวยงานในการจัดสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      
(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) 
การค านวณ :  

ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ ากวํา 

ระดับ B1 หรือเทียบเทํา 
= 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผํานเกณฑ์การสอบวัด
สมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษ  

ระดับ B1 หรือเทียบเทํา x100 

จ านวนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 - 4  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 1 ร๎อยละ 2 ร๎อยละ 3 ร๎อยละ 4 ร๎อยละ 5 

 

ผลการด าเนินงาน : 0.30 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
ของนักศึกษาไมํต่ ากวําระดับ B1 หรือเทียบเทํา 

ร๎อยละ 5 0.30 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : จ านวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จ านวน 3,155 คน และชั้นปีที่ 4 จ านวน 2,918 
คน รวม 6,136 ด าเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช๎ข๎อสอบมาตรฐาน CEFR ของ Cambridge University 
ให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ระหวํางวันที่ 22 ส.ค.- 2 ก.ย. 2559 และวันที่ 7 ธ.ค. 2559 โดยผลการสอบ ดังนี้                                                    
ระดับ B2  จ านวน 1 คน  ระดับ B1  จ านวน 18 คน   ระดับ A2  จ านวน 574 คน  ระดับ A1  จ านวน 1,735 คน 
Below A1 จ านวน 511 คน ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ ากวําระดับ B1 
หรือเทียบเทํา คิดเป็นร๎อยละ 0.30  (19/6,136*100) 
ผู้รายงาน : นางเทพินทร์  ภพทวี ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โทร : 089-7318759 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 ที่ได้รับการ 
               ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เจ้าภาพหลัก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดปัจจัยน าเข้า (Input)  หน่วยนับ : หลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย : 5 หลักสูตร 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่ได๎รับอนุมัติให๎เปิดสอนในมหาวิทยาลัย แตํประสงค์จะปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระหรือรายละเอียดให๎เหมาะสม  

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2558 หมายถึง ให๎สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการพัฒนา/
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2558 ไดสองวิธีดังนี้ 

1. ใช๎ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น  
เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร 

2. ใช๎ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 
เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีท่ีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น  

จ านวนหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ        
พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ านวน 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 

 

ผลการด าเนินงาน :   อยูํระหวํางด าเนินงาน 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2558 ที่ได๎รับ
การปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560 

5 หลักสูตร n/a 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : อยูํระหวํางการด าเนินงาน 
ผู้รายงาน :  นายณรงค์  ด๎วงทองกุล ต าแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา โทร : 3913 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างานจริง 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เจ้าภาพหลัก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดปัจจัยน าเข้า (Input)  หน่วยนับ : หลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย : 20 หลักสูตร 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : WiL)  หมายถึง  การเรียนรู๎
เชิงประสบการณ์ ที่ชํวยให๎นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู๎ ทักษะการท างาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับ
วิชาชีพ ได๎รู๎จักชีวิตที่แท๎จริงของการท างานกํอนส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้องค์กรผู๎ใช๎บัณฑิต และสถาบันอุดมศึกษา
ยังได๎รับประโยชน์ในเชิงความรํวมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตรฯ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน คือ 

1. เรียนสลับกับการท างาน (Sandwich Course) 
2. สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
3. ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) 
4. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี (Postcourse Internship) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

16 หลักสูตร 17 หลักสูตร 18 หลักสูตร 19 หลักสูตร 20 หลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน :  44 หลักสูตร 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการท างานจริง 

20 หลักสูตร 44 หลักสูตร 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. คณะครุศาสตร์ จ านวน 8 หลักสูตร  
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 17 หลักสูตร  
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 9 หลักสูตร  
4. คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 4 หลักสูตร  
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว  จ านวน 4 หลักสูตร  
6. คณะนิติศาสตร์  จ านวน 1 หลักสูตร  
7. คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน 1 หลักสูตร 
ผู้รายงาน :  นายณรงค์  ด๎วงทองกุล ต าแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา โทร : 3913 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เจ้าภาพหลัก : โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา 
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดกระบวนการ (Process)  หน่วยนับ : ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 60 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ  
การพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ  หมายถึง  การเข๎ารับการพัฒนา ฝึกอบรม

ตามโครงการ/กิจกรรม ที่คณะ หนํวยงานในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพ่ือการพัฒนา ฝึกทักษะความรู๎ความสามารถด๎าน
ภาษาอังกฤษ และได๎ทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ  
การค านวณ :  

นักศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาและทดสอบ
ความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ 

= 
จ านวนนักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบ

ความรู๎ความสามารถด๎านภาษาที่ก าหนด x100 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 30 ร๎อยละ 40 ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 60 

 

ผลการด าเนินงาน :  84.91 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
นักศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎
ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ 

ร๎อยละ 60 84.91 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ได๎น าโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx 
โดยจ านวน นศ. ที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ จ านวน 2,679 คน จาก
จ านวนนักศึกษา 3,155 คน  โดยวัดระดับการฝึกใช๎โปรแกรม ตามระดับ ดังนี้ 

ระดับ B1.2  จ านวน 10 คน ระดับ B1.1  จ านวน 84 คน 
ระดับ A2  จ านวน 353 คน ระดับ A1  จ านวน 2,708 คน 
นักศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ คิดเป็นร๎อยละ 84.91 

(2,679/3,155*100) 
ปัจจัยสนับสนุน : งบประมาณในการจัดกิจกรรมจ านวน 870,000 บาท 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : นักศึกษาสํวนหนึ่งไมํเข๎ารํวมกิจกรรม 
ผู้รายงาน : นางเทพินทร์  ภพทวี ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โทร : 089-7318759 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 นักศึกษาต่างชาติประจ าปีการศึกษา 2559 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
                          ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าภาพหลัก : งานวิเทศสัมพันธ์ 

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดปัจจัยน าเข้า (Input) หน่วยนับ : คน 
ค่าเป้าหมาย : 70 คน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
นักศึกษาตํางชาติประเภทเต็มเวลา (Full Time Student) หมายถึง  นักศึกษาตํางชาติที่มาลงทะเบียนเรียนใน

หลักสูตรเพื่อรับปริญญา (degree program) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระดบัปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาตํางชาติประเภทไมํเต็มเวลา (Part Time Student) หมายถึง นักศึกษาตํางชาติที่มาศึกษาในโครงการ
หลักสูตรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบงํเป็น 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 

 

ผลการด าเนินงาน :  62 คน 

หนํวยงาน สัญชาติ เต็มเวลา 
ไมํเต็มเวลา 

รวม 
แลกเปลี่ยน ระยะสั้น 

คณะครุศาสตร์ อเมริกา 1 คน - - 1 คน 

วิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว 

เวียดนาม 14 คน - - 14 คน 
จีน 4 คน - 40 คน 44 คน 

เมียนมาร์ 2 คน - - 2 คน 
อินโดนีเซีย 1 คน - - 1 คน 

ญี่ปุุน - - - - 
ฮังการี - - - - 

รวม 62 คน  

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
นักศึกษาตํางชาติประจ าปีการศึกษา 2559 70 คน 62 คน 3.4000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :   
1. นักศึกษาตํางชาติประเภทเต็มเวลา (Full Time Student) 

- สัญชาติเวียดนาม จ านวน 14 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 
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- สัญชาติจีน จ านวน 4 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว  
- สัญชาติเมียนมาร์ จ านวน 2 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 
- สัญชาติอินโดนีเซีย จ านวน 1 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 
- สัญชาติอเมริกัน จ านวน 1 คน สังกัดคณะครุศาสตร์ 

2. นักศึกษาตํางชาติประเภทไมํเต็มเวลา (Part Time Student) 
- นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Student) 

- 
- นักศึกษาในโครงการศึกษาระยะสั้น (Short Term Student)  สัญชาติจีนจาก Yulin Normal University 

จ านวน 13 คนสังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวและสัญชาติจีนจาก Guangxi University for 
Nationalities จ านวน 27 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 

* มีจ านวนนักศึกษาตํางชาติลดลง 2 คน เนื่องจากนักศึกษาจีนที่เรียนบัณฑิตวิทยาลัยลาออกจ านวน 1 คน  
และนักศึกษาแลกเปลี่ยนญี่ปุุนจ านวน 1 คน เสร็จสิ้นระยะเวลาในการแลกเปลี่ยน 

ผู้รายงาน : นายวิทยา  สังคะดี ต าแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ โทร :  6954 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 หลักสูตรที่ได้รับการสร้างศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุ่ม Cluster 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เจ้าภาพหลัก : ส านักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน 

                   คุณภาพ 
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) หน่วยนับ : หลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย : 5 หลักสูตร 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

กลุํม Cluster ประกอบด๎วย 5 กลุํม คือ 
1. การผลิตและการพัฒนาครู  
2. วิทยาศาสตร์สุขภาพและผู๎สูงอายุ  
3. อุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว 
4. การจัดการทางสังคม  
5. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารปลอดภัย  

นับจ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 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 

 

ผลการด าเนินงาน :  อยูํระหวํางด าเนินการ  
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ 1 หลักสูตร 
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
จะด าเนินการในชํวงเดือน 

มิถุนายน - สิงหาคม 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลักสูตร 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ 1 หลักสูตร 

คณะนิติศาสตร์ 1 หลักสูตร 

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 หลักสูตร 

วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 1 หลักสูตร  

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศ
ตามกลุํม Cluster 

5 หลักสูตร n/a 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานีมีการจัดระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค 
โดยแบํงเวลาเรียนในปีการศึกษาเป็น 2 ภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร๎อน ส าหรับนักศึกษา กศ.บท. ภาคเรียนปกติ
ใช๎เวลาเรียนภาคเรียนละ16 สัปดาห์ ภาคเรียนฤดูร๎อนใช๎เวลา 8 สัปดาห์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และมีหลักสูตรเพ่ือจัดการเรียนการสอนในระดับตํางๆ โดยในแตํละคณะจัดด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ในชํวงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2560 
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ปัจจัยสนับสนุน : การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยคณะตํางๆ ด าเนินการให๎เสร็จแล๎วภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของแตํละหลักสูตร 
ผู้รายงาน : ดร.เอนก  สุดจ านงค์ ต าแหน่ง : รองอธิการบดี โทร : 077-913350 
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ตัวช้ีวัดที่ 9 นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกายและสติปัญญา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา 
                           นักศึกษา 

เจ้าภาพหลัก : กองพัฒนานักศึกษา 

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดกระบวนการ (Process)  หน่วยนับ : ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 35 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559 
สมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา   หมายถึง สภาวะของรํางกายที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโต

อยํางปกติ  ระบบตํางๆ ของรํางกายสามารถท างานได๎เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ  รํางกายมีความต๎านทานโรคได๎ดี 
ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บและความทุพพลภาพ และสภาวะของจิตใจที่มีความสดชื่น แจํมใส สมารถควบคุมอารมณ์ให๎
มั่นคงเป็นปกติ สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล๎อมตํางๆ  ได๎ด ี สามารถเผชิญกับ
ปัญหาตํางๆได๎เป็นอยํางดี และปราศจากความขัดแย๎งหรือความสับสนภายในจิตใจ 

โครงการกิจกรรม หมายถึง โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่ผู๎เข๎ารํวมจะมีโอกาสได๎รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ รํางกายและคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล๎องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ ได๎แกํ  

1. คุณธรรมจริยธรรม  
2. ความรู๎ 
3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล๎องกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีสภา/องค์กรวิชาชีพได๎ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต 
การค านวณ :  

นักศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎าน
รํางกายและสติปัญญา 

= 
นักศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎าน

รํางกายและสติปัญญา x100 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 15 ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 25 ร๎อยละ 30 ร๎อยละ 35 

 

ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 37.68 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
นักศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกาย
และสติปัญญา 

ร๎อยละ 35 ร๎อยละ 37.68 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  จากการศึกษาข๎อมูลนักศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและ
สติปัญญา ประจ าปีงบประมาณ 2560  จากจ านวนนักศึกษาภาคปกติ ทั้งสิ้น 14,879 คน  
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(ข๎อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 : ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ดังนี้       
หน่วยงาน จ านวนนักศึกษา (คน) 

คณะครุศาสตร์ 2,435 คน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,461  คน 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,598  คน 
คณะวิทยาการจัดการ 4,083  คน 
คณะนิติศาสตร์ 941  คน 
คณะพยาบาลศาสตร์ 390  คน 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 981  คน 

             โดยในไตรมาสที่ 1 - 2 มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษารํวมกับคณะ/วิทยาลัย รวมทั้งสภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย รํวมกันจัดกิกรรมที่พัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและ
สติปัญญา จ านวน  9  โครงการ ดังนี้ 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 
หมายเหตุ 

2-8/11/2559 กิจกรรม วจก.จติอาสา 3,119  คน คณะวิทยาการจัดการ 
13/12/2559 โครงการอบรมพัฒนาพุคลิกภาพ 442  คน คณะวิทยาการจัดการ 
4/2/2560 กิจกรรมกีฬาคอมพิวเตอรส์ัมพันธ์ 259  คน คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
23/2/2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจดัท าเอกสาร 97  คน คณะนติิศาสตร ์
6/3/2560 โครงการประกวดสุนทรพจนภ์าษาอังกฤษ 137  คน คณะมนุษยศาสตรฯ์ 
10/3/2560 การแขํงขันกีฬาสานสมัพันธ์บริหารธุรกิจ 522  คน คณะวิทยาการจัดการ 
12/3/2560 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรบั

อุตสาหกรรมทํองเที่ยว 
77  คน วิทยาลัยนานาชาตฯิ 

25/3/2560 กิจกรรมแขํงขันกีฬาประเพณี Pure Science 187  คน คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
26/3/2560 Education Games 770  คน คณะครุศาสตร ์

รวมจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 5,610  คน 
        นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะ = นักศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา x100 
           ด๎านรํางกายและสติปัญญา                                จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
          
     จึงสรุปได๎วํานักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา ในไตรมาสท่ี 1-2 ของปีงบประมาณ 
2560 คิดเป็นร๎อยละ 37.68 ของนักศึกษาทั้งหมด 
ปัจจัยสนับสนุน :  ตามท่ีมหาวิทยาลัยใช๎ระบบการสแกนบาร์โค๏ดในการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักศึกษาจากแตํละ
คณะ/วิทยาลัย และแตํละกิจกรรม จึงท าให๎สะดวกในการดึงข๎อมูลมาใช๎ในการสรุปข๎อมูลนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม
ตําง ๆ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  นักศึกษาท่ีได๎รับบาร์โค๏ดกิจกรรมไมํได๎คีย์รหัสที่ได๎รับเข๎าระบบท าให๎ยอดผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมไมํเป็นยอดสุทธิ 
ผู้รายงาน :  นายศักดา  ศิริพันธุ์ ต าแหน่ง :  ผู๎อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา โทร :  6600 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 ครูประจ าการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เจ้าภาพหลัก : คณะครุศาสตร์ / สถาบันพัฒนาครู 
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) หน่วยนับ : คน 

ค่าเป้าหมาย : 400 คน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

ครูได๎รับการพัฒนา หมายถึง จ านวนครูที่เข๎ารับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู๎อบรมพัฒนา ภายใต๎การ
ด าเนินงานของสถาบันพัฒนาครูในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ครูประจ าการ หมายถึงครูที่ปฏิบัติหน๎าที่อยูในสถานศึกษาประจ า โดยปฏิบัติ หนา๎ที่ของครูหรือปฏิบัติงานอ่ืน 
ทั้งท่ีไดรับการบรรจุและยังไมไดรับการบรรจุ ครูอัตราจาง 

ศักยภาพ หมายถึง ความรู๎(knowledge) ทักษะ (skills) และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (attributes) ที่สํงผลตํอ
การแสดงพฤติกรรม (behavior) ที่จ าเป็น และมีผลท าให๎บุคคลนั้นปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของตนได๎ดีกวําผู๎อ่ืน  

การพัฒนาศักยภาพ  หมายถึง  การพัฒนาเพ่ิมพูนความรู๎ความเข๎าใจ  ทักษะ  ความช านาญและความสามารถ
ในการปฏิบัติหน๎าที่  
เกณฑ์การให้คะแนน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
320  คน 340  คน 360  คน 380  คน 400  คน 

 

ผลการด าเนินงาน :  416 คน 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ครูประจ าการที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ 400 คน 416 คน 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได๎รับมอบหมาย
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให๎เป็นหนํวยด าเนินการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากํอนแตํงตั้งให๎มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ส าหรับครูและผู๎บริหารสถานศึกษา
เพ่ือให๎การบริหารการพัฒนา หนํวยด าเนินการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากํอนแตํงตั้งและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรตามที่สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษารํวมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด และบังเกิดผลดีตํอผู๎เข๎ารับ
การพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให๎ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน 
2. เพ่ือให๎ครูมีทักษะในการออกแบบการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียน 
3. เพ่ือให๎ครูสามารถน าเทคนิคการออกแบบการเรียนรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน 

         รอบการพัฒนาที่ 71 วันที่จัดอบรม 18-21 ตุลาคม 2559 ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1,2 ตรัง เขต 1,1 นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 พงังา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์
ธานี เขต 1,2,3 สตูล เพชรบุรี เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 การศึกษาพิเศษ สกลนคร เขต 2สพม. เขต 10,11,12, 
13,14 จ านวนรวม 135 คนมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90 
         รอบการพัฒนาที่ 72 วันที่จัดอบรม 22-25 พฤศจิกายน 2559ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1,2 ตรัง เขต 1,1 นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง 
สุราษฎร์ธานี เขต 1,2,3 สตูล เพชรบุรี เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 การศึกษาพิเศษ สกลนคร เขต 2 สพม. เขต 
10,11,12,13,14 จ านวนรวม 80 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90 
         รอบการพัฒนาที่ 73 วันที่จัดอบรม 16-20 มกราคม 2560 ผู๎เข๎ารับการอบรม คือ ครูสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1,2 ตรัง เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี 
เขต 1,3 การศึกษาพิเศษ สพม. เขต 11,12,13,14 จ านวนครูช านาญการพิเศษ 54 คน และผู๎อ านวยการเชี่ยวชาญ 22 
คน รวม 76 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 90 
         รอบการพัฒนาที่ 74  วันที่จัดอบรม 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เขต 1,2 สพม. เขต  10,11,13 
จ านวนครูช านาญการพิเศษ 43 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90 
         รอบการพัฒนาที่ 75 วันที่จัดอบรม 13-17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1 ตรัง เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3 พังงา พัทลุง เขต 1 ระนอง       
สุราษฎร์ธานีเขต 2,3 การศึกษาพิเศษ สพม.เขต 11,12,13,14 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวนครูเชี่ยวชาญ 26 คน 
และครูช านาญการพิเศษ 56 คน รวม 82 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น
ร๎อยละ 90 
ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยให๎การสนับสนุนในการจัดการอบรมหลักสูตรนี้อยํางเต็มที่และขับเคลื่อนตามนโยบาย
ของเจ๎าของหลักสูตรเป็นอยํางดี 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ผู๎เข๎ารับการอบรมไมํมีความเข๎าใจในเจตนารมณ์ของหลักสูตร ซึ่งสถาบันพัฒนาครูต๎อง
ชี้แจงและอธิบายให๎ผู๎เข๎ารับการพัฒนาตนทุกครั้งที่มีการอบรม 
ผู้รายงาน : นางสาวพิชญาฎา  พิมพ์สิงค์ ต าแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร :  077-913315 
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ตัวช้ีวัดที่ 11 รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
                           ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าภาพหลัก : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
                   สารสนเทศ 

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดกระบวนการ (Process)  
 

หน่วยนับ : รายวิชา 
ค่าเป้าหมาย : 14 รายวิชา 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
             รายวิชา  หมายถึง  วิชาที่ระบุไว๎ในหลักสูตรการศึกษาระดับตําง ๆในชํวงเวลาหนึ่งภาคการศึกษา มีทั้งที่
บังคับและให๎เลือก  
 e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะถํายทอดเนื้อหานั้น กระท าผํานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
เครือขํายอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 17 รายวิชา 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ 2 รายวิชา *อยูํระหวํางด าเนินการ* 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รายวิชา 4 รายวิชา 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 รายวิชา 4 รายวิชา 
คณะวิทยาการจัดการ 2 รายวิชา 1 รายวิชา 
คณะนิติศาสตร์ 2 รายวิชา 6 รายวิชา 
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 รายวิชา 3 รายวิชา 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 2 รายวิชา 2 รายวิชา  

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning 14 รายวิชา 17 รายวิชา 5.0000 
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ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพ
และสํงเสริมประสบการณ์วิชาชีพด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศแกํบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กิจกรรม 
การสร๎างสื่อการสอนแบบ Interactive และการจัดท าคลังข๎อสอบผํานระบบเครือขําย  วันที่  23-24  ธันวาคม 2559  
ซึ่งผู๎เข๎ารํวมอบรมเป็นตัวแทนของแตํละคณะ 

ชื่อ สาขาวิชา คณะ รายวิชา 
1. อ.ธรรมรตัน์ วาจาสัตย ์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วิทยาศาสตร์ฯ 1. SAQ1401 ปลาสวยงามและพรรณ

ไม๎น้ า 
2. อ.วิรัตน์  ชูนุ๎ย เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์
วิทยาศาสตร์ฯ 2. SCS0401 ระบบฐานข๎อมลู 

3. อ.ณาตยาณ ี พรมเมือง วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

วิทยาศาสตร์ฯ 3. SCS0209 การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงอ็อบเจกต์  

4. GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต 
4. อ.จิตติมา  จ๎อยเจือ การตลาด วิทยาการจัดการ 5. MMK0401  หลักการตลาด 
5. อ.นูรูลฮูดา  เจาะเลาะ ภาษามาลาย ู มนุษยศาสตร์ฯ 6. ITR0481 ภาษามลายูเบื้องต๎น 
6. อ.จิรภา  เสถียรพงศ์ประภา มารดาและทารก พยาบาลศาสตร ์ 7. NUR0008 พยาธิสรีรวิทยา 
7. อ.วิลาวรรณ  มากยอด เด็กและวัยรุํน พยาบาลศาสตร ์ 8. NUR0402 การพยาบาลเด็กและ

วัยรุํน 2 
8. อ.อัญชลี  จิตราภิรมย ์ มารดาและทารก พยาบาลศาสตร ์ 9. NUR0303 การพยาบาลมารดา

ทารกเเละผดุงครรภ์ 2 
9. อ.จุฑารัตน์  เหลําพราหมณ ์ ธุรกิจการบิน วนช. 10. ITR002 ศิลปะการต๎อนรับและการ

เป็นเจ๎าบ๎านท่ีดี  
11. AIR2001 อุตสาหกรรมการบิน 

10. อ.อภิรดี  กิตตสิิทโธ นิติศาสตร ์ นิติศาสตร ์ 12. กฎหมายกับสังคม 
13. กฎหมายกับสังคม EP 
14. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
15. นิติปรัชญา 
16. กฎหมายการทํองเที่ยว 
17. กฎหมายล๎มละลาย 

 

ผู้รายงาน : นายธีรวัฒน์  กิจงาม ต าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร :  5103 
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ตัวช้ีวัดที่ 12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
                           ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 
 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย : ด้านสังคมศาสตร์  ร้อยละ 20 
     ด้านวิทยาศาสตร์  ร้อยละ 30 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
             ผลงานทางวิชาการเป็นข๎อมูลที่ส าคัญในการแสดงให๎เห็นวําอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได๎สร๎างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
แสดงให๎เห็นถึงความก๎าวหน๎าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณคําสมควร
สํงเสริมให๎มีการเผยแพรํและน าไปใช๎ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแขํงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูํในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได๎รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช๎สังคมที่ผํานการ
ประเมินต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ด าเนินการต าราหรือหนังสือ
ที่ใช๎ในการขอผลงานทางวิชาการและผํานการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว 
 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
0.40 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับ  ชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ การอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับ การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันน าเสนอ
สภาสถาบัน อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ก.พ.อ./กกอ.  
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ - ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมท่ี 2 

0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ  นานาชาติ
ที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ การอุดมศึกษาวําด๎วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ๎งให๎ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมํอยูํใน Beall’s 
list) หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมท่ี 1 

1.00 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  ระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงาน
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ทางวิชาการ พ.ศ.2556 - ผลงานได๎รับการจดสิทธิบัตร - ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับ
การประเมินผํานเกณฑ์การขอต าแหนํง ทางวิชาการแล๎ว - ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือ
องค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ด าเนินการ - ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค๎นพบใหมํและ
ได๎รับการจดทะเบียน - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอ
ต าแหนํง ทางวิชาการแล๎ว - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน ต าแหนํงทางวิชาการ แตํไมํได๎น ามาขอรับการประเมินต าแหนํงทาง
วิชาการ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร๎างสรรค์ที่เผยแพรํ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 
0.20 งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ  ผํานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์online 
0.40 งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ 
0.80 งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ 
1.00 งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไมํน๎อยกวํา 3 คน และต๎องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารํวมพิจารณาด๎วย 

การค านวณ : 
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับ
การตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติ
หรือนานาชาติตํออาจารย์ประจ า 

 
= 
 

ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย x100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
         ด้านสังคมศาสตร์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 12 ร๎อยละ 14 ร๎อยละ 16 ร๎อยละ 18 ร๎อยละ 20 

         ด้านวิทยาศาสตร์ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 10 ร๎อยละ 15 ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 25 ร๎อยละ 30 
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ผลการด าเนินงาน : ด๎านสังคมศาสตร์  ร๎อยละ 3.16 
                ด๎านวิทยาศาสตร์  ร๎อยละ 4.94 

หน่วยงาน เป้าหมาย 
จ านวนอาจารย์

ทั้งหมด 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ 20 77 14 5.45 
คณะนิติศาสตร์ 20 31 0 0.00 
คณะพยาบาลศาสตร์ 30 46 2 3.04 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 90 5 2.00 
คณะวิทยาการจัดการ 20 87 10 3.91 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 161 27 6.83 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 20 27 3 4.44 

 

คณะ 
จ านวน
อาจารย์
ท้ังหมด 

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

ผล
งา

นข
อต

 าแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
 

รวม
จ านวน 

รวมผล
ถ่วง 

น าหนัก 

ปร
ะชุ

มช
าต

ิ 

ปร
ะชุ

มน
าน

าช
าต

ิ 

วา
รส

าร
ชา

ติ 

TC
I 2

 

TC
I 1

 

วา
รส

าร
นา

นา
ชา

ติ 

SJ
R/

ISI
 

ระ
ดับ

สถ
าบ

ัน 

ระ
ดับ

ชา
ติ 

ระ
ดับ

คว
าม

ร่ว
มม

ือร
ะห

ว่า
งป

ระ
เท

ศ 

0.20 0.40 0.40 0.60 0.80 0.80 1.00 0.40 0.60 0.80 1 
คณะครุศาสตร์ 77 7 7 - - - - - - - - - 14 5.45 
คณะนิติศาสตร์ 31 - - - - - - - - - - - 0 0.00 
คณะพยาบาลศาสตร์ 46 - 1 - - - - 1 - - - - 2 3.04 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 90 1 4 - - - - - - - - - 5 2.00 
คณะวิทยาการจัดการ 87 5 4 - - 1 - - - - - - 10 3.91 
คณะวิทยาศาสตร์ 161 18 - - - 8 - 1 - - - - 27 6.83 
วิทยาลัยนานาชาติฯ 27 - 3 - - - - - - - - - 3 4.44 

รวม 519 31 19 0 0 9 0 2 0 0 0 0 61 3.67 
 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์
เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติตํออาจารย์
ประจ า 

สังคม  20 3.16 1.0000 

วิทย์ 30 4.94 1.0000 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : งานสร๎างสรรคท์ี่ได๎รับการตีพิมพ์และเผยแพรํในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ มีจ านวน 61 ชิ้นงาน 
ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสํงเสริมการน าผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ไปตีพิมพ์เผยแพรํ ดังนี้  

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในทวีปเอเชียและโอเซียเนีย ไมํเกิน 
30,000 บาท ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา และทวีปออสเตเรีย ไมํเกิน 50,000 บาท 
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2. สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับบทความวิจัยที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4 
ตุลาคม 2556 

3. มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยทุกปี โดยใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ได๎จัดเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ยังมีจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่เขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ตีพิมพ์เผยแพรํจ านวนน๎อยเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยที่มีท้ังหมด 
ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทร : 077-913342 
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ตัวช้ีวัดที่ 13 นักวิจัยท่ีได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
                           ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 
 

หน่วยนับ : คน 
ค่าเป้าหมาย : 35 คน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง   

1. อาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได๎รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติได๎รับการอ๎างอิงจาก
ฐานข๎อมูลสากล หรือ 

2. ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับจากประชาคมด๎านการวิจัย เชํน การประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 
Work Shop ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ 

3. การได๎รับเชิญเป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ 
4. เป็นที่ปรึกษาองค์กรระดับชาติหรือระดับนานาชาติเป็นผู๎ประเมินบทความหรือโครงการวิจัยระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ หรือ 
5. เป็นหัวหน๎าโครงการวิจัยระดับชาติหรือระดับนานาชาติ การตีพิมพ์หนังสือ ต ารา หรือการเขียนบท

วิชาการ (Book Chapter) ที่ได๎รับการตีพิมพ์กับส านักพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
15 คน 20 คน 25 คน 30 คน 35 คน 

  
ผลการด าเนินงาน :  24 คน 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คณะครุศาสตร์ 5 5 
คณะนิติศาสตร์ 5 2 
คณะพยาบาลศาสตร์ 5 0 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 9 
คณะวิทยาการจัดการ 5 3 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 5 0 

  
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

35 คน 24 คน 2.8000 
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ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  
คณะครุศาสตร ์

1. ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์  ฑปภูผา ผู๎ประเมินผลงานวิจัย มูลนิธิครูดีของแผํนดิน 26 – 28 ธันวาคม 2559 
2. รศ.ประสิทธิ์ ทองแจํม ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 
3. ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 
4. ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 
5. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 
คณะนิติศาสตร์ 

1. ผศ.สิทธิกร  ศักดิ์แสง ผู๎ประเมินบทความ วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2. ผศ.ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์ ผู๎ประเมินบทความ วารสารเทคโนโลยีภาคใต๎ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 
2. ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 
3. ผศ.สมทรง นุํมนวล ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 
4. ผศ.สมเชาว์ ชาตินฤดม ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 
5. ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ๎ยพราหมณ์ ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 
6. ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 
7. ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 
8. ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร ผู๎ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 
9. ดร.เสนํห์  บุญก าเนิด ผู๎ประเมินโครงการวิจัย การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ

ส านักงาน ป.ป.ช.  องค์การบริหารสํ วนต าบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดระนอง และ 
ผู๎ประเมินโครงการวิจัย ประเมินกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. ดร.เกวลิน อังคณานนท์ ผู๎ประเมินบทความ ใน Journal of Information Science and Technology 

(JIST) 
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2. ดร.อนุมาน จันทวงศ์ ผู๎ประเมินบทความ ใน ScienceDirect , Energy Policy 
3. ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ ได๎รับรางวัลน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีมาก ในงาน HERP Congress V 

ประชุมใหญํโครงการสํงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ระหวํางวันที่ 2-4 มีนาคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ ผู๎ประเมินบทความ (Reviewer) SEPPUR-D-16-01057 Title: Single-step 

purification of polyclonal immunoglobulin G from rabbit serum by negative 
chromatography in DEAE ion exchange column Journal: Separation and Purification 
Technology Contact date: May 30, 2016 (2559) via email และ Certificate of Reviewing 
awarded June, 2016 to RattanaWongchuphan in recognition of the review made for the 
journal Separation and Purification Technology 

2. ผศ. สุกัญญา  ไหมเครือแก๎ว รางวัลนักวิจัยดีเดํนงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎวิจัย  
ครั้งที่ 4  วันที่  22-24  พฤศจิกายน  2559  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

3. ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์ ผู๎ประเมินบทความ วารสาร Aquaculture and Fisheries V.2 กุมภาพันธ์ 2017 
และผู๎ประเมินผลงานทางวิชาการคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ของผู๎สมัครต าแหนํงอาจารย์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4. ดร.วัชรี รวยรื่น ได๎รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเดํนในงาน HERP Congress V ประชุมใหญํโครงการสํงเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ระหวํางวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

5. นายธรรมรัตน์  สาจาสัตย์ ได๎รับรางวัล น าเสนอโปสเตอร์ดีเดํน ในงาน HERP Congress V ประชุมใหญํ
โครงการสํงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ระหวํางวันที่ 2 -4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

ปัจจัยสนับสนุน : บุคลากรได๎รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทร : 077-913342 
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ตัวช้ีวัดที่ 14 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
                           ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดกระบวนการ (Process) 
 

หน่วยนับ : ข้อ 
ค่าเป้าหมาย : 5 ข้อ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
   สถาบันอุดมศึกษาต๎องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง 

การด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกสํงเสริมสนับสนุนครบถ๎วน เพ่ือให๎สามารถด าเนินการได๎ตามแผนที่ก าหนดไว๎ 
ทั้งการสนับสนุนด๎านการจัดหาแหลํงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให๎กับบุคลากร 
สํงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกํอาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่ จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องตําง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร๎างขวัญและก าลังใจแกํนักวิจัยอยําง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชํวยในการคุ๎มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีฐานข๎อมูลชุมชนเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 

2. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ โดยมีการก าหนดนโยบายหรือประเด็นการวิจัยที่
ตอบสนองตํอการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นหรือใช๎ท๎องถิ่นเป็นฐาน 

3. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนยกยํองอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ดีเดํน 

4. มีผลการน าไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชนท๎องถิ่น 
5. มีระบบและกลไกเพ่ือชํวยในการคุ๎มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ในชุมชน

ท๎องถิ่นและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 5 ข๎อ 

 

ผลการด าเนินงาน :  5 ข๎อ 
เกณฑ์มาตรฐาน : การด าเนินงาน 

1. มีฐานข๎อมูลชุมชนเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ี
สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรา๎งสรรค์สนับสนุนพันธกิจ
ด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค ์

มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา
เครือขํายต๎นแบบบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีกับชุมชนท๎องถิ่นและภาคี ซึ่งได๎รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ในการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎จัดสรรทุน
วิจัยให๎กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อท าวิจัยรํวมกับชุมชน
ท๎องถิ่น ในการศึกษาข๎อมูลท๎องถิ่นประกอบการท าวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบข๎อมูลต าบล จ านวน 2 
ฐานข๎อมูล เพื่อชํวยอ านวยความสะดวกให๎กับนักวิจัย คือ 
ระบบการจัดท าข๎อมูลต าบลโดยใช๎โปรแกรม (Thailand 
Community Networking Appraisal Program - TCNAP) 
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ทั้งภาค
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ประชาชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎น าท๎องที่ และ
หนํวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ตรวจสอบ 
น าใช๎ข๎อมูล และเป็นเจ๎าของ โดยการสร๎างทีมพัฒนา
ฐานข๎อมูลต าบลในการเก็บรวบรวมข๎อมูลและน าใช๎ข๎อมูลของ
ชุมชนเพื่อจัดการกับปัญหาที่สอดรับกับความต๎องการและวิถี
ชีวิตของแตํละชุมชน จนเกิดการพึ่งตนเองและน าไปสูํการ
พัฒนาต าบลสูํการเป็นต าบลสุขภาวะที่ยั่งยืน 

และระบบข๎อมูลการประเมินชุมชนด๎วยการวิจัยเชิงชาติ
พันธุ์วรรณนาแบบเรํ งดํวน (Rapid Ethnographic 
Community Assessment Process - RECAP) ในการ
พัฒนาทักษะด๎านการถอดบทเรียนและการเขียนสรุปข๎อมูล
ทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุํมหรือแหลํงปฏิบัติการใน
พื้นที่ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร๎างชุมชนท๎องถิ่น
เข๎มแข็ง โดยการน าใช๎ศักยภาพในการจัดการปัญหาสูํการ
จัดการตนเองในระดับพื้นที่  รวมถึงการสร๎างเครื อขําย
เชื่อมโยงกับองค์กรและหนํวยงานหนุนเสริมเพื่อเข๎ามาเกื้อกูล
ให๎ชุมชนท๎องถิ่นจัดการตนเองได๎ดีขึ้น 

2. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจยัหรืองาน
สร๎างสรรค์ โดยมีการก าหนดนโยบายหรือ
ประเด็นการวิจัยทีต่อบสนองตํอการพัฒนา
ชุมชนท๎องถิ่นหรือใช๎ท๎องถิ่นเป็นฐาน 

มหาวิทยาลยัไดม๎ีการก าหนดประเด็นการวิจัย โดยมุํงเน๎นการ
พัฒนาท๎องถิ่น ใน 3 ประเด็นหลัก 1) การสร๎างความเขม๎แข็ง
ของท๎องถิ่น 2) การสํงเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล๎อม 
3) การสร๎างศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน ซึ่งมีนักวิจัยขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั
ทั้งหมด 74 โครงการ งบประมาณ  5,501,950 บาท 

3. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย 
ตลอดจนยกยํองอาจารย์และนักวจิัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ดเีดนํ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย ดังนี ้

1. จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการท าวิจัยให๎กับ
นักวิจัยในด๎านการพัฒนาข๎อเสนอการวิจัย พัฒนาการเขยีน
บทความวิจัย  

2. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีวิจัย เพื่อเผยแพรผํลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได๎รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย  

3. สํงเสริมการน าผลงานวิจัยไปเผยแพรํในการน าเสนอ
ผลงานวิจัย การน าผลงานวิจัยตีพมิพ์ลงวารสารในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยสนับสนุนงบประมาณคําใช๎จํายในการ
ด าเนินงาน  

4. สํงเสริมการเข๎ารํวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติกบัหนํวยงานภาคีเครือขําย  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ยกยํองอาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ดเีดนํ โดยการจดัท าปูายแสดง
ความยินดีและลงขําวประชาสมัพนัธ์  

4. มีผลการน าไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชนท๎องถิ่น ตามข๎อตกลงการด าเนินงานวิจัยจะต๎องมีการน าผลงานวิจยัไป
ใช๎ประโยชน์ เพื่อให๎งานวิจัยท่ีไดร๎บัทุนอุดหนุนการวิจัยเกดิ
ประโยชน ์
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ตํอชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งมีนักวิจัยน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์
ทั้งหมด จ านวน 24 โครงการ (รายละเอยีดตามตัวช้ีวัดที่ 17) 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการคุม๎ครอง
สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎
ประโยชน์ในชุมชนท๎องถิ่นและด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลยัไดจ๎ัดท าคูํมือการจดสิทธิบัตรและชํวยเหลือ
ด าเนินการจดสิทธิบตัรให๎นักวิจัย  

 
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน 

5 ข๎อ 5 ข๎อ 5.0000 

 

ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทร : 077-913342 
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ตัวช้ีวัดที่ 15 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
                           ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดปัจจัยน าเข้า (Input) หน่วยนับ : บาท 
ค่าเป้าหมาย :  
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     60,000 บาท 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ           50,000 บาท 
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  25,000 บาท 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
ปัจจัยส าคัญที่สํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาคือเงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต๎องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได๎รับจาก
ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์อยํางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล๎อมและจุดเน๎นของ
สถาบัน    

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่สถาบันได๎รับจากแหลํงทุนภายนอกยังเป็นตัวบํงชี้ที่ส าคัญที่แสดง
ถึงศักยภาพด๎านการวิจัยของสถาบันโดยเฉพาะสถาบันที่อยูํในกลุํมที่เน๎นการวิจัย 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค จ าแนกเป็น 3 กลุํมสาขาวิชา 
   1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให๎เทํากับ 60,000บาทข้ึนไปตํอคน 
  1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายใน

และภายนอกสถาบันที่ก าหนดให๎เทํากับ 50,000บาทข้ึนไปตํอคน 
  1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์

จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให๎เทํากับ 25,000บาทข้ึนไปตํอคน 
หมายเหตุ  การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให๎นับตามปีงบประมาณเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงในกรณีที่มีอาจารย์

บรรจุใหมํให๎ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าดังนี้ 
(1) 9 – 12 เดือนคิดเป็น 1 คน (2) 6 เดือนขึ้นไปแตํไมํถึง 9 เดือนคิดเป็น 0.5 คนและ (3) น๎อยกวํา 6 เดือนไมํ
สามารถน ามานับได ๎
เกณฑ์การให้คะแนน : 

สาขา คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
วิทย์ 

วิทย์สุขภาพ 
สังคม 

20,000 บาท
10,000 บาท 
5,000  บาท 

30,000 บาท
20,000 บาท
10,000  บาท 

40,000 บาท
30,000 บาท
15,000  บาท 

50,000 บาท
40,000 บาท
20,000  บาท 

60,000 บาท
50,000 บาท
25,000  บาท 
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ผลการด าเนินงาน : วิทย์  71,984.65 บาท วิทย์สุขภาพ  53,633.33  บาท สังคม 33,381.06 บาท 
 

หนํวยงาน 
เปูาหมาย 

 
จ านวนอาจารย์
ปฏิบัติงานจริง 

จ านวน
งบประมาณ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร ์ 25,000 70 1,264,595 18,065.64 
คณะนติิศาสตร ์ 25,000 27 426,000 15,777.78 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 50,000 36 1,930,800  53,633.33 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 25,000 76 2,067,496 27,203.89 
คณะวิทยาการจัดการ 25,000 77 5,183,658 67,320.23 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60,000 123 8,854,112 71,984.65 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 25,000 22 137,900 6,268.18 

 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ตํอจ านวนอาจารย์ประจ า 

วิทย์ 60,000 71,984.65 5.0000 

วิทย์สุขภาพ 50,000 53,633.33   5.0000 

สังคม 25,000   33,381.06 5.0000 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภท
งบประมาณแผํนดิน จ านวน 13 โครงการ  งบประมาณ 3,889,598  บาท  ประเภทเงินรายได๎ มหาวิทยาลัยอนุมัติให๎
ทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 75 โครงการ งบประมาณ 5,501,950 บาท ทุนจากภายนอก จ านวน 73 โครงการ 
งบประมาณ 10,225,803 บาท      
ปัจจัยสนับสนุน :  มหาวิทยาลัยสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ประจ าสามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  มีอาจารย์ประจ าที่สนใจขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวนน๎อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทร : 077-913342 
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ตัวช้ีวัดที่ 16 ชุดโครงการวิจัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
                           ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดปัจจัยน าเข้า (Input) 
 

หน่วยนับ : ชุดโครงการ 
ค่าเป้าหมาย : 5 ชุดโครงการ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
   ชุดโครงการวิจัย   หมายถึง   โครงการวิจัยหลาย ๆ  โครงการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือด าเนินการวิจัย  โดยมี

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือสนับสนุนซึ่งกันและกันเพ่ือท าให๎เกิดองค์รวม  เป็นการวิจัยสหสาขาวิชาการและครบวงจรมี
เปูาหมายที่จะน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์อยํางชัดเจน  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ชุด 2 ชุด 3 ชุด 4 ชุด 5 ชุด 

 

ผลการด าเนินงาน : 3 ชุดโครงการ 
หนํวยงาน เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ 1 0 
คณะนิติศาสตร์ 1 0 
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 0 
คณะวิทยาการจัดการ 1 1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 1 0 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  2  

จากการสนับสนุนการท าโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัย ในไตรมาส 2 มีผลการด าเนินงาน 3 ชุด
โครงการ ได๎แกํ 

1. ชุดโครงการ “วิจัยและพัฒนาเครือขํายต๎นแบบบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชน
ท๎องถิ่น” แหลํงทุน สสส. งบประมาณ 8,000,000 บาท 

2. ชุดโครงการ “นวัตกรรมระบบการพัฒนาและจัดการการทํองเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร๎างสรรค์ในเส๎นทาง
อารยธรรมศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” แหลํงทุน สกว. งบประมาณ 4,000,000 บาท  

3. ชุดโครงการ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด    
สุราษฎร์ธานี” แหลํงทุน สกว. งบประมาณ 2,597,932 
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ชุดโครงการวิจัย 5 ชุด 3 ชุด 3.0000 

 

ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทร : 077-913342 
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ตัวช้ีวัดที่ 17 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
                           ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) หน่วยนับ : ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 25 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
   งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์  หมายถึง  งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎น าไปใช๎

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว๎ในโครงการสามารถน าไปสูํการแก๎ปัญหาได๎อยํางเป็นรูปธรรมมีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ในการประยุกต์ใช๎กับกลุํมเปูาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช๎จนกํอให๎เกิดประโยชน์ได๎
จริงอยํางชัดเจนตามวัตถุประสงค์และ/หรือได๎การรับรองการใช๎ประโยชน์จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนํวยงานภายนอกสถานศึกษา 

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ไปใช๎ประโยชน์  หมายถึง หนํวยงานหรือ
องค์กรหรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการน างานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปใช๎กํอให๎เกิดประโยชน์โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง /การตรวจรับงานโดย
กลุํมเปูาหมายงานวิจัย 

ประเภทของการใช๎ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่สามารถน าไปสูํการแก๎ปัญหาได๎อยํางเป็น
รูปธรรมมีดังนี้ 

1. การใช๎ประโยชน์ในเชิงสาธารณะเชํนผลงานวิจัยที่น าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์แกํสาธารณชนในเรื่องตํางๆที่ท า
ให๎คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้นได๎แกํการใช๎ประโยชน์ด๎านสาธารณสุข ด๎านการบริหาร
จัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SME) ด๎านการสํงเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมด๎านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการเรียนการสอน  เป็นต๎น 

2. การใช๎ประโยชน์ในเชิงนโยบายเชํนใช๎ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบเป็นข๎อมูล
การประกาศใช๎กฎหมายหรือก าหนดมาตรการกฎเกณฑ์ตํางๆโดยองค์กรหรือหนํวยงานภาครัฐและเอกชน 
เป็นต๎น 

3. การใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เชํนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปสูํการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งกํอให๎เกิดรายได๎หรือน าไปสูํการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นต๎น 

4. การใช๎ประโยชน์ทางอ๎อมของงานสร๎างสรรค์ซึ่งเป็นการสร๎างคุณคําทางจิตใจยกระดับจิตใจกํอให๎เกิด
สุนทรียภาพสร๎างความสุขเชํนงานศิลปะที่น าไปใช๎ในโรงพยาบาลซึ่งได๎มีการศึกษาและการประเมินไว๎ 

การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ให๎นับจากวันที่น าผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์มาใช๎และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในชํวงเวลาใดก็ได๎ชํวงเวลาที่ใช๎จะเป็นตามปีปฏิทิน
หรือปีงบประมาณหรือปีการศึกษาอยํางใดอยํางหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข๎อมูลในกรณีที่งานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์มีการน าไปใช๎ประโยชน์มากกวํา 1 ครั้งให๎นับการใช๎ประโยชน์ได๎เพียงครั้งเดียวยกเว๎นในกรณีที่มีการใช๎
ประโยชน์ที่แตกตํางกันชัดเจนตามมิติของการใช๎ประโยชน์ที่ไมํซ้ ากัน 
การค านวณ :  

งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่
น าไปใช๎ประโยชน์ = 

ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎
ประโยชน์ x100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 16 ร๎อยละ 18 ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 22 ร๎อยละ 25 

 

ผลการด าเนินงาน : 3.66 

หนํวยงาน 
เปูาหมาย 

 

จ านวน
อาจารย์
ทั้งหมด 

(1) 

 
จ านวน
ช้ินงาน 

(2) 

ผลการด าเนินงาน 
(3) = (2) x 100 / (1) 

คณะครุศาสตร ์ 25 77 6 7.79 
คณะนติิศาสตร ์ 25 31 0 0.00 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 25 46 0 0.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 25 90 1 1.11 
คณะวิทยาการจัดการ 25 87 3 3.45 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 25 161 7 4.35 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 25 27 2 7.41 

 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ร๎อยละ 25 3.66 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎รวบรวมผลงานวิจัยที่น าไปใช๎ประโยชน์ มีจ านวน 
19 ชิ้นงาน จากจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 519 คน 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
คณะครุศาสตร์     

1 การพัฒนาบทอํานอาขยาน ก-ฮ ส าหรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภผูา กลุํทสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย โรงเรียนพิ
ปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
ต.เขาพระ อ.พิปูน  
จ.นครศรีธรรมราช 

2 การศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมการสร๎างสื่อการ
เรียนการสอนโดยใช๎ไอซีทีส าหรับครูโนโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชานแดนที4่1 

นางสาวอัญชลีพร มั่นคง โรงเรียนบ๎านทําไท 

3 ชุดเก็บเกี่ยวพลังงานกลเป็นพลังไฟฟูาจากการ
หมุนในแนวรัศมีของเครื่องรดียางด๎วยวิธีทางไลอิ
โซอิเล็กทริก 

ผศ.ดร.ปริศนา รักบ ารุงและ นายภา
นุ ไทยนิรมติร 

คณะครุศาสตร ์

4 การศึกษาและพัฒนาการใช๎แหลํงการเรยีนรู๎ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สุราษฎร์ธาน ี

5 การพัฒนาตังบํงช้ีเชิงกลยุทธ์กรตลาดในการผลติ
ครูที่มีศักยภาพส าหรับมหาวยิาลยัราชภัฏเขต

รศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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ภาคใต ๎ สุราษฎร์ธาน ี
6 การพัฒนาการจดัการเรียนรู๎แบบรวํมมือ (เทคนิค 

Jigsaw) เพื่อสํงเสรมิทักษะทางสังคม และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา จิตวทิยาส าหรับครู 
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธาน ี

นางพุทธชาด วูโอร ิ คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สุราษฎร์ธาน ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1 ความตระหนักทางจริยศาสตรส์ิ่งแวดล๎อมตํอการ

จัดการขยะและสิ่งปฏิกลู (The Environmental 
ethical awareness of solid waste 
management) 

ผศ.เกียรติศักดิ ์ดวงจันทร ์ เทศบาลต าบลวัดประดู ํ
อ าเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี                    

คณะวิทยาการจัดการ      
1 การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารจากการสื่อสารสุขภาพของ

ประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 

นายธวัช บุญนวล เทศบาลต าบลขุนทะเล 

2 การพัฒนาระบบสํงข๎อมูลสภาพภมูิอากาศ
อัตโนมัติแบบ real time โดยใช๎เทคโนโลยรีะบบ
เครือขํายเซ็นเซอร์ กรณีศึกษาแปลงนาข๎าวหอมไช
ยา อ.ไชยา จ.สรุาษฎร์ธาน ี

นายศิโรจน ์พิมาน คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดท า

บทเรียนท๎องถิ่น 
ผศ.ดร.จิตเกษม หล าสะอาดและ
คณะ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2 การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนโดยรบัออกซิเจนจาก
ระบบแยกน้ าด๎วยไฟฟูาชนิด PEM Electrolysis 

นายวิมล พรหทแชํม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3 การมีสํวนรํวมในการอนรุักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรสตัว์
น้ าชายฝั่งด๎วนภูมปิัญญาประมงพ้ืนบ๎านอําวบ๎าน
ดอน:กรณศีึกษา อ าเภอดอนสัก  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นางสาวกนกวรรณ แก๎วเกาะสะบา๎ 
และนงสาวธิตมิานันท์ ด ารงศักดิ์เมธี 

ชุมชนประมงพ้ืนท่ีบ๎าน
อําวดอนสัก 

4 การศึกษาสมบัติของแผํนเส๎นใยอดัจากทะลาย
ปาล์มน้ ามันผสมเส๎นใยจากเปลือกข๎าวโพด 

ผศ.ดร.ทัศนีย ์ทองก๎านเหลือง นาย
ประยรู สุรินทร์ และนายกิตตศิักดิ ์
บัวศร ี

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

5 การศึกษากระบวนการผลิตเพื่อเพ่ิมผลผลิตไขเํค็ม
ไชยา จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

นายอาดือนา นิโด และชิโนรส 
ละอองวรรณ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

6 การผลิตก๏าซชีวภาพโดยการหมักรวํมน้ าคั้นทางใบ
ปาล์มน้ ามันกับมูลวัว 

นางสาวเนตรนภา เหมทานนท์ ปละ 
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน ์

สมาคมวศิวกรรม
สิ่งแวดล๎อมแหํงประเทศ
ไทย 

7 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรค
เลปโตสไปโรซิส ที่มีผลมาจากโปรแกรมการให๎
ความรู๎โดยใช๎สื่อ 

นางสาวกันญารตัน ์หนูชุม ส านักงานสาธารณสุข 
สุราษฎร์ธาน ี

8 การพอกไขํเค็มไชยาด๎วยกากชาเพือ่ทดแทนดิน
จองปลวกบางสํวน 

ผศ.ดร.สภุาพร อภิรัตนานสุรณ ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

9 การคัดเลือกแบคทีเรียจากโรงงานสกัดปาล์มเพื่อ
ผลิตน้ ามันเซลล์เดียว 

ดร.กนกรตัน ์ใสสอาด เครือขํายบสิคลับจังหวัด
ภูเก็ต 
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10 การคัดเลือกสมุนไพรพื้นบ๎านภาคใต๎ท่ีมีสมบตัิ
ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์แซนทนีออกซิเดส ซึ่ง
เป็นสาเหตุโรคเกาต ์

ดร.เบญจมาศ หนูแปูน สาขาวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว      
1 ความสัมพันธ์ระหวํางความปลอดภัยกับความภักดี

ตํอแหลํงทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวอ าเภอเกาะส
มุย 

ดร.สญิาธร ขุนอํอน เทศบาลเกาะสมุย 

2 การพัฒนาเครือขํายอาสาสมัครอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม โดยบรูณาการหลักการ 

ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

 
ปัจจัยสนับสนุน : ตามข๎อตกลงในสัญญารับทุน ข๎อที่ 10 ผู๎รับทุนจะน าสํงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เป็นรูปเลํม 
จ านวน 4 เลํม พร๎อมแผํนบันทึกข๎อมูล จ านวน 1 แผํน บทความวิจัยความยาวไมํเกิน 12 หน๎า หลักฐานการเผยแพรํ
ผลงานวิจัย หลักฐานการน าผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ และรายงานแสดงรายการคําใช๎จํายพร๎อมส าเนาหลักฐาน   
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   ผลงานวิจัยที่น าไปใช๎ประโยชน์ภายนอกหนํวยงานยังมีจ านวนน๎อย 

ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทร : 077-913342 
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ตัวช้ีวัดที่ 18 งานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
                           ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าภาพหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) หน่วยนับ : ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 30 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น ให๎พิจารณาลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

1. เป็นโจทย์ที่ชุมชนหรือคนในท๎องถิ่นเห็นวํามีความส าคัญ และอยากจะค๎นหาค าตอบรํวมกัน 
2. ชุมชนมีสํวนรํวมในกระบวนการค๎นหาค าตอบรํวมกัน  
3. มีการปฏิบัติการเพ่ือแก๎ปัญหา หรือเสนอทางเลือกให๎กับท๎องถิ่น  
4. เป็นเรื่องที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ และเปูาหมายขององค์กร 

รูปแบบการงานวิจัย  การวิจัยเพื่อท๎องถิ่นสามารถด าเนินการได๎ 2 ลักษณะใหญํๆ ดังนี้ 
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยํางมีสํวนรํวมของท๎องถิ่น เป็นงานวิจัยที่มีลักษณะสมบูรณ์ตามแนวความคิด

การวิจัยเพื่อท๎องถิ่น ทั้งในเชิงเนื้อหาและเชิงกระบวนการ ภายใต๎หลักการวํา “เป็นปัญหาของชาวบ๎าน ชาวบ๎านเป็น
ทีมวิจัย และมีปฏิบัติการเพ่ือแก๎ปัญหา” เน๎นกระบวนการในการท าความเข๎าใจและหาทางเลือกในการแก๎ปัญหาสังคม
ในทุกประเด็น โดยที่ชุมชนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินการในทุกขั้นตอน ตั้งแตํการก าหนดประเด็น 
วิเคราะห์ และใช๎ผลสรุปจากการวิจัยไปสูํทางเลือกของการแก๎ไขปัญหา 

2. การวิจัยเพื่อสร๎างทางเลือกของท๎องถิ่น เป็นงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นรูปแบบใหมํที่พัฒนามาจากแบบแรก
เพ่ือให๎เหมาะสมกับความต๎องการ และสอดคล๎องกับศักยภาพของท๎องถิ่นและกลุํมคนซึ่งมีหลากหลายระดับ หรือ
เพ่ือให๎ท๎องถิ่นสามารถเลือกใช๎ได๎ตามความเหมาะสม เป็นการเริ่มต๎นทดลองท างานวิจัยอยํางงํายๆ โดยใช๎ระยะเวลา
ด าเนินไมํมากนักประมาณ 3 – 6 เดือน หรือไมํเกิน 1 ปี งานวิจัยแบบนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยเพื่อใช๎
กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยและการถอดความรู๎จากการท างานพัฒนาของชุมชน รวมถึงการเตรียมชุมชน เตรียมทีม
วิจัยชาวบ๎าน และน าไปสูํการวางแผนและแก๎ปัญหาในเบื้องต๎น 
การค านวณ :  

ร๎อยละของงานวิจัยรํวมกับชุมชน
ท๎องถิ่น 

= 
จ านวนงานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น 

x100 
จ านวนงานวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 10 ร๎อยละ 15 ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 25 ร๎อยละ 30 

 

ผลการด าเนินงาน :  38.51 
หนํวยงาน เปูาหมาย จ านวนช้ินงาน ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร ์ 30 4 23.53 
คณะนติิศาสตร ์ 30 5 62.50 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 30 11 50.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 30 14 56.00 
คณะวิทยาการจัดการ 30 11 33.33 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 30 23 44.23 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 30 0 0.00 
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ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
งานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ร๎อยละ 30 38.51 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  จ านวนผลงานวิจัยรํวมกับชุมชนตํอจ านวนงานวิจัยทั้งหมด 68 โครงการ 
ที ่ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย 

คณะครุศาสตร์    
1 การบริหารจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการน าไปใช๎ประโยชน์จากขยะในเขต

พื้นที ่อบต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี ่
ดร.วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร  

2 การสร๎างความรู๎ในการจัดการขยะอยํางมีสํวนรํวมของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ๎านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

ดร.ปารณีย์ ศรีสวสัดิ์  

3 แนวทางการจัดการขยะมลูฝอยของครัวเรือนแบบมสีํวนรํวมในเขต อบต.เขาทอง 
อ.เมือง จ.กระบี ่

ดร.วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร  

4 ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนในระดับปฐมวยัของผู๎ปกครอง ในเขต
เทศบาลต าบล คลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา 

นางสาวเสาวภาคย์ สวํางจันทร ์ 

คณะนิติศาสตร์    
1 การพัฒนาการจดัสวสัดิการและคณุภาพชีวิตผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลคลอง

แงะ อ.สะเดา จ.สงขลา 
ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง  

2 การพัฒนาการจดัสวสัดิการและคณุภาพชีวิตผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลคลอง
พนพัฒนา อ.คลองทํอม จ.กระบี ่

ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง  

3 การพัฒนาระบบการจัดการตนเองโดยใช๎ความเชี่ยวชาญเฉพาะของชุมชนท๎องถิ่น
ต าบลขุนทะเล 

นายอภิชาติ โกศล  

4 แนวทางการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ า กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลปากน้ าฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์  

5 แนวทางการลดการเกิดอุบตัิเหตุ บนถนนในพ้ืนท่ีต าบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง นางสาวศุภัทรชญา วีระกูล 
คณะพยาบาลศาสตร์    

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ โดยการมสีํวนรํวมของชุมชน อบต.บางน้ าจืด 
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

นางสาวจวง เผือกคง  

2 การพัฒนาเครือขํายผู๎ดูแลผูป๎ุวยเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง โดยชุมชน
เทศบาลต าบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครครีธรรมราช 

ดร.ประดิษฐพร พงศ์เตรียง  

3 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ อบต. ถ้ า อ. ตะกั่วทุํง  
จ.พังงา 

นางพูนทรัพย์ โกมุทผล ทํูกู๏ด  

4 การพัฒนาระบบการดูแลผูส๎ูงอายโุดยการมีสํวนรํวมของชุมชนในบริบทภาคใต๎ของ
ไทย 

ดร.จริาพร วัฒนศรสีิน  

5 การพัฒนารูปแบบการเข๎าถึงระบบบริการสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บปาุยฉุกเฉิน โดย
ชุมชนมีสํวนรํวมส าหรับผูส๎ูงอายุท่ีต๎องพึ่งพาผู๎อื่น อบต.บางกุ๎ง อ.ห๎วยยอด จ.ตรัง 

ดร.ทัศนีย์ สุนทร  

6 การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชนต าบลคลองเคียน อ.ตะกั่วทํุง  
จ.พังงา 

ดร.อรญัญา รักหาบ  

7 การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมด๎านสุขภาพของผู๎สูงอายุในเทศบาล
ต าบลหาดทรายร ีอ.เมือง จ.ชุมพร 

นางสาวกมลชนก ทองเอียด  

8 การมีสํวนรํวมของชุมชนในการออกแบบกิจกรรมการสํงเสรมิสุขภาพผู๎สูงอายุ นางสาววีณา ลิม้สกลุ  
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เทศบาลต าบลปากน้ าชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 
9 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีํวนรวํมเพื่อพัฒนารูปแบบการปูองกันพฤติกรรม

เสี่ยงตํอการตั้งครรภ์วัยรุํน ณ องคก์ารบริหารสํวนต าบลถ้ า อ.ตะกั่วทุํง จ.พังงา 
นางสาวสุมณฑา โพธิบตุร  

10 ความต๎องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ ในองค์การบริหารสํวนต าบล
บางกุ๎ง อ.ห๎วยยอด จ.ตรัง 

นางวรรณา กุมารจันทร ์ 

11 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบลช๎างซ๎าย  
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี

นางสาวเกศรา ตั้นเซ๎ง  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
1 การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวม ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา อ.คลอง

ทํอม จ.กระบี ่
ผศ.ดร.ภมรรตัน์ สุธรรม  

2 การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลนาทอน อ.ทุํงหว๎า จ.สตลู นายพงศ์เทพ แก๎วเสถียร  
3 การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลสะพลี อ.ปะทวิ จ.ชุมพร นายพงศ์เทพ แก๎วเสถียร  
4 การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพ้ืนท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลน้ าผุด อ.ละงู  

จ.สตลู 
ผศ.ดร.ภมรรตัน์ สุธรรม  

5 การจัดการขยะมลูฝอยโดยการมสีวํนรํวมของประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล กะไหล  นายพิสิฐ นิลเอก 
6 การจัดการขยะมลูฝอยแบบมสีํวนรํวมในพ้ืนท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลอําวตง  

อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
ดร.จตุพล ชูจันทร ์ 

7 การบริหารจัดการขยะของชุมชนสระแก๎วและชุมชนบ๎านลํางอยํางยั่งยืน เทศบาล
เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

ดร.จารุโส สุดครี ี 

8 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนมีสํวนรํวมของต าบลบํอแสน  ดร.วาสนา จาตรุัตน ์ 
9 การบริหารจัดการขยะอยาํงมีสํวนรํวมเทศบาลต าบลปากน้ าชุมพร อ.เมือง  

จ. ชุมพร 
นายกฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ 

10 การบริหารจัดการขยะอยาํงมีสํวนรํวมเทศบาลต าบลมาบอ ามฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ  
11 การมีสํวนรํวมในการบริการจดัการขยะมลูฝอยโดยชุมชน อบต.รมณีย์ อ.กะปง  

จ.พังงา 
รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ  

12 แผนพัฒนาศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรต าบลทุํงคาวัด อ.ละแม  
จ.ชุมพร 

นางสาวเอพร โมฬ ี 

13 ระบบการบริหารจัดการกลุมํทอผา๎เช็ดเท๎าต าบลนาไม๎ไผํในมิติของฐานเศรษฐกิจ
และทุนวัฒนธรรมเพื่อสร๎างความแข็งแรงและยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ  

14 รูปแบบการมสีํวนรํวมในการจัดการขยะจากต๎นทางของประชาชน อบต.นาไม๎ไผ ํ นายสมมาส เส๎งสุย  
คณะวิทยาการจัดการ    

1 การจัดการความรู๎และก าหนดแนวทางพัฒนาแหลํงเรียนรูห๎ลักปรัชญาเศรษฐกิจใน
เขตพื้นท่ี อบต.บางสัก อ.กันตรัง จ.ตรัง 

นางสงบ สิงสันวิตร  

2 การจัดการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนมีสํวนรํวมต าบลบํอแสน อ.ทับปุด  
จ.พังงา 

นายพงศกร ศยามล  

3 การศึกษาเส๎นทางการทํองเที่ยวโดยชุมชนบ๎านบางนุ อ.ตะกั่วท๎ุง จ.พังงา ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร ์ 
4 แนวทางการพัฒนาการจัดการการของการผลิตปุ๋ยผสม : กรณีศึกษากลุํมผสมปุย๋ 

บ๎านบางคราม ต.ทําฉาง จ.สุราษฏร์ธานี 
ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร ์ 

5 แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยว เชิงนิเวศอยํางยั่งยืนในการมีสํวนรวํมของชุมชน
ต าบลก าแพง อ.ละงู จ.สตลู 

ผศ.ดร.อรุษ คงรุํงโชค  

6 แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยว เชิงนิเวศอยํางยั่งยืนในการมีสํวนรวํมของชุมชน
ต าบลนาทอน อ.ทุํงหว๎า จ.สตลู 

ผศ.ดร.อรุษ คงรุํงโชค  

7 แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนต าบลเขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ นางพงษ์จันทร์ คล๎ายอุดม 
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8 แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร นางพงษ์จันทร์ คล๎ายอุดม 
9 แนวทางการพัฒนาและการสํงเสรมิอาชีพภายใต๎บริบทเศรษฐกิจพอเพียงของ

ชุมชนองค์การบริหารสํวนต าบลพรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี ่
ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน  

10 ปัจจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชนเพื่อพัฒนาเป็น
แหลํงทํองเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนต าบลน้ าผุด อ.ละงู จ.สตูล 

ดร.วริศรา สมเกียรติกุล  

11 รูปแบบและแนวทางจัดการขยะมลูฝอยอยํางยั่งยืน อบต.คลองประสงค์ อ.เมือง  
จ.กระบี ่

นางสาวมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญ
พงษ์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
1 การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลขุนทะเล อ.ลานสกา  

จ.นครศรีธรรมราช 
ผศ.ดร.จิตเกษม หล าสะอาด  

2 การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง อ.ฉวาง  
จ.นครศรีธรรมราช 

ผศ.ดร.รตันา วงศ์ชูพันธ์  

3 การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลพิปูน อ.พิปูน  
จ.นครศรีธรรมราช 

ผศ.ดร.จิตเกษม หล าสะอาด  

4 การจัดการขยะอยํางยั่งยืนแบบมีสวํนรํวมในเขตพื้นท่ีต าบลก าแพง อ.ละงู จ.สตูล ดร.พัชรี หลุํงหมําน  
5 การจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนสระแก๎วและ

บ๎านลําง เทศบาลเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
ดร.วัชรี รวยรื่น  

6 การจัดการน้ าเพื่อการเกษตรองคก์ารบริหารสํวนต าบลคลองน๎อย อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช 

นางสาวมินตรา ตรงตํอการ 

7 การจัดการน้ าเพื่อการเกษตรองคก์ารบริหารสํวนต าบลทุํงคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร นายอาดือนา นิโด 
8 การจัดการผลิตมังคดุให๎มีคณุภาพ กรณีศึกษาต าบลบางน้ าจดื อ.หลงัสวน จ.ชุมพร ผศ.พรพรหม พรหมเมศร ์ 
9 การใช๎ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลอืจากโรงฆํากสุรเพื่อผลติปุ๋ยหมัก:กรณีศึกษา

ต าบลมะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน ์

10 การบริหารการจดัการขยะแบบมสีวํนรํวมและการน าไปใช๎ประโยชน์จากขยะมลู
ฝอยของครัวเรือนในเขตพื้นท่ี อบต.คลองแดน อ.ระโหนด จ.สงขลา 

นางสาวชิโนรส ละอองวรรณ  

11 การบริหารจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการใช๎ประโยชน์ขยะในพืน้ท่ีองค์กรการ
บริการสํวนต าบล คลองน๎อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

ดร.วัชรี รวยรื่น  

12 การบ าบัดน้ าเสียสีย๎อมกระจดูโดยใช๎สารส๎มรํวมกับคลอรีน:กรณีศึกษาต าบลพนาง
ตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน ์

13 การประยุกต์ใช๎ระบบถังกรองไร๎อากาศรํวมกับบึงประดิษฐ์ในการบ าบัดน้ าเสยี
ฟาร์มสุกร:กรณีศึกษากลุมํผูเ๎ลี้ยงสกุรในพ้ืนท่ี เทศบาลต าบลช๎างซ๎าย  
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธาน ี 

นางสาวเนตรนภา เหมทานนท ์ 

14 การพัฒนาผลิตภณัฑ์กาละแมและกลยุทธ์สํวนประสมการตลาดของกลุํมสร๎าง
อาชีพต าบลทุํงขมิ้น อ.นาหมํอม จ.สงขลา 

ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร ์

15 การมีสํวนรํวมของชุมชนในการบรหิารจัดการบํอน้ าพุร๎อนบ๎านรมณยี์เพื่อการ
ทํองเที่ยว กรณีศึกษา บ๎านรมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา  

นางสาวกนกวรรณ แก๎วเกาะ
สะบ๎า  

16 การศึกษาตัวบํงช้ีความรับผิดชอบตํอสังคมของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
สํวนต าบลคลองประสงค ์อ.เมือง จ.กระบี ่

ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง  

17 การศึกษารูปแบบระบบบ าบดัน้ าเสียชุมชนท่ีเหมาะสมขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลวังไผํ อ.เมือง จ.ชุมพร 

นางสาวรัชกร นามกร  

18 การสืบทอดภูมิปัญญาดา๎นการจดัการความหลากหลายสมุนไพรไทยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร เทศบาลต าบลบ๎านสวน  

ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ ์ 

19 คุณภาพการผลิตกะปิกุ๎งเคยเพื่อพัฒนาเป็นสินค๎าในต าบลห๎วยน้ า อ.คลองทํอม  ผศ.ดร.สภุาพร อภริัตนานสุรณ ์ 
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จ.กระบี ่
20 คุณภาพของน้ าพุร๎อนเคม็ อ าเภอคลองทํอม จังหวัดกระบี ่ ดร.พัชรี หลุํงหมําน  
21 แนวทางการจัดการทํองเที่ยวต าบล คลองเคียน อ.ตะกั่วทํุง จ.พังงา นางสาวกนกวรรณ แก๎วเกาะ

สะบ๎า  
22 แนวทางการลดสารกันเปื้อนตกค๎างในอาหารที่จ าหนํายในตลาดสดเทศบาลต าบล

มาบอ ามฤต  
นายจีรวัฒน์ มาลา  

23 ผลกระทบจากโรงโมํหินท่ีมีตํอประชาชนในเขตต าบลสะพลี อ.ปะทวิ จ.ชุมพร ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน ์
 

ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทร : 077-913342 
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ตัวช้ีวัดที่ 19  งานบริการวิชาการที่ท าในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ  
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยนับ : ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

งานบริการวิชาการหมายถึง งานที่ปฏิบัติในกิจกรรมบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต๎องการ
พัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและประเทศชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการท่ีมี
คําตอบแทนและบริการแบบให๎เปลํา ซึ่งปรากฏอยูํในแผนของมหาวิทยาลัย หรือได๎รับการขอความรํวมมือจาก
หนํวยงานอื่นโดยเป็นงานบริการวิชาการท่ีให๎ความส าคัญในการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นตามหลักการ 4 ประการของ  
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) คือ  

1. รํวมคิดรํวมท าแบบพันธมิตรและหุ๎นสํวน  
2. เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน และน าไปสูํผลงานวิชาการ 
3. เกิดประโยชน์รํวมกันแกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย 
4. เกิดผลกระทบตํอสังคมที่ประเมินได๎ 

การค านวณ :  
งานบริการวิชาการท่ีท าใน
ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม 

= 
จ านวนงานบริการวิชาการท่ีท าและพัฒนารํวมกับชุมชน

ท๎องถิ่น หรือสถานประกอบการ x100 
จ านวนงานบริการวิชาการท้ังหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 10 ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 30 ร๎อยละ 40 ร๎อยละ 50 

 

ผลการด าเนินงาน :  36.19 
หนํวยงาน คําเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.คณะครุศาสตร ์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 22.22 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 11.11 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 44.00 
4.คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 80.00 
5.คณะนิตศิาสตร ์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 9.09 
6.คณะพยาบาลศาสตร ์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 37.50 
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 57.14 
8.บัณฑิตวิทยาลัย ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 50.00 
9.ส านักงานอธิการบด ี ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 33.33 
10.ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร๎อยละ 50 - 
11.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 28.57 
12.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 60.00 
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา ร๎อยละ 50 -  
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ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
งานบริการวิชาการท่ีท าในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม 

ร๎อยละ 50 36.19 3.6190 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  ในไตรมาส 2 มีการด าเนินงานบริการวิชาการที่ท าในลกัษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับสังคม จ านวน    38 งาน  ได๎แกํผลการด าเนนิงานของหนํวยงาน ดงันี้   
1. คณะครุศาสตร์  จ านวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 9 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 22.22 ได๎แก ํ

1.1 โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการกลุํมชาตพิันธุ์กับการจัดการพื้นทีแ่ละทรัพยากรทางสังคม 
1.2 โครงการสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนส าหรับบคุลากรทางการศึกษา  

(เป็นโครงการทีไ่มํมีในแผนงานบริการวิชาการ) 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 2  โครงการ จากทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 11.11 ได๎แก ํ

2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการแปลงหญา๎เนเปียร์ลูกผสมรํวมกับการผลิตก๎อนอาหารพลังงานสงู 
(UMMB) ที่เสริมสมุนไพรถํายพยาธิเพื่อสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต๎นแบบด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวน 11 งาน จากทัง้หมด 25 งาน คิดเป็นร๎อยละ 44.00 ได๎แกํ 
      3.1 โครงการจัดการปุาต๎นน้ าหัวคลองโดยประชาชนมีสวํนรํวมพื้นที่ ต าบลดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี (รายได๎) 
      3.2 โครงการฟื้นฟูพื้นทีปุ่าชายเลนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนต าบลทาํทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
      3.3 โครงการค๎นหาปัญหาและความต๎องการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีิต 
      3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ (การจัดการชุมชนเชิงอนุรักษ์) 
      3.5 โครงการจัดการปุาต๎นน้ าหัวคลองโดยประชาชนมีสวํนรํวมพื้นที่ต าบลดอนสัก อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี   
      3.6 โครงการชุมชนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.7 โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
      3.8 โครงการสารสนเทศศาสตร์ ปนัความรู๎สูชํุมชน 
      3.9 โครงการติวพิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน 
      3.10 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด๎านภาษาอังกฤษให๎กับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาในเขต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
      3.11 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 
4. คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 8 โครงการ  จากทั้งหมด 10  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 80.00 ได๎แกํ 
      4.1 โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันธุรกิจ SME ต าบลช๎างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
      4.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองขยายชุมชนบ๎านพุมเรียงโดยประสานการมีสํวนรํวมของภาค
ประชาชน ปี 2 
       4.3 โครงการณรงค์คัดแยกขยะกํอนทิ้ง เทศบาลต าบลพุมเรียง 
       4.4  โครงการปลุกปุาชายเลนบ๎านพุมเรียง 
       4.5  โครงการอบรมการใช๎งานโปรแกรม Microsoft Office  
       4.6  โครงการอบรม “ทรัพยากรไทย พชืผักพรรณไม๎” 
       4.7  โครงการพืชผักพรรณไม๎เทรดแฟร์ 
       4.8  โครงการมหาวิทยาลยัพี่เลี้ยง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพภาษาทีส่ามเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น 
5. คณะนิติศาสตร์  จ านวน  1 โครงการ  จากทั้งหมด 11  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 9.09 คือ โครงการพระบารม ี
ปกเกล๎าชาวสุราษฎร ์
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6. คณะพยาบาลศาสตร์  อยูํระหวํางด าเนนิงาน จ านวน 3 โครงการ จากทั้งหมด 8  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 37.50ได๎แกํ 
        6.1 โครงการตามแนวพระราชด าริสายใยรักแหํงครอบครัว กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพจิตหํางไกลจากภาวะซึมเศร๎าใน
ผู๎สูงอาย ุ
        6.2 โครงการบริการวิชาการสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชน กิจกรรมพัฒนาเครือขํายผู๎ดูแลผู๎ปุวยทางออร์โธปิดิกส์ใน
ท๎องถิ่น 
       6.3 โครงการจัดตั้งหนํวยงานจัดการศึกษาตํอเนื่องทางการพยาบาล (หนํวย CNEU) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดา๎น
การสอนส าหรับพยาบาลพี่เลีย้ง 
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว  จ านวน 3 โครงการ จากทั้งหมด 7  โครงการ  คิดเป็นรอ๎ยละ 57.14 ได๎แกํ 
       7.1 โครงการการเป็นเจ๎าบ๎านที่ด ี
       7.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว นางก า พะลวย เวียงสระ 
       7.3 โครงการมหาวิทยาลยัพี่เลี้ยง กิจกรรม English outside the book  
8. บัณฑิตวิทยาลัย  จ านวน 1 โครงการ จากแผนการด าเนินงาน 2  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 50.00 คือ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนจังหวดัพังงา 
9. ส านักงานอธิการบดี (งานบรกิารวิชาการพฒันาท๎องถิ่น) ด าเนินการแล๎วเสร็จ จ านวน  2 โครงการ ก าลังด าเนินการ   
4  โครงการจากทั้งหมด 6  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 33.33 ได๎แกํ 
       9.1  โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว 
       9.2  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมํมีการด าเนินงานในพันธกิจด๎านการบริการวชิาการแกํสังคม 
11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ก าลังด าเนนิงานจ านวน 2 โครงการ  จากทัง้หมด 7 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 
28.57 ได๎แกํ 
        11.1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        11.2 โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวดอนสักพะลวย กิจกรรมประชาสัมพนัธ์เสน๎ทางทอํงเที่ยวดอนสัก-พะลวยด๎วย 
Social network  
12. ส านักศิลปะและวฒันธรรม  มีการด าเนินงานบริการวิชาการที่ท าและพฒันารํวมกับชุมชนท๎องถิ่นหรือสถานประกอบการ 
3 งาน จากทั้งหมด 5 งาน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 ได๎แกํ  
        12.1 กิจกรรมสืบสานปณิธานธรรม กิจกรรมยํอยเดินบาตรพุมเรียงและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เวทีสากัจฉา  
อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        12.2 กิจกรรมสืบสานปณิธานธรรม กิจกรรมยํอยสืบศิลป์ภาษาถิ่นผาํนบทเพลง 
         12.3 กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสูํเวทีจัดแสดงศลิปะวฒันธรรม 
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไมมํีงานบริการวิชาการที่ท าในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
        สรุปผลการด าเนนิงานบรกิารวิชาการทีท่ าในลักษณะพนัธกิจสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกับสงัคมในปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2560 จ านวน 38  งานจากจ านวนงานบริการวชิาการทัง้หมด 105 งาน คิดเป็นร๎อยละ 36.19 
ปัจจัยสนับสนุน :  ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานตามแผน 
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา  องอาจ ต าแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166 
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ตัวช้ีวัดที่ 20  ผู้เข้ารับการบริการและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีผลลัพธ์ จากการด าเนินการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ  
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยนับ : ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
              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 ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบ และตรวจสอบ 
  (3) การวางระบบ ออกแบบ และประดิษฐ์ 
  (4) การให๎ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
  (5) การให๎บริการวิจัย 
  (6) การให๎บริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
  (7) การเขียนทางวิชาการและงานแปล 
  (8) การให๎บริการทางด๎านเทคโนโลยีการศึกษา 
  (9) การให๎บริการสารสนเทศ 
  (10)การให๎บริการวิชาการอ่ืน ๆ 
 โครงการบริการวิชาการ หมายถึง โครงการที่ให๎บริการวิชาการแกํทางราชการ รั ฐวิสาหกิจเอกชน สังคม
หรือชุมชน อันกํอให๎เกิดความก๎าวหน๎าทางวิชาการแกํสังคม โดยอาศัยความรู๎และความสามารถทางวิชาการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือสํวนงานโดยไมํมุํงผลก าไร ทั้งการให๎บริการวิชาการที่มีคําตอบแทนและบริการวิชาการ
แบบให๎เปลํา 
การค านวณ :  

ผู๎เข๎ารับการบริการและน าความรู๎
ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
= 

ผู๎เข๎ารับการบริการและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมี
ผลลัพธ์จากการด าเนินการ x100 
ผู๎เข๎ารับการบริการทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 10 ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 30 ร๎อยละ 40 ร๎อยละ 50 
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ผลการด าเนินงาน :  ร๎อยละ 79.98 
หนํวยงาน คําเปูาหมาย ผลการด าเนนิงาน 

1.คณะครุศาสตร์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 50.00 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 61.54 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ  75.00 
4.คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ  37.50 
5.คณะนิติศาสตร ์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 0.00 
6.คณะพยาบาลศาสตร ์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 0.00 
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเทีย่ว ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 98.06 
8.บัณฑิตวิทยาลัย ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 0.00 
9.ส านักงานอธิการบด ี ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 0.00 
10.ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร๎อยละ 50 - 
11.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 0.00 
12.ส านักศิลปะและวฒันธรรม ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 100.00 
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา ร๎อยละ 50 - 

 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ผู๎เข๎ารับการบริการและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
และมีผลลัพธ์จากการด าเนินการ 

ร๎อยละ 50 79.98 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ในไตรมาส 2 มีการด าเนินโครงการจัดอบรมให๎ความรู๎ ผู๎เข๎ารับการบริการวิชาการ
สามารถน าความรูไ๎ปใชป๎ระโยชน์และมีผลลัพธจ์ากการด าเนินการ คิดเป็นร๎อยละ 79.98 ได๎แกํ (รวบรวมเฉพาะหนํวยงานที่
รายงานผล) 
1. คณะครุศาสตร์  มีการจัดอบรมตามโครงการสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางการศึกษา  

มีผู๎ผํานการอบรมจ านวน 80 คน หลังจากการจัดอบรมมีการตดิตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผูท๎ี่ได๎น าความรูไ๎ปใช๎
ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการด าเนินการ จ านวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดอบรม 6 โครงการ มีผู๎ผํานการอบรม 195 คน หลังจากการจัดอบรมมีการ
ติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมผีู๎ที่ไดน๎ าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการด าเนนิงาน จ านวน 120 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 61.54 ได๎แกํโครงการ 

2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแปลงหญ๎าเนเปียร์ลูกผสมรํวมกับการผลติก๎อนอาหารพลังงานสูง 
(UMMB) ที่เสริมสมุนไพรถํายพยาธิเพื่อสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพชมุชนตน๎แบบด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น 
2.3  โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่มโรลกาแฟ 
2.4  โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่ม บราวนี ่
2.5  โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซสีร๎างรายได ๎
2.6 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ : ผลิตภัณฑ์สปา 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดอบรมให๎ความรู๎ 7 โครงการ คือ 
3.1 โครงการฟื้นฟูพื้นทีปุ่าชายเลนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชมุชนต าบลทําทอง อ.กาญจนดิษฐ์  
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จ.สุราษฎร์ธาน ี
3.2 โครงการค๎นหาปัญหาและความต๎องการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพชมุชนในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ (การจัดการชุมชนเชิงอนุรักษ์) 
3.4 โครงการจัดการปุาต๎นน้ าหวัคลองโดยประชาชนมสีํวนรํวมพื้นที่ต าบลดอนสัก   
3.5 โครงการชุมชนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6 โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
3.7  โครงการจัดการปุาต๎นน้ าหวัคลองโดยประชาชนมสีํวนรํวมพื้นที่ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สฎ. (เงินรายได๎) 
รวมมีผู๎ผํานการอบรม 1,200 คน หลังจากการจัดอบรมมีการตดิตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผูท๎ี่ได๎น าความรูไ๎ปใช๎
ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการด าเนินงาน จ านวน 900 คน คิดเป็นร๎อยละ 75.00 

4. คณะวิทยาการจัดการ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการเสริมสร๎างทักษะคอมพิวเตอร์สูํชุมชน ผู๎เข๎ารับการบริการน า
ความรู๎ไปใชป๎ระโยชน์และมผีลลัพธ์จากการด าเนินการ ร๎อยละ 37.50 

5. คณะนิติศาสตร์  ไมํมีผลการด าเนินงานไตรมาส 2  
6. คณะพยาบาลศาสตร์ ไมํมีผลการด าเนินงานไตรมาส 2 
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว มีการจัดอบรมให๎ความรู๎จ านวน 12 โครงการ  

7.1 อบรมภาษาจีนเพื่อการบริการ (25 คน) 
7.2 Junior Guides By Tourism Program (70 คน) 
7.3 โครงการยกระดับมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ อ.เวียงสระ (40 คน) 
7.4 โครงการอบรมทักษะภาษาตํางประเทศและจิตบริการบุคลากรด๎านโรงแรม (200 คน) 
7.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) รุํนที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (45 คน) 
7.6 พัฒนาเครือขํายความรํวมมือกับ YULIN University (13 คน) 
7.7 โครงการบริการข๎อมูลตามรอย 9 พระบาท (9 คน) 
7.8 โครงการฝึกอบรม Shin sung-SRU Winter Program 2016 (15 คน) 
7.9 โครงการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองเวียง (20 คน) 
7.10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑช์ุมชนพริกแกงต ามือ อ.เวียงสระ (20 คน) 
7.11 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลีย้ง กิจกรรม English outside the book (45 คนน าความรู๎ไปใช๎ 40 คน) 
7.12  ฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ (15 คน น าความรู๎ไปใช๎ 10 คน) 
7.13 อบรมจัดท าฐานข๎อมูลงานบริการวิชาการ มีผู๎เข๎ารับบริการทั้งหมด 517 คน หลังจากการจัดอบรมมีการ
ติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมผีู๎ที่ไดน๎ าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการด าเนนิงาน จ านวน 507 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 98.06  

8. บัณฑิตวิทยาลยั ไมํมีผลการด าเนินงานไตรมาส 2 
9. ส านักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)  ไมํมีผลการด าเนนิงานไตรมาส 2 
10. ส านักสงํเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมํมีการด าเนนิงานในพนัธกิจด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํมีผลการด าเนนิงานไตรมาส 2 
12. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดอบรมให๎ความรู๎ 5 โครงการ มีผู๎ผํานการอบรม จ านวน 131 คน หลังจากการจัด

อบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ทีไ่ด๎น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมผีลลัพธ์จากการด าเนินการ  
จ านวน 131 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 

13. สถาบนัวิจัยและพัฒนา  ไมํมีการด าเนินงานในพันธกิจดา๎นการบริการวิชาการแกํสังคม 
      มีผู๎ผํานการอบรมทั้งสิน้ จ านวน  2,123 คน หลังจากการจดัอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ไดน๎ าความรู๎
ไปใชป๎ระโยชน์และมีผลลัพธ์จากการด าเนินการ จ านวน 1,698 คน  จากผู๎รับบริการวิชาการทัง้หมด คิดเป็นร๎อยละ 79.98 
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา  องอาจ ต าแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166 
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ตัวช้ีวัดที่ 21  โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ  
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) หน่วยนับ : โรงเรียน 

ค่าเป้าหมาย : 20 โรงเรียน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

โรงเรียน หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งจัดการศึกษาในระดับ
ขั้นพ้ืนฐานตั้งแตํระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไปจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

โครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง  หมายถึง โครงการกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
1. กิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ 
2. การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา 
3. การยกระดับความรู๎ภาษาอังกฤษ 
4. การยกระดับความรู๎ภาษาไทย 
5. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (โตไปไมํโกง รู๎เทําทันสื่อ ไมํเป็นเหยื่อของสังคม) 
6. การพัฒนาศักยภาพครู 
7. กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความต๎องการของโรงเรียนเปูาหมายและสอดคล๎องกับความรู๎และความ

เชี่ยวชาญที่สถาบันอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยงมีอยูํ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4 โรงเรียน 8 โรงเรียน 12 โรงเรียน 16 โรงเรียน 20 โรงเรียน 

 

ผลการด าเนินงาน :  20 โรงเรียน 
หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.คณะครุศาสตร์ 8 โรงเรียน 8 โรงเรียน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 โรงเรียน 2 โรงเรียน 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 โรงเรียน 2 โรงเรียน 
4.คณะวิทยาการจัดการ 2 โรงเรียน 2 โรงเรียน 
5.คณะนิติศาสตร์ 2 โรงเรียน 2 โรงเรียน 
6.คณะพยาบาลศาสตร์ 2 โรงเรียน 2 โรงเรียน 
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 2 โรงเรียน 2 โรงเรียน  

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการ
อุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง 

20 โรงเรียน 20 โรงเรียน 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :    ในไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยได๎จัดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการตามโครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนเปูาหมาย จ านวน  20  โรงเรียน จากคณะตําง ๆ ดังนี้ 
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1. คณะครุศาสตร์   
- โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
- โรงเรียนมัธยมบ๎านท าเนียบ 
- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านคลองวาย 
- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านยางโพรง 
- โรงเรียนทําอุแทพิทยา 
- โรงเรียนทําฉางวิทยาคาร 
- โรงเรียนบ๎านคลองสระ 
- โรงเรียนบ๎านโพหวาย 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
- โรงเรียนบ๎านทําเพชร 
- โรงเรียนบ๎านซอยสิบ 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  88 
- โรงเรียนบ๎านปากดอนสัก 

4. คณะวิทยาการจัดการ   
- โรงเรียนบ๎านห๎วยโศก 
- โรงเรียนบ๎านไสตอ 

5. คณะนิติศาสตร์  
- โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา 
- โรงเรียนพนมศึกษา 

6. คณะพยาบาลศาสตร์   
- โรงเรียนวัดสมหวัง 
- โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  2 

7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว  
- โรงเรียนบ๎านคอกช๎าง 
- โรงเรียนชุมชนบ๎านนางก า 

ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา  องอาจ ต าแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166 
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ตัวช้ีวัดที่ 22  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ  
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดกระบวนการ (Process) หน่วยนับ : ระดับ 

ค่าเป้าหมาย : 5 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
        การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอยํางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการในการ
ให๎บริการวิชาการแกํสังคม โดยศึกษาความต๎องการของกลุํมเปูาหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าทั้งการ
บริการวิชาการที่ท าให๎เกิดรายได๎และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร๎างประโยชน์แกํชุมชน โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแกํนักศึกษาให๎มีประสบการณ์
จากสภาพจริงและน ามาใช๎ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร๎างความพึงพอใจชุมชนและสังคมอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและก าหนดตัวบํงชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคม และจัดท าแผนการใช๎ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพ่ือให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

2. โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 อยํางน๎อยต๎องมีโครงการที่มีการเก็บคําลงทะเบียน 
3. ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 และน าเสนอ

กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
4. น าผลการประเมินตามข๎อ 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 

 

ผลการด าเนินงาน : ระดับ 2 
หนํวยงาน คําเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.คณะครุศาสตร์ ระดับ  5 ระดับ  2 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ  5 ระดับ  3 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับ  5 ระดับ  1 
4.คณะวิทยาการจัดการ ระดับ  5 ระดับ  1 
5.คณะนิติศาสตร์ ระดับ  5 ระดับ  1 
6.คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับ  5 ระดับ  1 
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ระดับ  5 ระดับ  1 
8.บัณฑิตวิทยาลัย ระดับ  5 ระดับ  1 
9.ส านักงานอธิการบดี ระดับ  5 ระดับ  1 
10.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ  5 ระดับ  2 
11.ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระดับ  5 - 
12.ส านักศิลปวัฒนธรรม ระดับ  5 ระดับ  1 
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา ระดับ  5 -  
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ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคมตาม
เปูาหมายของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 ระดับ 2 2.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ในไตรมาส 2 หนํวยงานมีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคมตาม
เปูาหมายของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ 3  ดังนี้ 

ระดับ 1 มีแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและก าหนดตัวบํงชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคม และจัดท าแผนการใช๎ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพ่ือให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม จ านวน 11  หนํวยงาน 

     ระดับ 2 โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 มีโครงการที่เก็บคําลงทะเบียน จ านวน 1  โครงการ ได๎แกํ   
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธ์กับการจัดการพื้นที่และทรัพยากรทางสังคม (คณะครุศาสตร์) 
8. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่มโรลกาแฟ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
9. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่มบราวนี่ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
10. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
11. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : หลักสูตรเรียนการท าผลิตภัณฑ์สปา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
12. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ (ส านักวิทยบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
ระดับ 3 ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการและน าเสนอกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา (คณะวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินงานระดับ 3) 
น าผลการประเมินตามข๎อ 3 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให๎บริการวิชาการแกํสังคม ยังไมํมีผลการ
ด าเนินงาน 

           คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมในระดับสถาบัน ยังไมํมีผลการด าเนินงาน 
 
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา  องอาจ ต าแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166 
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ตัวช้ีวัดที่ 23  ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลชุมชมท้องถิ่น 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ  
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) หน่วยนับ : ระดับ 

ค่าเป้าหมาย : 5 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
                 การจัดท าฐานข๎อมูลชุมชนท๎องถิ่น หมายถึง กระบวนการทางเทคนิคหรือวิชาการสมัยใหมํที่น า
คอมพิวเตอร์มาใช๎รวบรวม จัดเก็บ และการจัดการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งสามารถระบุถึงต าแหนํงหรือสถานที่ในภาคพ้ืนดินได๎
อยํางถูกต๎อง ตรงกับความเป็นจริง มาประยุกต์ใช๎เพ่ือจัดท าระบบฐานข๎อมูลทางด๎านทรัพยากร (Resource 
Mapping) ตลอดจน วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทักษะและความช านาญการของคนในชุมชน (Skill Mapping) ล๎วน
มีความส าคัญและเป็นประโยชน์อยํางมากตํอการวางแผน และการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และกํอให๎เกิดการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  มหาวิทยาลัย 
ท าหน๎าที่ประสานงาน และด าเนินโครงการการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นเพ่ือ
การบริหารในชุมชนท๎องถิ่น ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลและท าการวิเคราะห์ข๎อมูลในด๎านตําง ๆ ทั้งข๎อมูลท างด๎าน
ทรัพยากรและข๎อมูลด๎านวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทักษะและความช านาญของคนในชุมชนตําง ๆ ในพ้ืนที่ศึกษา 
เพ่ือใช๎ข๎อมูลดังกลําวในการวางแผนการจัดการเพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการบริหารของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ซึ่งจะยังผลให๎เศรษฐกิจระดับรากฐานมีความเข๎มแข็ง และสามารถพ่ึงตนเองได๎อยํางยั่งยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ศึกษารวบรวมและสรุปสาระส าคัญของข๎อมูล รวมทั้งรวบรวมวิเคราะห์จัดกลุํม  และก าหนดรูปแบบ
ฐานข๎อมูล  

2. ออกแบบและจัดท าฐานข๎อมูล 
3. มีการน าเข๎าข๎อมูลชุมชนในระบบได๎อยํางน๎อย ร๎อยละ 50  
4. เผยแพรํทางระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต  
5. ด าเนินการส ารวจความเห็นเกี่ยวกับระบบฐานข๎อมูลและการใช๎ประโยชน์ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข๎อ 2  ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 5 ข๎อ 
 

ผลการด าเนินงาน :  ระดับ 2 
หนํวยงาน คําเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.คณะครุศาสตร์ ระดับ  5 ระดับ 2 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ  5 - 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับ  5 ระดับ 2 
4.คณะวิทยาการจัดการ ระดับ  5 ระดับ 2 
5.คณะนิติศาสตร์ ระดับ  5 ระดับ 2 
6.คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับ  5 ระดับ 2 
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ระดับ  5 ระดับ 2 
8.บัณฑิตวิทยาลัย ระดับ  5 ระดับ 2 
9.ส านักงานอธิการบดี ระดับ  5 ระดับ 2 
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10.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ  5 - 
11.ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระดับ  5 - 
12.ส านักศิลปวัฒนธรรม ระดับ  5 ระดับ 2 
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา ระดับ  5 - 
14. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ระดับ  5 ระดับ 2  

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข๎อมูลชุมชม
ท๎องถิ่น 

5 ข๎อ 2 ข๎อ 2.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :   ในไตรมาส 2 หนํวยงานมีระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข๎อมูลชุมชน
ท๎องถิ่น ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ 2 
ซึ่งได๎จัดอบรมอาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบจัดท าฐานข๎อมูลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 อยูํในขั้นตอนการ
ทดลองใช๎เพ่ือให๎โปรแกรมท่ีสร๎างโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความถูกต๎องครบถ๎วนและสามารถ
ใช๎ได๎จริง  
               ระดับ 1 ศึกษารวบรวมและสรุปสาระส าคัญของข๎อมูล รวมทั้งรวบรวมวิเคราะห์จัดกลุํม และก าหนด
รูปแบบฐานข๎อมูล 
                ระดับ 2 ออกแบบและจัดท าฐานข๎อมูล  
                ระดับ 3 มีการน าเข๎าข๎อมูลชุมชนในระบบได๎อยํางน๎อย ร๎อยละ 50 
                ระดับ 4 เผยแพรํทางระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต 
                ระดับ 5  ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบฐานข๎อมูลและการใช๎ประโยชน์ 
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา  องอาจ ต าแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

ตัวช้ีวัดที่ 24  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของ 
                 ประชาชน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ  
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดปัจจัยน าเข้า (Input) หน่วยนับ : หลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย : 7 หลักสูตร 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

        การฝึกอบรม  หมายถึง  กระบวนการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลให๎มีความรู๎
ทักษะ ความสามารถ ในเทคนิคการปฏิบัติงานและเสริมสร๎างเจตคติในการพัฒนาการท างานให๎ดีขึ้น สมบูรณ์ขึ้น การ
ฝึกอบรมประกอบด๎วยกิจกรรมและวิธีการฝึกอบรมตําง ๆ กัน ตามวัตถุประสงค์และลักษณะของบุคคล ซึ่งจ ะจัดขึ้น
เพ่ือยกระดับความสามารถของบุคคลให๎สามารถปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคตได๎และจะด าเนินการในชํวงเวลาหนึ่ง
อยํางมีระบบแบบแผน เมื่อต๎องการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ทักษะความสามารถ และเจตคติเพ่ิมข้ึน 

หลักสูตรระยะสั้น   หมายถึง หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได๎รับความเห็นขอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) จัดให๎กับผู๎เรียนนอกเหนือจากการศึกษาทั่วไปเพ่ือมุํงพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยให๎
มีความยืดหยุํนด๎านเนื้อหา ระยะเวลาเรียน และสถานที่  ตามความต๎องการของกลุํมเปูาหมายและชุมชน  หรือตาม
นโยบายของทางราชการ 

ทักษะทางวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถประเภทตาง ๆ ที่จ าเปนตอการน าความรูทางวิชาชีพ คานิยม 
จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมทางวิชาชีพ  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

ผลการด าเนินงาน :  6 หลักสูตร 
หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.คณะครุศาสตร์ 1 หลักสูตร - 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลักสูตร 4 หลักสูตร 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลักสูตร - 
4.คณะวิทยาการจัดการ 1 หลักสูตร - 
5.คณะนิติศาสตร์ 1 หลักสูตร - 
6.คณะพยาบาลศาสตร์ 1 หลักสูตร - 
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 
8.บัณฑิตวิทยาลัย 1 หลักสูตร - 

 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่สํงเสริมทักษะวิชาชีพ
ที่ตอบสนองตํอการประกอบอาชีพของประชาชน 

7 หลักสูตร 6 หลักสูตร 4.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ในไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จ านวน  6  
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หลักสูตร จาก 2 คณะ ได๎แกํ  
1. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ได๎แกํ 

1.1 หลักสูตรฝึกอบรม Shin sung-SRU Winter Program 2016 จัดอบรม 1 ครั้งมีผู๎เข๎ารํวม 15 คน 
1.2 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น TTCS  จัดอบรม 2 ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม 41 คน 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตรๆ ละ 1 ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม 112 คน 
ได๎แกํ 

     2.1  โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่มโรลกาแฟ (35 คน) 
     2.2  โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่ม บราวนี่ (21 คน) 
     2.3  โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎ (30 คน) 
     2.4  โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : ผลิตภัณฑ์สปา (26 คน) 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่นในฐานะเจ๎าภาพหลักได๎มอบหมายให๎แตํละหนํวยงาน
จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือรวบรวมเสนอให๎คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เห็นชอบ ขณะนี้มี
หนํวยงานเสนอข๎อมูลแล๎ว 8 หลักสูตรแตํยังไมํครอบคลุมทุกคณะจึงยังไมํได๎ด าเนินการเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา  องอาจ ต าแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166 
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ตัวช้ีวัดที่ 25  สัดส่วนรายได้จากการบริการวิชาการต่อเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรของประชาชน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ  
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดปัจจัยน าเข้า (Input) หน่วยนับ : ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 1 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
           หมายถึง  จ านวนเงินอุดหนุนในการบริการวิชาการที่ได๎รับจากแหลํงตําง ๆ ประกอบด๎วย 

1. รายได๎จากการบริการวิชาการ หมายถึงเงินที่เรียกเก็บจากการให๎บริการทางวิชาการ ประกอบด๎วยคําใช๎จําย
ในการด าเนินงาน และคําตอบแทน กับคําธรรมเนียมบริการ รวมถึงคําลงทะเบียนและเงินอุดหนุนที่ได๎รับจาก
บุคคลหรือหนํวยงานภายนอกด๎วย 

2. การบริการทางวิชาการ หมายถึง การให๎บริการทางวิชาการแกํหนํวยงานในมหาวิทยาลัยซึ่งจํายคําบริการ
วิชาการจากเงินรายได๎ของหนํวยงาน หรือการให๎บริการทางวิชาการแกํสํวนราชการอ่ืน หรือเอกชนอัน
กํอให๎เกิดประโยชน์แกํสังคมและกํอให๎เกิดประโยชน์แกํสังคมและกํอให๎เกิดรายได๎จากการให๎บริการ 

การค านวณ :  
สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการ

ตํอเงินรายได๎ที่ได๎รับจัดสรร 
= 

รายได๎จากการบริการวิชาการ 

x100 
งบประมาณเงินรายได๎มหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ 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 

 

ผลการด าเนินงาน :  ร๎อยละ 0.75 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
เป้าหมายร้อยละ 1 

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินงาน
(ร้อยละ) 

1.คณะครุศาสตร ์ 5,216,876 52,168.76 0.07 
2.คณะวิทยาการจัดการ 17,136,263 171,362.63 - 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 14,806,570 148,065.70 - 
4.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 6,840,927 68,409.27 3.45 
5.คณะนิตศิาสตร ์ 6,964,424 69,644.24 - 
6.บัณฑิตวิทยาลัย 11,490,140 114,901.40 - 
7.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12,627,182 126,271.82 0.29 
8.คณะพยาบาลศาสตร ์ 4,541,230 45,412.30 - 
9.ส านักงานอธิการบด ี 9,785,564 97,855.64 3.88 
10.ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3,192,500 31,925.00 - 
11.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,162,051 51,620.51 - 
12.สถาบันวิจัยและพัฒนา 10,747,596 107,475.96 1.59 
13.ส านักศิลปวัฒนธรรม 1,739,100 17,391.00 - 

รวม 110,251,423.00 1,102,514.23 0.75  
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ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการตํอเงินรายได๎
ที่ได๎รับจัดสรรของประชาชน 

ร๎อยละ 1 ร๎อยละ 0.75 3.7500 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ในไตรมาส 2 หนํวยงานมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการ จ านวน 524,656 
บาท ในโครงการ/กิจกรรมตํอไปนี้ 
1. คณะครุศาสตร์  มีรายได๎จากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธุ์กับการจัดการพื้นที่และทรัพยากรทาง

สังคม  จ านวน 3,800  บาท คิดเป็นร๎อยละ  0.07  ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร 5,216,876 บาท 
2. คณะวิทยาการจัดการ ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการในไตรมาส 2 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการในไตรมาส 2 
4. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว มีรายได๎จากการฝึกอบรมหลักสูตร Shin sung-SRU Winter Program 2016 

จ านวน 47,880 บาท และจากการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น TTCS จ านวน 188,325 บาท รวม 236,205 บาท 
คิดเป็นร๎อยละ 3.45 ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร 6,840,927 บาท 

5. คณะนิติศาสตร์ ไมํรายงานผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 
6. บัณฑิตวิทยาลัย ไมํรายงานผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีรายได๎จากให๎บริการวิชาการ จ านวน  36,300   บาท จากการอบรมหลักสูตร

ระยะสั้น 4 หลักสูตร  คิดเป็นร๎อยละ 0.29 ของวงเงินที่ได๎รับจัดสรร 12,627,182 บาท  
8. คณะพยาบาลศาสตร์ ไมํรายงานผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 
9. ส านักงานอธิการบดี มีรายได๎จากการให๎บริการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการจากองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น 14 องค์กร จ านวน 350,000 บาท และรายได๎จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ 2559 ของเทศบาลต าบลบ๎านเชี่ยวหลาน จ านวน 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 380,000 บาท คิดเป็น
ร๎อยละ 3.88 ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร 9,785,564 บาท  

10. ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการ 
11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการในไตรมาส 2 
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีรายได๎จากคําลงทะเบียนโครงการเผยแพรํผลงานวิจัยสูํสาธารณชน กิจกรรมประชุม

วิชาการราชภัฏสุราษฎร์ธานวีจิัยครั้งที่ 12  จ านวน 170,856 บาท คิดเป็นร๎อยละ 1.59  ของงบประมาณท่ีได๎รับ
จัดสรร จ านวน 10,747,596 บาท  

13. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการในไตรมาส 2 
รวมทั้งสิ้น  827,161  บาท คิดเป็นร๎อยละ 0.48 จากงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  จ านวน 110, 251,423.00  

ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา  องอาจ ต าแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166 
 

 

 

 



83 

 

ตัวช้ีวัดที่ 26  โครงการบริการวิชาการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาใช้ในการพัฒนา 
                  การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ  
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) หน่วยนับ : ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 75 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

     การให๎บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยูํในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือสังคมหรือ
เป็นแหลํงอ๎างอิงทางวิชาการ หรือท าหน๎าที่ใดๆ ที่มีผลตํอการพัฒนาชุมชนในด๎านวิชาการหรือการพัฒนา
ความรู๎ ตลอดจนความเข๎มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีคําตอบแทน และ
บริการวิชาการให๎เปลําโดยมีการน าความรู๎และประสบการณ์มาใช๎พัฒนาหรือบูรณาการเข๎ากับการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต๎น 

    งานบริการวิชาการ หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการให๎บริการแกํสังคมภายนอกสถาบันการศึกษาหรือเป็น
การให๎ บริการที่จัดในสถานบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข๎ามาใช๎บริการ 

    พิจารณาจากโครงการบริการวิชาการท่ีน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัยเทียบกับโครงการบริการวิชาการทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยด าเนินการในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2560 
การค านวณ :  

โครงการบริการวิชาการที่น า
ความรู๎และประสบการณ์จากการ
ให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

= 

โครงการบริการวิชาการที่น าความรู๎และประสบการณ์จาก
การให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/

หรือการวิจัย 
x100 

โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 55 ร๎อยละ 60 ร๎อยละ 65 ร๎อยละ 70 ร๎อยละ 75 

 

ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 25.56 
หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.คณะครุศาสตร์ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 11.11 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 33.33 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 36.36 
4.คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 40.00 
5.คณะนิติศาสตร์ ร๎อยละ 75 - 
6.คณะพยาบาลศาสตร์ ร๎อยละ 75 - 
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 61.54  
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ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
โครงการบริการวิชาการที่น าความรู๎และ
ประสบการณ์จากการให๎บริการมาใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 25.56 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :   ในไตรมาส 2 หนํวยงานได๎ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยเป็น
โครงการที่น าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย จ านวน 23 โครงการ จากโครงการบริการวิชาการท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 90 โครงการ คิด
เป็นร๎อยละ 25.56 ได๎แกํ   
1. คณะครุศาสตร์  มีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแกํสังคม จ านวน 1  โครงการ จากทั้งหมด 9 โครงการ 

คิดเป็นร๎อยละ 11.11 คือโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธ์กับการจัดการพ้ืนที่และทรัพยากรทางสังคม 
บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาหลักสังคมวิทยา/สิทธิมนุษยชนศึกษา และบูรณาการกับการวิจัย เรื่อง 
ปฏิบัติการทางสังคมและการสร๎างกฎเกณฑ์ใหมํของชาวไทยทรงด าสุราษฎร์ธานี 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแกํสังคม จ านวน 6  โครงการ จาก
ทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 33.33 คือโครงการ 
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแปลงหญ๎าเนเปียร์ลูกผสมรํวมกับการผลิตก๎อนอาหารพลังงานสูง

(UMMB) ที่เสริมสมุนไพรถํายพยาธิ เพื่อสัตว์เคี้ยวเอื้อง”  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การ
จัดการพืชอาหารสัตว์ 

2.2 โครงการ การพัฒนาศักยภาพชุมชรต๎นแบบด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา ขยะและมูลฝอยอันตราย,
การจัดการสิ่งแวดล๎อม 

2.3 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่มโรลกาแฟ  บูรณาการกับการเรียนการสอน
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.4 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่ม บราวนี่  บูรณาการกับการเรียนการสอน   
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.5 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎  บูรณาการกับการเรียนการสอน   
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.6 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : ผลิตภัณฑ์สปา  บูรณาการกับการเรียนการสอน   
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 4  โครงการ จากโครงการตามแผน 11 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 
36.36 ได๎แกํ 
3.1 โครงการฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาชายเลนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนทําทอง บูรณาการกับการเรียนการสอน

รายวิชาการพัฒนาชุมชน/การจัดการความรู๎ในงานพัฒนาชุมชน และบูรณาการกับการวิจัยเรื่องการจัดการ
ความรู๎ในการอนุรักษ์ปุาชายเลน 

3.2 โครงการชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชน/การ
จัดการความรู๎ในงานพัฒนาชุมชน, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวัสดิการชุมชน วิทยากรกระบวนการและ



85 

 

เทคนิคการจัดการอบรมส าหรับนักพัฒนา 
3.3 โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชน/การ

จัดการความรู๎ในงานพัฒนาชุมชน , หลักการสร๎างยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการพัฒนาท๎องถิ่น, การวิเคราะห์
ปัญหาและการวางแผน, การบริหารและการจัดการแผนแมํบทชุมชน 

3.4 โครงการจัดการปุาต๎นน้ าหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพ้ืนที่ ต.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์ บูรณาการกับการ
เรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชน วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม/การจัดการ
ความรู๎ในงานพัฒนาชุมชน 

4. คณะวิทยาการจัดการ มีการด าเนินงานโครงการฯ และบูรณาการกับการเรียนการสอน 4 โครงการ จากทั้งหมด 
10 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 40.00 ได๎แกํ  
4.1 โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันธุรกิจ SME ต.ช๎างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ บูรณาการกับการ

เรียนการสอนรายวิชาการเป็นผู๎ประกอบการและธุรกิจขนาดยํอม 
4.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชนบ๎านพุมเรียงและพ้ืนที่ใกล๎เคียงปี 2 บูรณาการ

กับรายวิชาการบริหารการผลิตและด าเนินงาน 
4.3 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะกํอนทิ้ง เทศบาลต าบลพุมเรียง บูรณาการกับรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
4.4 โครงการปลูกปุาชายเลนบ๎านพุมเรียงกับรายวิชาการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ 

5. คณะนิติศาสตร์ ไมํรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 2 
6. คณะพยาบาลศาสตร์ ไมํรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 2 
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการและบูรณาการกับการเรียนการสอน  

8 โครงการ จากจ านวนโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด 13 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 61.54 ได๎แกํ 
7.1 อบรมภาษาจีนเพ่ือการบริการ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาท่ี 3 ภาษาจีน 
7.2 Junior Guides By Tourism Program บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ 
7.3 โครงการยกระดับมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ อ.เวียงสระ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการ

ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
7.4 โครงการอบรมทักษะภาษาตํางประเทศและจิตบริการบุคลากรด๎านโรงแรม บูรณาการกับการเรียนการสอน

รายวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว 
7.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) รุํนที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการกับการ

เรียนการสอนรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ 
7.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองเวียง บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 
7.7 โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง กิจกรรม English outside the book บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมบริการ 
7.8 ฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน

เบื้องต๎น 
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา  องอาจ ต าแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166 
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ตัวช้ีวัดที่ 27  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการพระราชด าริ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ  
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) หน่วยนับ : ระดับ 

ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

เพ่ือสํงเสริมให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏให๎ความส าคัญและด าเนินการด๎านการสํงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริตามภารกิจ ซึ่งสอดคล๎องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547มาตรา 7 และ
มาตรา 8 (8) ที่ก าหนดเป็นภาระหน๎าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการศึกษาวิจัยสํงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหมายถึง แผนการด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตาม
แนวพระราชด าริ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1. แผนการสํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผํานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและด าเนินการได๎ตามแผนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 

2. ด าเนินการได๎บรรลุความส าเร็จ ร๎อยละ 65 ของโครงการตามแผน 
3. ด าเนินการได๎บรรลุความส าเร็จ ร๎อยละ 75 ของโครงการตามแผน 
4. ด าเนินการได๎บรรลุความส าเร็จ ร๎อยละ 85 ของโครงการตามแผน 
5. ด าเนินการได๎ครบถ๎วนตามแผน ร๎อยละ 100 

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

 

ผลการด าเนินงาน :  ระดับ 2 
 

หนํวยงาน คําเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.คณะครุศาสตร์ ระดับ 5 ระดับ 1 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 5 ระดับ 2 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับ 5 ระดับ 2 
4.คณะวิทยาการจัดการ ระดับ 5 ระดับ 5 
5.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ระดับ 5 ระดับ 1 
6.คณะนิติศาสตร์ ระดับ 5 ระดับ 1 
7.คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับ 5 ระดับ 1 
9.ส านักงานอธิการบดี ระดับ 5 ระดับ 2 
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ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ
พระราชด าริ 

ระดับ 5 
 

ระดับ 2 2.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน ในไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินโครงการพระราชด าริ อยูํในระดับ 2  
คือ 
            ระดับ  1 แผนการสํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ผํานการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยและด าเนินการได๎ตามแผนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 
           ระดับ  2 ด าเนินการได๎บรรลุความส าเร็จ ร๎อยละ 65 ของโครงการตามแผน 
           ระดับ  3 ด าเนินการได๎บรรลุความส าเร็จ ร๎อยละ 75 ของโครงการตามแผน 
           ระดับ  4 ด าเนินการได๎บรรลุความส าเร็จ ร๎อยละ 85 ของโครงการตามแผน 
           ระดับ  5 ด าเนินการได๎บรรลุความส าเร็จ ร๎อยละ 100 ของโครงการตามแผน 
โครงการตามแนวพระราชด าริที่ด าเนินการได๎แกํ  
1. โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว  ด าเนินโครงการแล๎วเสร็จ (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น) 
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินโครงการแล๎วเสร็จ (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น) 
3. โครงการสํงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน อยูํระหวํางด าเนินการ (งานบริการวิชาการ

พัฒนาท๎องถิ่น) 
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
โครงการยํอย จ านวน  17  โครงการ  โดยด าเนินการแล๎วเสร็จ 2 โครงการ อยูํระหวํางด าเนินการ 12 โครงการ   
และยังไมํได๎ด าเนินการ 3 โครงการ ดังนี้ 
           4.1 อบรม “ทรัพยากรไทย พืชผักพรรณไม๎”  ด าเนินการแล๎วเสร็จ (คณะวิทยาการจัดการ) 
           4.1 พืชผักพรรณไม๎เทรดแฟร์  ด าเนินการแล๎วเสร็จ (คณะวิทยาการจัดการ) 
           4.3  การส ารวจเก็บรวบรวมข๎อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  อยูํระหวํางด าเนินการ (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 
           4.4  การส ารวจเก็บรวบรวมชนิดพันธุ์พืช สัตว์ จุลนิทรีย์และศึกษาลักษณะทางกายภาพ (วิจัย) อยูํระหวําง
ด าเนินการ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
           4.5  การส ารวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท๎องถิ่นจากการใช๎ประโยชน์ด๎านพฤกษศาสตร์พื้นบ๎าน (วิจัย)   
อยูํระหวํางด าเนินการ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
           4.6  เก็บรวบรวมพันธุ์ไม๎น้ าพ้ืนถิ่นและพรรณไม๎น้ าสวยงาม อยูํระหวํางด าเนินการ (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 
           4.7  การขยายพันธุกรรมต๎นหยาดน้ าค๎าง (วิจัย) อยูํระหวํางด าเนินการ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
           4.8  จัดแสดงพันธุ์ไม๎น้ าพ้ืนถิ่นพรรณไม๎น้ าสวยงามและการขยายพันธุ์ไม๎น้ า อยูํระหวํางด าเนินการ  
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
           4.9  การพัฒนานวัตกรรมจากผักตบชวาเพ่ือฆําลูกน้ ายุงลายบ๎าน (วิจัย) อยูํระหวํางด าเนินการ 
 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
           4.10  ปลูกจิตส านึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (คุรุรักษ์พันธุกรรมพืช) อยูํระหวํางด าเนินการ (คณะครุศาสตร์) 
           4.11  การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล๎นมีให๎เห็น มี 2 
กิจกรรม  ดังนี้ 
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               -  วัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าบนฐานทรัพยากรชุมชน อยูํระหวํางด าเนินการ (งานบริการวิชาการ
พัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับคณะครุศาสตร์) 
               -  การขยายพันธุ์กล๎วยไม๎ประจ าถิ่นภาคใต๎ของประเทศไทย อยูํระหวํางด าเนินการ (งานบริการวิชาการ
พัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับคณะวิทยาศาสตร์) 
           4.12  ด าเนินงานปลกูรักษาพรรณไม๎ตามโครงสร๎างปุาดิบชื้นระดับต่ าในแปลงปุาอนุรักษ์  
อยูํระหวํางด าเนินการ (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)  
           4.13  กิจกรรมบริหารการด าเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.สุราษฎร์ธานี  อยูํระหวํางด าเนินการ   
(งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)  
           4.14  การจัดการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อยูํระหวํางด าเนินการ (วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว) 
           4.15  ส ารวจพันธุ์สมุนไพรที่ใช๎รักษาโรคในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ยังไมํได๎ด าเนินการ (คณะพยาบาลศาสตร์) 
           4.16  ท าเส๎นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติ  ยังไมํได๎ด าเนินการ (คณะนิติศาสตร์) 
           4.17 ท าเอกสารแผํนพับเผยแพรํให๎ความรู๎ทางด๎านกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
ยังไมํได๎ด าเนินการ (คณะนิติศาสตร์) 
ปัจจัยสนับสนุน :  มีส านักงาน อพ.สธ. เป็นพ่ีเลี้ยงในการด าเนินงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  อาจารย์ผู๎รับผิดชอบโครงการ ยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในการด าเนินงานโครงการ
ตามกรอบแผนแมํบท และเสนอโครงการให๎ผํานการพิจารณาจากส านักพระราชวังในระดับเกรด A หรือ B 
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา  องอาจ ต าแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166 
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ตัวช้ีวัดที่ 28  การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชนภายนอก 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                           ทรัพยากรมนุษย์ 

เจ้าภาพหลัก : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  หน่วยนับ : ครั้ง 
ค่าเป้าหมาย : 15 ครั้ง 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
การถํายทอด  หมายถึง  การสํงทอดความรู๎ ความเข๎าใจจากบุคคลหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมีลายลักษณ์อักษร 

แลไมํมีลายลักษณ์อักษร 
การเผยแพรํ หมายถึง การแนะน า การกระจายขําว การ ไมํหยุดอยูํกับที่ การให๎รู๎กันทั่วไป ซึ่งท าให๎บุคคลอ่ืนได๎ 

รู๎จัก ได๎รู๎คุณคํา ได๎ตระหนักในสิ่งที่เป็นต๎องการให๎ บุคคลได๎รู๎ได๎ทราบ 
ศิลปะ หมายถึง กิจกรรมที่มนุษย์สร๎างขึ้นเพ่ือเข๎าถึงความงามอันเป็นการยกระดับจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของบุคคลและคนในสังคม 
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความคิด ความรู๎สึก

ในสถานการณ์ตําง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข๎าใจ ซาบซึ้งยอมรับและปฏิบัติรํวมกันซึ่งเป็นผลจากสมดุลของ
ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสังคมและมนุษย์กับธรรมชาติอันน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนใน
สังคมนั้น ๆ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
7 ครั้ง 9 ครั้ง 11 ครั้ง 13 ครั้ง 15 ครั้ง 

 

ผลการด าเนินงาน :  21 ครั้ง 
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํ
สาธารณชนภายนอก 

15 ครั้ง 
 

21 ครั้ง 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  
หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ครั้ง ในไตรมาสที่ 2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) มีกิจกรรมการถํายทอดหรือ
เผยแพรศํิลปวัฒนธรรม จ านวน 15 กิจกรรม ดังน้ี 
1.กิจกรรมอบรมหนังตะลุง ณ หอพุทธทาสฯ 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 17-18 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 11 คน 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 24-25 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม จ านวน 11 คน 
- ครั้งท่ี 3 วันท่ี 17-18 ม.ีค.60 มีผู๎เข๎ารํวม จ านวน 11 คน 
2.กิจกรรมอบรมนาฎศิลป์ ณ หอพุทธทาสฯ 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 29-30 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 9 คน 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 5-6 พ.ย.59 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน 
- ครั้งท่ี 3 วันท่ี 10-11 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 21 คน 
- ครั้งท่ี 4 วันท่ี 18-19 ม.ีค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 16 คน 
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- ครั้งท่ี 5 วันท่ี 26-27 ม.ีค.60 มีผู๎เข๎ารํวม16 คน 
- ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1-2 เม.ย.60 มีผู๎เข๎ารํวม 16 คน 
3.กิจกรรมอบรมมวยไชยา ณ หอพุทธทาสฯ และโรงเรยีน
ต ารวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรี 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 17-18 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 19 คน 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 27-28 ธ.ค.59  มีผู๎เข๎ารํวม 16 คน 
- ครั้งท่ี 3 วันท่ี 18-19 ม.ีค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 8 คน 
- ครั้งท่ี 4 วันท่ี 21 มี.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 8 คน  
4.กิจกรรมเผยแพรํหนังตะลุง  
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 พ.ย.59 ณ ศูนย์การเรียนรูเ๎ศรษฐกิจพอเพียง 
คํายวิภาวดรีังสิต มผีู๎เข๎ารํวมประมาณ 300 คน 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 มี.ค.60 ณ วัดทุํงหลวง อ าเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มผีู๎เข๎ารํวมประมาณ 300 คน 
- ครั้งท่ี 3 วันท่ี 2 เม.ย.60 ณ ศูนย์การค๎าเซ็นทรัลพลาซํา  
มีผู๎เข๎ารํวมประมาณ 300 คน  
5.กิจกรรมวันออกพรรษา เมื่อวันที่ 13-21 ต.ค.59   
ณ ริมเขื่อนแมํน้ าตาปีและสะพานนริศ มีผูเ๎ข๎ารํวมจ านวน 2,000 
คน 
6.กิจกรรมอบรมมโนราห ์เมื่อ ณ หอพุทธทาสฯ จ านวน 10 ครั้ง 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 8-9 ต.ค.59 มีผู๎เขา๎รํวม 12 คน 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 29-30 ต.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 13 คน  
- ครั้งท่ี 3 วันท่ี 5-6 พ.ย.59 มีผู๎เข๎ารํวม 10 คน  
- ครั้งท่ี 4 วันท่ี 12-13 พ.ย.59 มีผู๎เข๎ารํวม 10 คน 
- ครั้งท่ี 5 วันท่ี 19-20 พ.ย.59 มีผู๎เข๎ารํวม 11 คน 
- ครั้งท่ี 6 วันท่ี 26-27 พ.ย. 59 มีผู๎เข๎ารํวม 9 คน 
- ครั้งท่ี 7 วันท่ี  27-28 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 19 คน   
- ครั้งท่ี 8 วันท่ี 21-22 ม.ค. มีผู๎เขา๎รํวม 14 คน 
- ครั้งท่ี 9 วันท่ี 23-24 ม.ีค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 21 คน 
- ครั้งท่ี 10 วันท่ี 25-26 ม.ีค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน 
7.กิจกรรมอบรมดนตรไีทย ณ หอพุทธทาสฯ จ านวน 12 ครั้ง 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22-23 ต.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 14 คน 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 29-30 ต.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน 
- ครั้งท่ี 3 วันท่ี 12-13 พ.ย.59 มีผู๎เข๎ารํวม 14 คน 
- ครั้งท่ี 4 วันท่ี 26-27 พ.ย.59 มีผู๎เข๎ารํวม 13 คน 
- ครั้งท่ี 5 วันท่ี 10-11 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 13 คน 
- ครั้งท่ี 6 วันท่ี 17-18 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน 
- ครั้งท่ี 7 วันท่ี 24-25 ธ.ค.59 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน 
- ครั้งท่ี 8 วันท่ี 28-29 ม.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 11 คน 
- ครั้งท่ี 9 วันท่ี 4-5 ก.พ.60 มีผู๎เข๎ารํวม 11 คน 
- ครั้งท่ี 10 วันท่ี 25-26 ม.ีค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 10 คน 
- ครั้งท่ี 11 วันท่ี 11-12 ม.ีค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน 
 - ครั้งท่ี 12 วันที่ 25-26 ม.ีค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน 
8. กิจกรรมเผยแพรดํนตรีไทย จ านวน 2 ครั้ง  
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- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 16 ม.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 11 คน 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 19-21 ม.ีค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 13 คน  
9. กิจกรรมเผยแพรมํโนราห์ จ านวน 3 ครั้ง 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 3 ก.พ.60 มีผู๎เข๎ารํวม 7 คน  
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14-17 ก.พ.60 มีผู๎เข๎ารํวม 6 คน 
- ครั้งท่ี 3 วันท่ี 23-24 ม.ีค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 21 คน 
10. กิจกรรมเผยแพรํมวยไชยา จ านวน 2 ครั้ง 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 23-24 ม.ีค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 2 เม.ย.60 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน 
11. กิจกรรมเผยแพรํนาฎศิลป์ จ านวน 2 ครั้ง 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 29 ม.ค.-4ก.พ.60 มีผู๎เข๎ารํวม 19 คน 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 2 เม.ย.60 มีผู๎เข๎ารํวม 30 คน  
12. รํวมงานสํงเสรมิศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา  
วันท่ี 29 ม.ค.- 4 ก.พ.60 มีผู๎เข๎ารวํม 19 คน  
13. กิจกรรมถวายความอาลัยในหลวงฯ 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 พ.ย.-22 ธค.59 ณ ศูนย์เรียนรู๎ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีผูเ๎ข๎ารํวมประมาณ 300 คน 
- ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.59 ณ มรส. มีผู๎เข๎ารํวม 16 คน 
- ครั้งท่ี 3 เมื่อวันที ่14 ธ.ค.59 ณ มรส. มีผู๎เข๎ารํวม 501 คน  
14. กิจกรรมจัดท าเอกสารวิชาการด๎านศลิปวัฒนธรรม 
15. กิจกรรมสํงเสรมิงานวิจัยทางวัฒนธรรม 

2. คณะครุศาสตร ์ 1 ครั้ง 1.กิจกรรมท าบญุตักบาตรเพื่ออุทศิถวายเป็นพระราชกุศลแดํ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

3. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1 ครั้ง - 

4. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1 ครั้ง 1.โครงการคํายวัฒนธรรมกบัชุมชนท๎องถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคม 

5. คณะวิทยาการจัดการ 1 ครั้ง - 
6. คณะนติิศาสตร ์ 2 ครั้ง 1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

2.โครงการไหว๎ครูกฎหมาย 
7. คณะพยาบาลศาสตร ์ 2 ครั้ง 1. กิจกรรมสํงเสริมภมูิปัญญาพื้นบ๎านในการดูแลหญิงหลังคลอด 

2. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและวิชาชีพการ
พยาบาล 

8. วิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว 

1 ครั้ง - 

รวม 21 คร้ัง 5 คะแนน 
 

ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์   แพนสกุล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม โทร :  3800 
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ตัวช้ีวัดที่ 29  โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติต่อโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                           ทรัพยากรมนุษย์ 

เจ้าภาพหลัก : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  หน่วยนับ : ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 20 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
ศิลปะ หมายถึง กิจกรรมที่มนุษย์สร๎างขึ้นเพ่ือเข๎าถึงความงามอันเป็นการยกระดับจิตใจและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของบุคคลและคนในสังคม 
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความคิด 

ความรู๎สึกในสถานการณ์ตําง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข๎าใจ ซาบซึ้งยอมรับและปฏิบัติรํวมกันซึ่งเป็นผลจากสมดุล
ของความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสังคมและมนุษย์กับธรรมชาติอันน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ในสังคมนั้น ๆ 
 แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ หมายถึง หนํวยงานด าเนินโครงการในลักษณะ
เจ๎าภาพหลัก หรือเจ๎าภาพรํวม ในการแลกเปลี่ยนด๎านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับชาติ  หมายถึง  ระดับหนํวยงานที่เป็นระดับกรมขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือ
องค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
การค านวณ : 

โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือ

นานาชาติตํอโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 

= 

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

x100 
โครงการศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 4 ร๎อยละ 8 ร๎อยละ 12 ร๎อยละ 16 ร๎อยละ 20 

 

ผลการด าเนินงาน :  ร๎อยละ 5.55 
 

โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือ

นานาชาติตํอโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 

= 

2 

x100 36 

      =  ร๎อยละ 5.55  
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติตํอโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม 

ร๎อยละ 20 
 

5.55 1.3875 
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ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  
1. กิจกรรมวันออกพรรษา จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 13-21 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณริมเข่ือนแมํน้ าตาปีและสะพานนริศ          
2. กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ระหวํางวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมายตามแผน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมอบรมดนตรไีทย 170,000 20 คน ปวริศา 
2 กิจกรรมอบรมมโนห์รา 190,000 15 คน ปวริศา 
3 กิจกรรมอบรมหนังตะลุง 100,000 10 คน เนตรชนก 
4 กิจกรรมอบรมนาฎศิลป ์ 170,000 20 คน เนตรชนก 
5 กิจกรรมอบรมมวยไชยา 80,000 10 คน เนตรชนก 
6 กิจกรรมเครือขํายด๎านวิจัยภูมิปัญญาท๎องถิ่น 345,000 20 คน นิทัศ 
7 กิจกรรมบริการวิชาการด๎านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 70,000 30 คน อุทุมพร 
8 กิจกรรมเครือขํายด๎านการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม

และภมูิปัญญาท๎องถิ่น 
200,000 20 คน ปวริศา 

เนตรชนก 
9 กิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “พุทธทาส

ศึกษา” 
300,000 200 คน นิทัศ 

10 กิจกรรมคดัเลือกเยาวชนดีเดํนด๎านวัฒนธรรม 50,000 15 คน นิทัศ 
11 กิจกรรมสืบสานปณิธานธรรม 220,000 1,000 คน อุทุมพร 
12 กิจกรรมพัฒนาและให๎บริการฐานข๎อมูลทาง

วัฒนธรรม 
120,000 500 คน อุทุมพร 

13 กิจกรรมประชาสมัพันธ์ด๎านวัฒนธรรม 195,000 - เนตรชนก 
14 กิจกรรมบรูณาการศลิปวัฒนธรรมสูํเวทีการจดัแสดง 100,000 80 คน อุทุมพร 

***15 กิจกรรมวันออกพรรษา 120,000 400 คน ปวริศา 
16 กิจกรรมถวายความอาลัยในหลวง 145,000 500 คน ปวริศา 
17 กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู๎สูงอายุ 60,000 300 คน ปวริศา 
18 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา 50,000 300 คน ปวริศา 
19 กิจกรรมวันครบรอบพระราชทานนามสุราษฎร์ธาน ี 95,000 200 คน ปวริศา 
20 กิจกรรมสํงเสริมงานวิจัยทางวัฒนธรรม 40,000 40 คน นิทัศ 
21 กิจกรรมจดัท าเอกสารวิชาการด๎านศิลปวัฒนธรรม 80,000 1 เรื่อง นิทัศ 
22 กิจกรรมความรํวมมือระหวํางเครอืขํายและศึกษาดู

งานทางวัฒนธรรม 
90,000 11 คน กัญญาภัทร 

23 กิจกรรม 5 ส. 10,000 6 คน กัญญาภัท 
24 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด๎านการอนุรักษ์และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
100,000 30 คน กัญญาภัทร 

25 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

10,000 25 คน กัญญาภัทร 

26 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจ าส านักศลิปะ
และวัฒนธรรม 

43,000 10 คน จันทร์จิรา 

27 กิจกรรมเผยแพรํดนตรีไทย 120,000 15 คน ปวริศา 
28 กิจกรรมเผยแพรํมโนห์รา 250,000 15 คน ปวริศา 
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29 กิจกรรมเผยแพรํหนังตะลุง 120,000 10 คน เนตรชนก 
30 กิจกรรมเผยแพรํนาฎศลิป ์ 210,000 20 คน เนตรชนก 
31 กิจกรรมเผยแพรํมวยไชยา 80,000 10 คน เนตรชนก 
32 กิจกรรมรํวมงานดนตรไีทยอุดมศกึษา 140,000 20 คน ปวริศา 

***33 กิจกรรมรํวมงานสํงเสรมิศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 140,000 40 คน เนตรชนก 
34 กิจกรรมด าเนินงานหนํวยอนรุักษ์ฯ 75,000 5 คน นิทัศ 
35 กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เรื่องการอนุรักษ์ฯ 41,800 100 คน นิทัศ 
36 กิจกรรมแขํงขันหนังตะลุง  30 คน เนตรชนก 

รวมท้ังสิ้น 4,027 คน  
* หมายเหตุ  หมายถึงกิจกรรมที่ด าเนินงานแล๎ว 
ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์   แพนสกุล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม โทร :  3800 
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ตัวช้ีวัดที่ 30  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                           ทรัพยากรมนุษย์ 

เจ้าภาพหลัก : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดกระบวนการ (Process)  
 

หน่วยนับ : ข้อ 
ค่าเป้าหมาย : 5 ข้อ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
                สถาบันการศึกษาต๎องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร๎างและการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพรํวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นตามจุดเน๎นของสถาบันอยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดผู๎รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และจัดท าแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และก าหนดตัวบํงชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให๎สามารถด าเนินการได๎ตามแผน 

2. ก ากับติดตามให๎มีการด าเนินงานตามแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
3. ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน 
6. ก าหนดหรือสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 5-6 ข๎อ 
 

ผลการด าเนินงาน :  อยูํระหวํางการด าเนินงาน  

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข๎อ n/a 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : อยูํระหวํางด าเนินการ/ รายงานผลไตรมาสที่ 4  
ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์   แพนสกุล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม โทร :  3800 
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ตัวช้ีวัดที่ 31  ร้อยละเฉลี่ยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                           ทรัพยากรมนุษย์ 

เจ้าภาพหลัก : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย เปิดสอน ที่เป็น

กรรมการด าเนินงาน หรือเข๎ารํวมโครงการในลักษณะโครงการเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

นักศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม = 

จ านวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม 
x100 เปูาหมายจ านวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎าน

ศิลปวัฒนธรรม  
การค านวณ :  

ร๎อยละเฉลี่ยนักศึกษาท่ีเข๎ารํวม
โครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม = 

ร๎อยละนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม 
จ านวนโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 30 ร๎อยละ 35 ร๎อยละ 40 ร๎อยละ 45 ร๎อยละ 50 

 

ผลการด าเนินงาน :  ร๎อยละ 150 
 

นักศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 

= 
6,042 

x100 4,027 

          =    ร๎อยละ 150 
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ร๎อยละเฉลี่ยนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 150 5.0000 
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ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร๎อยละ 50 1.กิจกรรมสืบสานปณิธานธรรม จ านวน 892 คน 
2.กิจกรรมพัฒนาและให๎บริการฐานข๎อมูลทาง
วัฒนธรรม จ านวน 1,240 คน 
3. กิจกรรมอบรมหนังตะลุง   จ านวน 11 คน 
4. กิจกรรมอบรมนาฎศลิป์ จ านวน 12 คน 
5. กิจกรรมอบรมมวยไชยา จ านวน 13 คน 
6. กิจกรรมเผยแพรหํนังตะลุง จ านวน 900 คน 
7.กิจกรรมวันออกพรรษา จ านวน 2000 คน 
8.กิจกรรมอบรมมโนราห์ จ านวน 14 คน 
9.กิจกรรมอบรมดนตรไีทย จ านวน 12  คน 
10. กิจกรรมเผยแพรดํนตรไีทย จ านวน 11 คน 
11. กิจกรรมเผยแพรํมโนราห์ จ านวน 12 คน 
12. กิจกรรมเผยแพรํมวยไชยา จ านวน 12 คน 
13. กิจกรรมเผยแพรํนาฎศิลป์ จ านวน 49 คน 
14. กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศลิปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา จ านวน 19 คน 
15. กิจกรรมถวายความอาลัยในหลวงฯ 817 คน 
16. กิจกรรมสํงเสรมิงานวิจัยทางวัฒนธรรม 
จ านวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 6,042 คน  

2. คณะครุศาสตร ์ ร๎อยละ 50 - 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ร๎อยละ 50 - 
4. คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
ร๎อยละ 50 - 

5. คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ 50 - 
6. คณะนติิศาสตร ์ ร๎อยละ 50 - 
7. คณะพยาบาลศาสตร ์ ร๎อยละ 50 - 
8. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ร๎อยละ 50 - 

 

ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์   แพนสกุล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม โทร :  3800 
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ตัวช้ีวัดที่ 32  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                           ทรัพยากรมนุษย์ 

เจ้าภาพหลัก : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดปัจจัยน าเข้า (Input) 
 

หน่วยนับ : ครั้ง 
ค่าเป้าหมาย : 5 ครั้ง 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
              จ านวนโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ หมายถึง การนับครั้งการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือ
สากล เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และประชาชนทั่วไป ได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมของไทย
และสากล  
 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิต ที่มนุษย์สร๎างขึ้นมานั่นเอง ไมํวําจะเป็นการละเลํน การแสดง การ
ร๎องเพลง พฤติกรรม และบรรดาผลงานทั้งมวลที่มนุษย์ได๎สร๎างสรรค์ขึ้น ไมํวําจะเป็นงานด๎านจิตกรรม สถาปัตยกรรม 
ตลอดจนความคิด ความเชื่อ ความรู๎ ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบความรู๎สึก ความประพฤติ
และกิริยาอาการ หรือการกระท าใด ๆ ของมนุษย์ในสํวนรวม ลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกันและส าแดงออกมาให๎ปรากฏเป็น
ภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบ ประเพณี ความกลมเกลียว ความก๎าวหน๎าของชาติและศีลธรรมอันดีงามของ
ประชาชน ซึ่งวัฒนธรรมของคนแตํละภาคในประเทศไทยก็มีความเหมือนและแตกตํางกันบ๎างตามแตํละพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย รวมทั้งการสืบทอดหรืออาจมีการดัดแปลงบ๎างเพ่ือให๎มีความเป็นสมัยนิยมมากขึ้น รวมทั้งสามารถ
ประพฤติปฏิบัติกันได๎อยํางทั่วถึงด๎วยนั้นเอง 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้ง 

 

ผลการด าเนินงาน :  2 ครั้ง 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

5 ครั้ง 2 ครั้ง 2.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. กิจกรรมวันออกพรรษา ระหวํางวันที่ 13-21 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณริมเข่ือนแมํน้ าตาปี จัดโดยเทศบาลเมือง 

สุราษฎร์ธานี โดยส านักฯ ได๎จัดท าพํุมผ๎าปุาพระราชทานเข๎ารํวมประกวด ได๎รับรางวัลรองชนะเลิกอันดับที่ 2  
2. กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ระหวํางวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยน าการ

แสดงนาฎศิลป์ไปแลกเปลี่ยน 
ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์   แพนสกุล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม โทร :  3800 
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ตัวช้ีวัดที่ 33  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                           ทรัพยากรมนุษย์ 

เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ 
  

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 
 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
   ความพึงพอใจในการท างานและแรงจูงใจในการท างาน หมายถึง ความคิดเห็นในระดับความส าคัญของ

ประเด็นตําง ๆ 14 ประเด็น ดังนี้   
1. ความส าเร็จในงานที่ปฏิบัติ   
2. การได๎รับความยอมรับนับถือ   
3. ความก๎าวหน๎าในต าแหนํงการงาน   
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 

การค านวณ :  
ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน

การท างาน = 
คําคะแนนความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน  

คําคะแนน 3.51 ขึ้นไป x100 
จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 60 ร๎อยละ 65 ร๎อยละ 70 ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 80 

 

ผลการด าเนินงาน :  อยูํระหวํางด าเนินงาน 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ร๎อยละ 80 n/a 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : อยูํระหวํางด าเนินงานเนื่องจากจ านวนผู๎ตอบยังไมํถึงเปูาหมายที่วางไว๎ และ
เนื่องจากจะด าเนินการไตรมาสละ 2 ครั้ง คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 
ผู้รายงาน :  นางสุพรรณี  อนุกูล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ โทร :  6109 
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ตัวช้ีวัดที่ 34  ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                           ทรัพยากรมนุษย์ 

เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ 
  

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดกระบวนการ (Process)  
 

หน่วยนับ : ระดับ 
ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
              บุคลากร เป็นปัจจัยที่ส าคัญของการผลิต การพัฒนา ผู๎เกี่ยวข๎องต๎องมีการออกแบบระบบประกันการ
บริหารและพัฒนา เพ่ือให๎ได๎บุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล๎องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
สถาบัน โดยพิจารณาครอบคลุมประเด็นดังตํอไปนี้ 

1. ระบบการรับและการแตํงตั้ง 
2. ระบบการบริหาร 
3. ระบบการสํงเสริมและพัฒนา 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

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

พัฒนากระบวนงานจากผลการประเมิน 
4 มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการน าไปปฏิบัติ/ด าเนินงาน ประเมินผลและปรับปรุง

พัฒนากระบวนงานจากผลการประเมิน และมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
5 มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการน าไปปฏิบัติ/ด าเนินงาน ประเมินผลและปรับปรุง

พัฒนากระบวนงานจากผลการประเมิน และมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีแนว
ปฏิบัติทีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

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

 

ผลการด าเนินงาน :  ระดับ 2 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 2 2.0000 

 
 



101 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงาน 

1.มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให๎ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดทั้ง 2 ประเภท ทั้งประเภทวิชาการ และประเภท
สนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 
    1. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเข๎าสูํ
ต าแหนํงทางวิชาการ และการไปศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก
เพ่ือให๎เป็นไปตามสาขาวิชาและภาระงานสอน 
    2. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับในการเข๎าสูํต าแหนํง 
และการศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น  

2. มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร 
และมีการน าไปปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได๎ด าเนินงานในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดท้ัง 2 ประเภท ดังนี้ 
    1. การให๎ทุนสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบ
ด าเนินการเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ และอนุญาตให๎ไปศึกษาตํอ
ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและตํางประเทศ 
พร๎อมสนับสนุนทุนการศึกษา 
    2. การจัดกิจกรรมโครงการอบรมให๎ความรู๎บุคลากรสาย
สนับสนุนเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานในสํวนที่ เกี่ยวข๎อง โดยเชิญ
วิทยากรผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญในด๎านนั้นๆ มาให๎ความรู๎ ตลอดถึง
การสนับสนุนทุนการศึกษาในกรณีท่ีศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น  

 

ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากรขึ้น เพ่ือเป็นกองทุนในการสนับสนุนงบประมาณ 
ในการพัฒนาบุคลากร 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : การไปศึกษาต๎อของบุคลากรสายวิชาการไมํเป็นไปตามแผนที่วางไว๎ และการเข๎าสูํ
ต าแหนํงทางวิชาการไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
ผู้รายงาน :  นางสุพรรณี  อนุกูล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ โทร :  6109 
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ตัวช้ีวัดที่ 35  คุณวุฒิปริญญาเอก 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                           ทรัพยากรมนุษย์ 

เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ 
  

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)  
 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 25 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต๎องการบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและความ

ลุํมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก๎าวหน๎าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู๎ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสํวนที่
เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน๎นของมหาวิทยาลัย 

คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได๎รับหรือเทียบเทําตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให๎มีหลักฐานการส าเร็จ การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้อาจใช๎คุณวุฒิอ่ืนเทียบเทําคุณวุฒิปริญญาเอกได๎ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวํา ทั้งนี้
ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การนับผู๎ส าเร็จการศึกษา ให๎นับ ณ.วันที่มหาวิทยาลัยได๎รับแจ๎งผลการส าเร็จการศึกษาอยํางเป็นทางการ 
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน๎าที่หลักทางด๎านการสอนและการวิจัย        

และปฏิบัติหน๎าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ๎างเข๎ามาเป็น
อาจารย์ประจ าด๎วยเงินรายได๎หนํวยงานจะต๎องมีสัญญาจ๎างที่มีการระบุระยะเวลาการจ๎างอยํางชัดเจนและไมํน๎อยกวํา 
9 เดือน ในสัญญาจ๎างจะต๎องระบุหน๎าที่ ภาระงานให๎ชัดเจน 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให๎นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหมํในปีที่
ประเมิน ดังนี้  9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

6 เดือนขึ้นไปแตํไมํถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น๎อยกวํา 6 เดือน ไมํสามารถน ามานับได๎ 

การค านวณ :  
ร๎อยละคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x100 
อาจารย์ประจ า 

 

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

 

ผลการด าเนินงาน :  23.99 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ ร๎อยละ  25 47.50  (38*100/80) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร๎อยละ  25 27.33  (44*100/161) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร๎อยละ  25 19.54  (17*100/87) 
คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ  25 17.24  (15*100/87) 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ร๎อยละ  25 18.51  (5*100/27) 
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หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร๎อยละ  25  8.51    (4*100/47) 
คณะนิติศาสตร์ ร๎อยละ  25  6.45    (2*100/32) 
บัณฑิตวิทยาลัย ร๎อยละ  25 - 

 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คุณวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 25 23.99 3.9900 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ด าเนินการจัดท าฐานข๎อมูลบุคลากร           
และรายงานผลคุณวุฒิอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2560 ซึ่งมีอาจารย์
ประจ าทั้งหมด จ านวน 521 คน มีอาจารย์ที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 125 คน 
ปัจจัยสนับสนุน :  
      1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาตนเองด๎านการศึกษาตํอของบุคลากรโดยการให๎การ
สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาตํอทั้งในและตํางประเทศ 
      2.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการรับสมัครบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพ่ือเข๎าปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
      1.  การพัฒนาด๎านการศึกษาตํอเพ่ือให๎ได๎คุณวุฒิระดับปริญญาเอกจ าเป็นต๎องใช๎เวลาในการศึกษาตํอแม๎วํา
มหาวิทยาลัยให๎การสนับสนุนให๎อาจารย์ลาไปศึกษาตํอ ซึ่งขณะนี้มีอาจารย์ที่ก าลังศึกษาตํออยูํในระดับปริญญาเอก
ทั้งในและตํางประเทศมีจ านวน 120 คน และคาดวําจะส าเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 15 คน 
      2.  บางสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ไมํมีผู๎มาสมัคร 
ผู้รายงาน :  นางสุพรรณี  อนุกูล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ โทร :  6109 
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ตัวช้ีวัดที่ 36  ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                           ทรัพยากรมนุษย์ 

เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ 
  

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)  
 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 15 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
   สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต๎องสํงเสริมให๎อาจารย์ใน

สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู๎ในศาสตร์สาขาวิชาตํางๆ อยํางตํอเนื่อง เพื่อน าไปใช๎ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการด ารงต าแหนํงทางวิชาการเป็นสิ่งสะท๎อนการ
ปฏิบัติงานดังกลําวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 
 การนับต าแหนํงทางวิชาการ ให๎นับ ณ.วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน๎าที่หลักทางด๎านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน๎าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ๎างเข๎ามาเป็น
อาจารย์ประจ าด๎วยเงินรายได๎หนํวยงานจะต๎องมีสัญญาจ๎างที่มีการระบุระยะเวลาการจ๎างอยํางชัดเจนและไมํน๎อยกวํา 
9 เดือน ในสัญญาจ๎างจะต๎องระบุหน๎าที่ ภาระงานให๎ชัดเจน 
การค านวณ :  

ร๎อยละคุณวุฒิต าแหนํงทาง
วิชาการ 

= 
จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

x100 
อาจารย์ประจ า 

หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให๎นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

ผลการด าเนินงาน :  12.09 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ ร๎อยละ  15 20.00  (16*100/80) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร๎อยละ  15 14.29  (23*100/161) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร๎อยละ  15 12.64  (11*100/87) 
คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ  15 11.49  (10*100/87) 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ร๎อยละ  15 0  (0*100/27) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร๎อยละ  15 0  (0*100/47) 
คณะนิติศาสตร์ ร๎อยละ  15 9.68    (3*100/32) 

 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ต าแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละ 15 ร๎อยละ 12.09 2.0900 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ด าเนินการจัดท าฐานข๎อมูลบุคลากรและรายงานผลผู๎มี
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ต าแหนํงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2560  ซึ่งมีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
จ านวน 521 คน ที่สามารถขอเสนอผลงานก าหนดต าแหนํงทางวิชาการได๎ และในปัจจุบันมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหนํง
ทางวิชาการ จ านวน 63 คน 
ผู้รายงาน :  นางสุพรรณี  อนุกูล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ โทร :  6109 
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ตัวช้ีวัดที่ 37  เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและ 
                 ต่างประเทศ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                           ทรัพยากรมนุษย์ 

เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ 
  

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดปัจจัยน าเข้า (Input)  
 

หน่วยนับ : เครือข่าย 
ค่าเป้าหมาย : 7 เครือข่าย 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
   เครือขํายความรํวมมือ หมายถึง การรวมตัวของกลุํมบุคคล องค์กร โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข๎า

ด๎วยกันอยํางเป็นระบบ เพ่ือด าเนินกิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งอยํางเป็นรูปธรรม ภายใต๎วัตถุประสงค์รํวมกัน โดยตําง
ฝุายตํางยังคงมีความเป็นอิสระตํอกัน 

ความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร หมายถึง  มีการลงนามความรํวมมืออยําง
เป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร มีการท ากิจกรรมรํวมกัน เชํนวิจัยรํวมกัน แลกเปลี่ยน อาจารย์ และการสร๎าง
หลักสูตรรํวมกัน ทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

ผลการด าเนินงาน :  16 เครือขําย 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร ์ 1 3 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 - 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 4 
คณะวิทยาการจัดการ 1 5 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 1 4 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 - 
คณะนติิศาสตร ์ 1 -  

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและ
ตํางประเทศ 

7 เครือขําย 16 เครือขําย 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ด าเนินการจัดท าฐานเครือขํายความรํวมมือทาง
การศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งมี
หนํวยงานในการด าเนินการจ านวน 7 หนํวยงาน ได๎ด าเนินการไปแล๎ว 16 เครือขํายประกอบด๎วยคณะครุศาสตร์ 3 
เครือขําย คณะวิทยาการจัดการ 5 เครือขําย คณะมนุษย์ศาสตร์ 4 เครือขําย และวิทยาลัยนานาชาติ 4 เครือขําย 
คณะครุศาสตร์ 3 เครือขําย ได๎แกํ  
 



107 

 

เครือข่าย หน่วยงาน/องค์กร ในประเทศ/ต่างประเทศ 
1. โครงการเครือขํายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนในเขตพื้นท่ีภาคใตต๎อนบน

จ านวน 175 โรงเรียน 
ในประเทศ 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา องค์กรซีมีโอและมหาวิทยาลัย
เครือขําย 

ในประเทศ 

3. การจัดประชุมวิชาการด๎านการศึกษาระดับ
นานาชาติ 

PNU  ประเทศฟิลิปปินส ์
ในประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 เครือขําย ได๎แกํ 
เครือข่าย หน่วยงาน/องค์กร ในประเทศ/ต่างประเทศ 

1. ความรํวมมือทางวิชาการระดับนานาชาติใน
ด๎านการวิจัย 

Philippine Normal University 
ประเทศฟลิิปปินส์ รํวมกับ บัณฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธาน ี

ตํางประเทศ 

2. ความรํวมมือทางวิชาการระดับชาติในด๎าน
การวิจัย 

สมาคมนักวิจัยแหํงประเทศไทย 
รํวมกับ ส านักงานคณะกรรมการวจิัย
แหํงชาติ (วช.) 

ในประเทศ 

3. เครือขํายการพัฒนาคณุภาพวารสารวิชาการ
ไทย 

ศูนย์ดัชนีการอ๎างอิงวารสารไทย (TCI 
Center) รํวมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ในประเทศ 

4. เครือขํายการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา 
รํวมกับ สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศ
ไทย 

ในประเทศ 

คณะวิทยาการจัดการ 5 เครือขําย ได๎แกํ 
เครือข่าย หน่วยงาน/องค์กร ในประเทศ/ต่างประเทศ 

1. เครือขํายความรํวมมือทางวิชาการและการ
บริการวิชาการ 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ตํางประเทศ 

2. เครือขํายความรํวมมือในการผลิตบัณฑิต ชมรมบริหางานบุคคลสมุย ในประเทศ 
3. เครือขํายความรํวมมือทางวิชาการ โครงการสานพลังประชารัฐด๎านการ

พัฒนาการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนา
ผู๎น า 

ในประเทศ 

4. เครือขํายความรํวมมือในการผลิตบัณทิต
และการบริการวิชาการ 

สภาอุตสาหกรรม  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ในประเทศ 

5. เครือขํายความรํวมมือในการผลิตบัณฑิต
และการบริการวิชาการ 

หอการค๎าจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ในประเทศ 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 4 เครือขําย  ได๎แกํ 
เครือขําย หนํวยงาน/องค์กร ในประเทศ/ตํางประเทศ 

1. ความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กับบริษัทการบินไทย จ ากัด มหาชน 

บริษัทการบินไทย จ ากัด 
มหาชน 

ในประเทศ 

2. กลุํมเครือขํายโรงแรมระหวํางประเทศ 15 โรงแรมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

โรงแรมเครือขํายระหวําง
ประเทศ 

ในประเทศ 

3.  Hezhou University, People’s Sepublic of China Hezhou University ตํางประเทศ 
4. ความรํวมมือทางวิชาการและเทคโนโลยี ระหวําง สถาบันการบินพลเรือน ในประเทศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับสถาบันการบินพล
เรือน  

ผู้รายงาน :  นางสุพรรณี  อนุกูล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ โทร :  6109 
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ตัวช้ีวัดที่ 38  การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
                           ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าภาพหลัก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/ 
                  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดกระบวนการ (Process)  
 

หน่วยนับ : ข้อ 
ค่าเป้าหมาย : 5 ข้อ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
   มาตรฐานการอุดมศึกษาข๎อที่ 3 ก าหนดให๎สถาบันมีการสร๎างและพัฒนาสังคมฐานความรู๎และสังคมแหํง

การเรียนรู๎  ซึ่งต๎องมีการจัดการความรู๎เพ่ือมุํงสูํสถาบันแหํงการเรียนรู๎  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู๎ที่มีอยูํในสถาบัน
ซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให๎เป็นระบบ เพ่ือให๎ทุกคนในสถาบันส ามารถเข๎าถึงความรู๎ 
และพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะสํงผลให๎สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถ
ในเชิงแขํงขันสูงสุดกระบวนการในการบริหารจัดการความรู๎ในสถาบัน ประกอบด๎วย  

1. การระบุความรู๎การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู๎ การเข๎าถึงข๎อมูล  
2. การแลกเปลี่ยนความรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
3. การสร๎างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู๎ภายในสถาบัน  
4. การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน  
5. การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู๎ในสถาบันให๎ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 5 ข๎อ 
 

ผลการด าเนินงาน :  อยูํระหวํางด าเนินงาน 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 5 ข๎อ n/a 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
- คณะครุศาสตร์   ครูมืออาชีพและผู๎บริหารมืออาชีพ 
- คณะวิทยาศาสตร์  เรื่องการสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร๎อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/

สหกิจศึกษา 
- คณะมนุษย์ศาสตร์ จ านวน 2 เรื่อง 1. การให๎บริการอาจารย์และนักศึกษา 2. การบริหารจัดการงานวิจัย 
- คณะวิทยาการจัดการ  โครงการพัฒนาทักษะภาษาที่สามเพ่ือเสริมศักยภาพบัณฑิต  
- วิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง IST Passbook   
- คณะนิติศาสตร์ การผลิตบัณฑิตที่มุํงสูํความเป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติ      
- คณะพยาบาล  8 เรื่อง   

1. การจัดการเรียนการสอนด๎วยสื่อออนไลน์ Google Communities ผู๎รับผิดชอบ อ.ถิรวรรณ ทองวล 
2. การจัดการเรียนรู๎โดยสํงเสริมการใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล ผู๎รับผิดชอบ   
ดร.อรัญญา รักหาบ 
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3. การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ผู๎รับผิดชอบ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 
4. การพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ ผู๎รับผิดชอบ อ.จวง เผือกคง 
5. รูปแบบการเรียนรู๎รายวิชาฟิสิกส์ ผู๎รับผิดชอบ อ.จวง เผือกคง 
6. การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ผู๎รับผิดชอบ อ.พูนทรัพย์ ทูํกู๏ด  
7. การพัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรม ผู๎รับผิดชอบ วําที่ร๎อย ธีระยุทธ เกิดสังข์ 
8. การจัดการเรียนสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู๎ใหญํ 1 ผู๎รับผิดชอบ   อ.กฤษณา สังขมุณีจินดา 

ผู้รายงาน :  นายณรงค์ ด๎วงทองกุล ต าแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา โทร :  3913 
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ตัวช้ีวัดที่ 39  บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่เป็นทางการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                           ทรัพยากรมนุษย์ 

เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ 

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดกระบวนการ (Process)  
 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนในหนํวยงาน ตามจ านวนที่ปฏิบัติงานอยูํจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สมรรถนะหลัก (Core competency) หมายถึง สมรรถนะหลักท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด 5 ด๎าน คือ การมุํง

ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม และ
การท างานเป็นทีม  

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ หรือกิจกรรมตําง ๆ ที่น ามาพัฒนาบุคลากรในหนํวยงาน 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ความสามารถ ทักษะในการท างาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให๎งานที่ปฏิบัติอยูํบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
บุคลากรสามารถน าได๎ด๎วยวิธีการฝึกอบรม สัมมนา การไปศึกษาตํอเพ่ิมเติมคุณวุฒิทางการศึกษา เป็นต๎น  

การพัฒนาบุคลากรอยํางเป็นทางการ หมายถึง การบรรยาย การฝึกอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน การไปศึกษาตํอเพ่ิมเติมคุณวุฒิทางการศึกษา เป็นต๎น  

การพัฒนาบุคลากรอยํางไมํเป็นทางการ หมายถึง การสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การสอนแนะ การมอบหมาย
งาน การค๎นคว๎าข๎อมูลจากหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย CD-ROM การติดตามความรู๎และความก๎าวหน๎าจาก
ฐานข๎อมูลออนไลน์ เว็บไซด์ INTERNET และจากวิทยุ โทรทัศน์ หรือวิดิทัศน์ เป็นต๎น  
การค านวณ : 

ร๎อยละบุคลากรได๎รับการพัฒนา
สมรรถนะหลักอยํางเป็นทางการ
และ/หรือไมํเป็นทางการท างาน 

= 
บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอยํางเป็นทางการ

และ/หรือไมํเป็นทางการท างาน x100 
จ านวนบุคลากร 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 60 ร๎อยละ 65 ร๎อยละ 70 ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 80 

 

ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 48.49 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ ร๎อยละ  80 46.15 (42*100/91) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร๎อยละ  80 25.00  (48*100/192) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร๎อยละ  80 22.64 (24*100/106) 
คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ  80 100.00 (104*100/104) 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ร๎อยละ  80 52.00 (32*100/52) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร๎อยละ  80 87.04 (47*100/54) 
คณะนิติศาสตร์ ร๎อยละ  80 65.00 (26*100/40) 
บัณฑิตวิทยาลัย ร๎อยละ  80 42.86 (6*100/14) 
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ส านักงานอธิการบดี ร๎อยละ  80 33.33 (45*100/135) 
ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร๎อยละ  80 52.94 (9*100/17) 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร๎อยละ  80 71.43 (5*100/7) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร๎อยละ  80 58.14 (25*100/43) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร๎อยละ  80 71.43 (5*100/7)  

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอยํางเป็น
ทางการและ/หรือไมํเป็นทางการ 

ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 48.49 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ด าเนินการจัดท าฐานข๎อมูลบุคลากร  และรายงานผลผู๎
ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ณ  วันที่  31  มีนาคม 2560  ซึ่งมีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 862 คน มีบุคลากรที่ได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพ จ านวน 418 คน 
ปัจจัยสนับสนุน :  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและสํงเสริมให๎มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดทุก
ประเภท โดยจัดสนับสนุนให๎บุคลากรได๎ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น จัดอบรมให๎แกํบุคลากรในสังกัดตามลักษณะ 
และประเภทของวิชาชีพ รวมทั้งสนับสนุนให๎เข๎ารับการอบรมกับหนํวยงานภายนอก 
ผู้รายงาน :  นางสุพรรณี  อนุกูล ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ โทร :  6109 
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ตัวช้ีวัดที่ 40  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เจ้าภาพหลัก : กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มารับบริการ หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ

ปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายของหนํวยงานตํางๆ ของมหาวิทยาลัย และหนํวยงานตํางๆ ให๎บริการโดยตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎ใช๎บริการ ได๎อยํางครบถ๎วน เสมอภาค และเป็นธรรม วัดได๎จากผู๎ให๎บริการมีความเข๎าใจ บทบาทหน๎าที่
ของตนเอง และของผู๎รับบริการ ตลอดจนความเชื่อมโยงในภาพรวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัย กระบวนการภายใน
ของหนํวยงานสามารถให๎บริการโดยมีชํองทางให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเข๎าถึงข๎อมูลได๎สะดวกและรับฟังข๎อคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะรวมทั้งมีการปรับปรุงการท างานอยํางสม่ าเสมอ ท าให๎สามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองจุดมุํงหมายที่เป็น
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด๎านคือ การเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการได๎เป็นอยํางดี  ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็น
ส าคัญ คือ 

1. ด๎านกระบวนการ/ขั้นตอนการให๎บริการ 
2. ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ 
3. ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ด๎านคุณภาพการให๎บริการ 

การค านวณ : 
ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอ

มหาวิทยาลัย = 
คําคะแนนความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย  

ในระดับ 3.51 ขึ้นไป x100 
จ านวนผู๎รับบริการ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 60 ร๎อยละ 65 ร๎อยละ 70 ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 80 

 

ผลการด าเนินงาน :  ร๎อยละ 88 
ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวน(คน) ผลการด าเนินงาน 

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90 4.49 
2 คณะวิทยาการจัดการ 183 4.38 
3 คณะครุศาสตร์ 90 4.00 
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 135 4.15 
5 คณะนิติศาสตร์ 180 4.21 
6 คณะพยาบาลศาสตร์ 30 3.84 
7 วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 59 4.09 
8 บัณฑิตวิทยาลัย 90 4.21 
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9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0.00 
10 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 190 4.45 
11 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 180 4.15 
12 ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 180 4.43 
13 กองกลาง 312 4.03 
14 กองพัฒนานักศึกษา 121 4.64 
15 กองคลัง 90 4.01 
16 กองนโยบายและแผน 30 3.89 
17 กองอาคารสถานที่ฯ 40 3.64 
18 กองการเจ๎าหน๎าที่ 116 3.84 

รวม 2 ,116 4.40 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 88.00 

  
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 88 5.0000 

 

ผู้รายงาน : นางศุภัจฉรีย์  นวกิจไพฑูรย์ ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการกองกลาง โทร : 3400 
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ตัวช้ีวัดที่ 41  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้ง 
                  มหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
                           ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าภาพหลัก : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
                  สารสนเทศ 

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
 

หน่วยนับ : ระดับ 
ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย    

เป็นการประเมินผลโดยการใช๎การส ารวจความพึง พอใจของผู๎ใช๎งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับข๎อมูล
เชิงประจักษ์ด๎านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  ทุนสารสนเทศ เป็นระบบที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) 
ความรู๎ (Knowledge) และ เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกระบวนการหลักๆ ขององค์การ ซึ่งได๎แกํ กระบวนการสร๎าง
นวัตกรรม (Information) การบริการลูกค๎า (Customer Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation 
Management) และการจัดการด๎านกฎข๎อบังคับ และสังคม (Regulation and Social) ซึ่งการพัฒนาทุนสารสนเทศ
ให๎มีคุณคําและทันสมัย มีความตํอเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถใช๎สารสนเทศให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  
เกณฑ์คะแนน 

1. มีฐานข๎อมูลที่ครอบคลุมที่ใช๎สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
2. มีระบบตรวจสอบความถูกต๎อง และความ นําเชื่อถือของข๎อมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานข๎อมูล  
3. มีการอัพเดทข๎อมูลที่จ าเป็นอยํางสม่ าเสมอ  
4. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก ข๎อคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะ/ ข๎อร๎องเรียนของผู๎ใช๎งาน  
5. มีผลประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 

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

 

ผลการด าเนินงาน : ระดับ 5 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 ระดับ 5 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  
1. มีระบบสารสนเทศและฐานข๎อมูลรองรับการปฏิบัติงานจ านวน 11 ระบบ 
2. ระบบสารสนเทศที่ให๎บริการมีการตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลกํอนท าการบันทึกข๎อมูลไปยังฐานข๎อมูลทุก

หน๎าจอ 
3. มีการปรับปรุงข๎อมูลและสิทธิ์การใช๎งานระบบสารสนเทศอยูํเสมอ เชํน มีการลบสิทธิ์การใช๎งานระบบสารสนเทศ

เมื่อผู๎ใช๎งานลาออก 
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4. เมื่อผู๎ใช๎งานระบบมีความต๎องการฟังก์ชั่นระบบเพ่ิมเติม หรือมีการแก๎ไขปัญหาความผิดพลาดของระบบอยูํ
สม่ าเสมอ 

5. มีผลความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบสารสนเทศแยกตามระดับ ดังนี้ 
- ระบบ REG ร๎อยละ 89.60 
- ระบบ MIS  ร๎อยละ 86.21 
- ระบบ E-Document ร๎อยละ 91.78 
- ระบบฐานข๎อมูลงานวิจัย ร๎อยละ 85 

ปัจจัยสนับสนุน : มีนโยบายสนับสนุนและมีการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. มีทรัพยากรเครื่องแมํขํายไมํเพียงพอตํอการจัดเก็บข๎อมูล และฐานข๎อมูลที่เพ่ิมมากข้ึน 
2. มีการด าเนินงานของผู๎ใช๎งานที่ผิดขั้นตอนของระบบสารสนเทศ 
3. ผู๎ใช๎งานบางสํวนขาดความเชี่ยวชาญในการใช๎งานระบบสารสนเทศ 
ผู้รายงาน : นายอิสริส  พงษ์ธนู   ต าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์     โทร : 5101 
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ตัวช้ีวัดที่ 42  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
                           ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าภาพหลัก : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
                  สารสนเทศ 

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดปัจจัยน าเข้า (Input) หน่วยนับ : ระบบ 
ค่าเป้าหมาย : 1 ระบบ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ    หมายถึง  ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูล 

ตําง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์การอยํางมีหลักเกณฑ์ เพ่ือน ามาประมวลผลและจัดรูปแบบให๎ได๎สารสนเทศท่ีชํวย
สนับสนุนการท างาน และการตัดสินใจในด๎านตําง ๆ ของผู๎บริหารเพื่อให๎การด าเนินงานขององค์การเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

0 - - - 1 
 

ผลการด าเนินงาน :  อยูํระหวํางด าเนินงาน / ก าลังด าเนินการจัดท า TOR 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ 1 ระบบ n/a 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะ/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เข๎ารํวมรับฟังการน าเสนอ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
2. ปัจจุบันก าลังอยูํในชํวงก าหนด TOR ในการพัฒนาระบบ 
ปัจจัยสนับสนุน : 
1. ผู๎บริหารมองเห็นความส าคัญของการมีระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
2. งบประมาณท่ีมีอยํางเพียงพอ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ข๎อมูลที่ใช๎ส าหรับการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ ไมํได๎จัดเก็บอยูํใน
รูปแบบของฐานข๎อมูล ซึ่งเป็นข๎อมูลส าคัญและสํงผลโดยตรงตํอการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
ผู้รายงาน : นางอัจจิมา  ปุุนสุวรรณ ต าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร : 5102 
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ตัวช้ีวัดที่ 43  ระบบก ากับการประกันคุณภาพ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เจ้าภาพหลัก : ส านักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน 

                  คุณภาพ 
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดกระบวนการ (Process)  หน่วยนับ : ข้อ 

ค่าเป้าหมาย : 5 ข้อ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
              การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และ
ประเมินคุณภาพอยํางเป็นระบบ ซึ่งก าหนดโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือให๎มั่นใจวํา คุณภาพการศึกษาได๎รับการรักษาหรือได๎มาตรฐาน
อยํางตํอเนื่องและสํงเสริมเพ่ิมพูน เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1.  มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพ ให๎เป็นไปตามองค์ประกอบ 
2.  มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให๎เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข๎อ 1 และรายงานผลการ

ติดตามให๎กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
3.  น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผํานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ

สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
4.  น าผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให๎

มีคุณภาพดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
5.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผํานองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ  5 ข๎อ 
 

ผลการด าเนินงาน :  อยูํระหวํางด าเนินการ 
เกณฑ์การให้คะแนน การด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพให๎เป็นไปตาม
องค์ประกอบ 

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการประกันคุณภาพให๎
เป็นไปตามคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และคูํมือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีการ
ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานในแตํละปี 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให๎
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข๎อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให๎กรรมการระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 

มหาวิทยาลัยมีการแตํงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
ส านัก/สถาบัน ในแตํละปีการศึกษา รวมถึงการแตํงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ในแตํละปีงบประมาณ เพ่ือติดตาม
และตรวจสอบการด า เนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให๎เป็นไปตามระบบและ
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กลไกท่ีได๎จัดท าไว๎ 
3. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุก

คณะที่ผํานการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

มหาวิทยาลัยโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษามี
การตดิตามน าผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตร
และทุกคณะที่ผํานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประเมินในแตํละระดับเสนอตํอมหาวิทยาลัยโดยผําน
ผู๎ บ ริ ห ารของมหาวิทยาลั ย  และ เสนอตํ อสภา
มหาวิทยาลัย 

4. น าผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากสภา
สถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน
ของคณะให๎มีคุณภาพดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

มหาวิทยาลัยโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษาได๎น า
ข๎อเสนอแนะที่ได๎รับจากคณะกรรมการประเมินในปีที่
ผํานมาเสนอไปยังทุกหนํวยงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ด า เ นิ น ก า ร พั ฒน า  แ ก๎ ไ ข  ป รั บ ป รุ ง ก า ร ต า ม
ข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และข๎อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานใน
ปีตํอไป  

5. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผําน
องค์ประกอบ ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา
สนับสนุน การบริหารจัดการหลักสูตรของคณะให๎
หลักสูตรผํานเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี เกณฑ์ 4 ข๎อ และระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 
ข๎อ ตามที่ สกอ. ก าหนด โดยจะปรากฏผลคะแนนการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร  ( ร ว ม ทั้ ง สิ้ น  6 
องค์ประกอบ) ในชํวงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 
2560  

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระบบก ากับการประกันคุณภาพ 5 ข๎อ 0 ข๎อ 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ส านัก/สถาบัน เพื่อรองรับการประเมินภายใน และให๎เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวด 6 ก าหนดให๎มีการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในและท าการประเมินคุณภาพภายในทุกปี 
ปัจจัยสนับสนุน :  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสํงเสริมการพัฒนางานด๎านประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีหนํวยงาน
หลักคือส านักประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคอยจะสํงเสริมความรู๎แกํบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านีให๎มีความรู๎เรื่องประกันคุณภาพเป็นประจ าทุกปี 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  การพัฒนาด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา จ าเป็นต๎องใช๎เวลาและศึกษาปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับความเข๎าใจของบุคลากร และเกี่ยวเนื่องกับหลักการปฏิบัติเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าผล
การประเมินมาใช๎ปรับปรุงเตรียมรับการประเมินในปีตํอไป 
ผู้รายงาน : ดร.เอนก  สุดจ านงค์ ต าแหน่ง : รองอธิการบดี โทร :  077-913350 
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ตัวช้ีวัดที่ 44  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เจ้าภาพหลัก : ส านักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน 

                  คุณภาพ 
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดกระบวนการ (Process)  หน่วยนับ : ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ( Integrity & Trans 
parency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน ( Integrity 
Assessment) ของคณะกรรมการตํอต๎านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and 
Civil Rights Commission: ACRC) บูรณาการเข๎ากับดัชนีวัดความโปรํงใสของหนํวยงานภาครัฐ ซึ่งด าเนินการโดย
ส านักงาน ป.ป.ช. แล๎วน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสการด าเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน การประเมินดังกลําวได๎
จ าแนกเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบยํอย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสูํค าถามที่ใช๎ในการสอบถามความ
คิดเห็นหรือรวบรวมจากข๎อมูลเอกสาร/หลักฐานของหนํวยงาน 

 
องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment) แบํงเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1)  ความโปรํงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน

ผู๎รับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการรับบริการจากหนํวยงานภาครัฐ และประเมินจากข๎อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข๎อเท็จจริงในการด าเนินงานของหนํวยงาน 

2)  ความพร๎อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ ของประชาชน
ผู๎รับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการรับบริการจากหนํวยงานภาครัฐ 

3)  คุณธรรมการให๎บริการของหนํวยงาน (ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร) (Integrity in 
Service Delivery) ประเมินจากการรับรู๎ และประสบการณ์ตรงของประชาชนผู๎รับบริการหรือผู๎
มีสํวนได๎สํวนเสียที่มีตํอการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐ 

4)  วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ๎าหน๎าที่
ภายในหนํวยงานภาครัฐ และจากข๎อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานของข๎อเท็จจริง 
ในการด าเนินงานของหนํวยงาน 

5)  คุณธรรมการท างานในหนํวยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ๎าหน๎าที่
ภายในหนํวยงานภาครัฐที่มีตํอการด าเนินงานของหนํวยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
เกณฑ์การให๎คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสการด าเนินงานหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) แบํงเป็น 5 ระดับดังนี้ 
ค าอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให๎คะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 
 

80-100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการด าเนินงานสูงมาก 
60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการด าเนินงานสูง 
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40-59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการด าเนินงานป านกลาง 
20-39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการด าเนินงานต่ า 
0-1.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการด าเนินงานต่ ามาก 

หมายเหตุ ส านักงาน 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

ตัวอยํางที่ค านึงถึงความเป็นไปได๎ในทางสถิติโดยท าการแบํงชั้นภูมิตามลักษณะโครงสร๎างการบริหารงานของแตํละ
หนํวยงานรวมทั้งให๎มีการกระจายของกลุํมตัวอยํางตามลักษณะของประชากรเปูาหมายและให๎พิจารณาขนาดตัวอยําง
ที่สอดคล๎องเหมาะสมและมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักการสุํมตัวอยํางทางสถิติ 

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอยํางได๎แกํบุคลากรภายในของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินข๎าราชการเจ๎าหน๎าที่หรือ
ลูกจ๎างที่มีอายุการท างานตั้งแตํ 1 ปีขึ้นไปจ านวน 300 รายชื่อ (กรณีหนํวยงานมีบุคลากรน๎อยกวํา 300 คนให๎จัดสํง
รายชื่อทั้งหมด) ให๎ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาประกอบด๎วยชื่อ–นามสกุลสังกัดต าแหนํงระดับที่อยูํ 
(ที่สามารถติดตํอได๎) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) และ E–mail โดยหนํวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลจะเป็น
ผู๎รวบรวมเพ่ือจัดสํงให๎ที่ปรึกษาด าเนินการสุํมคัดเลือกกลุํมตัวอยํางจ านวน 100 รายชื่อโดยค านึงถึงความเหมาะสม
และเป็นไปได๎ในทางสถิติส าหรับจัดเก็บข๎อมูลตํอไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยให๎บุคลากรภายในของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมิน
ตอบแบบส ารวจด๎วยตนเอง (Self – Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน๎า (Face 
– to – Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์การส ารวจทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E–mail) 
ขึ้นอยูํกับความเหมาะสม 

2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT  
กลุํมประชากรเปูาหมายในการศึกษาได๎แกํผู๎รับบริการ/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินใน

ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 
การเลือกตัวอยํางใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุํม

ตัวอยํางที่ค านึงถึงความเป็นไปได๎ในทางสถิติโดยท าการแบํงชั้นภูมิตามลักษณะประเภทผู๎รับบริการ/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
ของแตํละหนํวยงานรวมทั้งให๎มีการกระจายของกลุํมตัวอยํางตามลักษณะของประชากรเปูาหมายและให๎พิจารณา
ขนาดตัวอยํางที่สอดคล๎องเหมาะสมและมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักการสุํมตัวอยํางทางสถิติ 

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอยํางได๎แกํผู๎รับบริการ/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560อยํางแท๎จริงจ านวน 300 รายชื่อ (กรณีหนํวยงานมีผู๎รับบริการ/ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของ
หนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินมีจ านวนน๎อยกวํา 300 คนให๎จัดสํงรายชื่อทั้งหมด) โดยระบุประเภทของการมีสํวนได๎
สํวนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนํวยงานประกอบด๎วยชื่อ–นามสกุลผู๎มารับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียประเภท/เรื่องในการติดตํอกับหนํวยงานสถานที่ท างานต าแหนํงระดับที่อยูํ (ที่สามารถติดตํอได๎) เบอร์
โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) และ E–mail โดยหนํวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลจะเป็นผู๎รวบรวมเพ่ือจัดสํงให๎ที่
ปรึกษาด าเนินการสุํมคัดเลือกกลุํมตัวอยํางจ านวน 100 รายชื่อโดยค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได๎ในทางสถิติ
ส าหรับจัดเก็บข๎อมูลตํอไป 
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วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎วิธีการรวบรวมข๎อมูลโดยการตอบแบบส ารวจด๎วยตนเอง  (Self – Administered 
Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน๎า (Face – to – Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
การส ารวจทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ขึ้นอยูํกับความเหมาะสม 

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

การด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2560 โดยใช๎แบบส ารวจ Evidence –Based 
Integrity & Transparency Assessment: EBIT จ านวน 1 ชุดตํอ 1 หนํวยงานโดยหนํวยงานภาครัฐที่เข๎ารับการ
ประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องเพ่ือประกอบการอ๎างอิงค าตอบในแตํละข๎อค าถาม
ตามความเป็นจริง 

วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลหนํวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลด าเนินการรวบรวมแบบส ารวจที่ได๎รับการตอบ
จากหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินผลแล๎วรวมถึงเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆท่ีใช๎ประกอบการอ๎างอิงค าตอบใน
ข๎อค าถามนั้นๆด๎วย 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 40 ร๎อยละ 60 ร๎อยละ 80 

 

ผลการด าเนินงาน :  อยูํระหวํางด าเนินงาน 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินการ ร๎อยละ 80 n/a 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  รอผลการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. ในวันที่ 31 ก.ค. 2560 
การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครับ (ITA) เป็นการด าเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยการก าหนดให๎หนํวยงานภาครัฐทุกหนํวยงานต๎องเข๎ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ  (ITA)  ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เป็นต๎นไป และส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปี
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 โดยก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยให๎เริ่มด าเนินการตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต๎นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานีโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษาได๎จัดท าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยให๎เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 5 ดัชนี 
ดังนี้  

1) ดัชนีความโปรํงใส  
2) ดัชนีความพร๎อมรับผิด  
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3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหนํวยงาน 

ผู้รายงาน : ดร.เอนก  สุดจ านงค์ ต าแหน่ง : รองอธิการบดี โทร :  077-913350 
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ตัวช้ีวัดที่ 45  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการท างาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
                           ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าภาพหลัก : กองนโยบายและแผน 

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) หน่วยนับ : แนวปฏิบัติ 
ค่าเป้าหมาย : 7 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให๎องค์การประสบความส าเร็จ หรือสูํความ

เป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจนโดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู๎และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพรํให๎หนํวยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3 แนวปฏิบัติ 4 แนวปฏิบัติ 5 แนวปฏิบัติ 6 แนวปฏิบัติ 7 แนวปฏิบัติ 
 

ผลการด าเนินงาน :  อยูํระหวํางด าเนินงาน 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็น
เลิศในการท างาน 

7 แนวปฏิบัติ 0 แนวปฏิบัติ 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : อยูํระหวํางด าเนินการ ในการจัดท ารํางแนวทางการด าเนินการเพ่ือประมวล
แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการสํงเสริมความเป็นเลิศในการท างาน 
ผู้รายงาน : นางวีณา นวลละออง ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการกองนโยบายและแผน โทร : 5104 
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ตัวช้ีวัดที่ 46 ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ า  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เจ้าภาพหลัก : กองอาคารสถานที่ 
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) หน่วยนับ : ระดับ 

ค่าเป้าหมาย : 5 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

           ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ าของ
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการใช๎ไฟฟูาน้ ามันเชื้อเพลิง และน้ าของหนํวยงานใน
สถาบันอุดมศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช๎ไฟฟูาน้ ามันเชื้อเพลิง และน้ าลดลงได๎อยํางน๎อยร๎อยละ 10 

พิจารณาจากร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ าหนักของพลังงาน 3 ชนิด คือ 
1. ด๎านไฟฟูา 
2. ด๎านน้ ามันเชื้อเพลิง 
3. ด๎านน้ า 

สูตรการค านวณ 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช๎ไฟฟูา 

= 
(90% ของปริมาณการใช๎ไฟฟูามาตรฐาน) – ปริมาณการใช๎

ไฟฟูาจริง 
ปริมาณการใช๎ไฟฟูาจริง 

ก าหนดให๎  
- ปริมาณการใช๎ไฟฟูามาตรฐาน หมายถึง  ตัวเลขประมาณการใช๎ไฟฟูาที่ควรจะเป็นของ

หนํวยงานนั้น ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 
2560 รวม 12 เดือน แล๎วน าไปรายงานผําน  
www.e-report.energy.go.thให๎ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช๎ไฟฟูามาตรฐาน หมายถึง  ตัวเลขประมาณการใช๎ไฟฟูาที่ควรจะเป็น (SEU)  
ของหนํวยงานนั้นและมีการใช๎ไฟฟูาลดลงอยํางน๎อยร๎อยละ 
10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช๎ไฟฟูาจริง หมายถึง  จ านวนหนํวยไฟฟูาที่ใช๎ไปจริงในกิจการของ
หนํวยงาน ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 
รวม 12 เดือน โดยใช๎ข๎อมูลจากใบแจ๎งหนี้การใช๎ไฟฟูาที่การ
ไฟฟูาเรียกเก็บแตํละเดือน 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช๎น้ ามัน 
= 

(90% ของปริมาณการใช๎น้ ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช๎
น้ ามันจริง 

ปริมาณการใช๎น้ ามันจริง 
ก าหนดให๎  

- ปริมาณการใช๎น้ ามันมาตรฐาน หมายถึง  ตัวเลขประมาณการใช๎น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น
ของหนํวยงานนั้น ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 
2560 รวม 12 เดือน แล๎วน าไปรายงานผําน www.e-
report.energy.go.thให๎ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช๎น้ ามันมาตรฐาน หมายถึง  ตัวเลขประมาณการใช๎น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น 
(SFU)  ของหนํวยงานนั้นและมีการใช๎ไฟฟูาลดลงอยํางน๎อย

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
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ร๎อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 
- ปริมาณการใช๎น้ ามันจริง หมายถึง  จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช๎ไปจริงใน

ยานพาหนะของหนํวยงาน ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 
กันยายน 2560 รวม 12 เดือน โดยรวบรวมจ านวนหนํวยของ
เชื้อเพลิงที่ใช๎ไปยานพาหนะของหนํวยงานทุกคันในแตํละ
เดือน   

ตามสูตรการค านวณตํอไปนี้ 
 AFU =ปริมาณน้ ามันเบนซิน+ปริมาณน้ ามันดีเซล + (0.90 * ปริมาณน้ ามันแก๏สโซฮอล) + (0.95*ปริมาณน้ ามันไบโอ

ดีเซล)+ (000*ปริมาณ NGV) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนนการประเม ินผลการประหย ัดพล ังงานของส ํวนราชการค ิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน ํวยงานทั้งหมด
ที่เป ็นราชการบร ิหารส ํวนกลางในส ังก ัดกรมที่จ ัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส ํวนราชการที่ตั้งขึ้นเป ็นหนํวยงาน
ภายในกรมนั้นที่ไมํปรากฏในกฎกระทรวงโดยก าหนดเกณฑ ์การให ๎คะแนนของแต ํละหน ํวยงานเป ็นระดับข ั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) แบํงเกณฑ ์การให ๎คะแนนเป ็น 5 ระด ับพิจารณาจากความก ๎าวหน ๎าของขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามเปูาหมายแตํละระดับดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับคะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไฟฟ้า น้ ามัน 
1 0.5000 

 
0.5000 

 
มีการตดิตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 –มีนาคม 
2560) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) ตาม
รูปแบบที่ สนพ.ก าหนด 

2 0.2500 
 

0.2500 
 

มีการรายงานข๎อมูลพื้นฐานส าหรบัการประเมินปริมาณการใช๎พลังงาน 
(ไฟฟูา/น้ ามัน) มาตรฐาน และคําดัชนีการใช๎ ปีงบประมาณ 2560 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดไว๎แล๎วเสร็จ และครบถ๎วน 12 เดือน 
นับตั้งแตํเดือน ตลุาคม 2559 – กันยายน 2560 

0.2500 0.2500 ม ีการรายงานข ๎อม ูลปร ิมาณการใช ๎พลังงานจริงไฟฟ ๎า(kWh;ก ิโลวัตต ์-
ช่ัวโมง)  น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ประจำป ีงบประมาณ 2560 ครบถ ๎วน 12 
เด ือนน ับตั้งแต ํเด ือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

3 
 

0.0001 - 
0.5000 

0.0001 - 
0.5000 

ม ีผลการคำนวณ EUI ด ๎านการใช๎ไฟฟ ๎า/น้ ามันเช้ือเพลิงประจำป ี
งบประมาณ 2560 ตามส ูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนดโดยอยูใํนช ํวง -
0.200 ถึง-0.333 

4 0.0001 - 
0.5000 

0.0001 - 
0.5000 

ม ีผลการคำนวณ EUIด ๎านการใช ๎ไฟฟ ๎า/น้ ามันเช้ือเพลิงประจำป ี
งบประมาณ 2559 ตามส ูตรการค านวณที่สนพ.ก าหนดโดยอยูใํนช ํวง -
0.091 ถึง-0.199 

5 0.0001 - 
0.5000 

0.0001 - 
0.5000 

ม ีผลการคำนวณ EUI ด ๎านการใช ๎ไฟฟ ๎า/น้ ามันเช้ือเพลิงประจำป ี
งบประมาณ 2560 ตามส ูตรการค านวณที่สนพ.ก าหนดโดยอยูใํนช ํวง 0 
ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด๎านการใช๎ไฟฟูา/น้ ามันเชื้อเพลิงมากกวํา 0 
สํวนราชการจะได๎คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกันเทํากับ 1.500 
คะแนน  
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หมายเหตุ: 
1. สํวนราชการจะต๎องได๎คะแนนเต็มด๎านไฟฟูา ,  ด๎านน้ ามันเชื้อเพลิง (เทํากับ0.5000) ในระดับคะแนน 

ที ่2 จึงจะได๎รับการประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2. การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3,4 และ 5 เมื่อทราบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (EUI) แล๎วจะน าไปเทียบ

บัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3. กรณีท่ีดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (EUI) ด๎านการใช๎ไฟฟูา/น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559  

ตามสูตรการค านวณที่สนพ.ก าหนด 
4. มีคําน๎อยกวํา -0.333 สํวนราชการจะได๎คะแนนระดับที่ 3,4 และ 5 รวมกันเทํากับ 0.000 คะแนน 
5. การประมวลคะแนนกรณีสํวนราชการมีหนํวยงานในสังกัดมารํวมในการประเมินผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแตํละหนํวยงานในสังกัดตามข้ันตอนเพ่ือหาคะแนนของแตํละหนํวยงาน  
ข. พิจารณาให๎คะแนนของสํวนราชการ โดยคิดคําเฉลี่ยจากคะแนนของหนํวยงานในสังกัดทั้งหมด 
   (= ผลรวมของคะแนนของหนํวยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหนํวยงานในสังกัดทั้งหมด) 

ระดับคะแนนการประหยัดน้ า 
คะแนน เกณฑ์การให๎คะแนน 

1 มีการแตํงตั้งคณะท างานปฏบิัติการประหยัดน้ า 
2 มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการประหยดัน้ าตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแหํงชาติและไดร๎ับ

ความเห็นจากหัวหน๎าสํวนราชการ 
3 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประหยัดน้ าเป็นรายเดือนให๎กับกรมทรัพยากรน้ า

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4 สามารถลดปริมาณการใช๎น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช๎น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ร๎อยละ 5 
5 สามารถลดปริมาณการใช๎น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช๎น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ร๎อยละ 10  

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

 

ผลการด าเนินงาน :  ระดับ 1 
 (หน่วย ) ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน ) 

ไฟฟ้า  
คํามาตรฐาน 5,805,114.50  
คําจริง 3,391,880.80  

น้ ามัน  
คํามาตรฐาน 14,932.32  
คําจริง 8,597.50  

สรุปผลการประเมิน ประจ าปี 2560 
ระดับคะแนน ปี 2560 ( รอบ 6 เดือน ) 

ข้อมูล 
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 

ระดับคะแนน 3-5 รวม 
การติดตาม ข้อมูลพลังงาน ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ไฟฟูา 0.500 0.250 0.250 0.000 
1 น้ ามัน 0.500 0.250 0.250 0.000 

น้ า 1.000 0.000 0.000 0.000 
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ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานและการ
ประหยัดน้ า  

ระดับ 5 ระดับ 1 1.0000 

 

ผู้รายงาน : นายสยาม  แซํแฮ   ต าแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 6700 
 


