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ค าน า 

 
การติดตามและประเมินผลนโยบาย  เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผน  

ปฏิบัติราชการที่ดําเนินการอยูํและเป็นปัจจัยที่สําคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์  กลําวคือหลังจากที่ได๎นํา
นโยบายฯ ไปสูํการปฏิบัติจําเป็นที่จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให๎ทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสําหรับนําไปทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรจากผล
การติดตามและประเมินผลวํากิจกรรมใดมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ตํอความต๎องการของคณะ/หนํวยงาน และที่สําคัญผลการประเมินจะแสดงให๎เห็นถึงการปฏิบัติงานของสํวน
ตํางๆ วําเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎หรือไมํ 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นับวํามีความสําคัญและ
จําเป็นตํอการบริหารงานเป็นอยํางยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในชํวงที่ผํานมาวํามีความสอดคล๎องกับนโยบายที่ได๎กําหนดไว๎หรือไมํเพ่ือประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ดําเนินงานในแตํละประเด็นยุทธศาสตร์รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ /กิจกรรม
ตํางๆมหาวิทยาลัยจึงจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอตํอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   เพ่ือทราบ
และเสนอแนะแนวทางการในการพัฒนาตํอไป 

 
 
 

กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในชํวงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560-2564 เล็งเห็นความสําคัญของกระบวนการถํายทอดแผนยุทธศาสตร์สูํการ
ปฏิบัติและวัดผลสําเร็จ มหาวิทยาลัยจึงได๎พัฒนาและนําเครื่องมือการปฏิบัติงานที่เรียกวํา “Balanced 
Scorecard : BSC” มาใช๎ เพ่ือให๎มหาวิทยาลัยบรรลุเปูาหมายหลัก 6 ด๎านของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด๎วย 

1. การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได๎มาตรฐาน 
2. การพัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น 
3. การถํายทอดองค์ความรู๎สูํความเข๎มแข็งของชุมชนท๎องถิ่น 
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และภูมิปัญญาสากล 
5. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข๎าสูํเกณฑ์มาตรฐาน 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข๎าสูํสังคมดิจิทัลภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

 
จากยุทธศาสตร์ 6 ด๎าน นํามาถํายทอดและแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ตามนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน 4 ปีข๎างหน๎า (พ.ศ. 2560 -
2563) เพ่ือให๎หนํวยงานในมหาวิทยาลัยใช๎เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือใน
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎ ซึ่งกําหนดตัวชี้วัด จํานวน 46 ตัวชี้วัด 
แบํงเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 11 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม จํานวน 35 ตัวชี้วัด โดยแตํละ
ตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

ผลการประเมินในภาพรวม จํานวน 46 ตัวชี้วัด ในไตรมาส 3 พบวํา มีตัวชี้วัดที่บรรลุคําเปูาหมาย 
จํานวน 25 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 54.34 อยูํระหวํางดําเนินงาน จํานวน 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 45.66  
ผลการดําเนินงานเทํากับ 3.6801 อยูํในระดับดี มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

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 
ไตรมาส 3 1 2 6 2 3.4542 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2   
พัฒนาคุณภาพการวจิัยเพื่อพฒันา
ชุมชนท๎องถิ่น 

2 5 7 ไตรมาส 1 - 2 - 5 1.8816 
ไตรมาส 2 - 2 3 2 2.8714 
ไตรมาส 3 1 1 3 2 3.3964 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 3  
ถํายทอดองค์ความรู๎สูํความเขม๎แขง็
ของชุมชนท๎องถิ่น 

2 7 9 ไตรมาส 1 1 1 - 7 2.3876 
ไตรมาส 2 1 1 1 6 3.5655 
ไตรมาส 3 2 - 5 2 4.5714 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 4  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และภูมิปญัญาสากล 

2 3 5 ไตรมาส 1 - 2 1 2 2.0417 
ไตรมาส 2 1 1 1 2 2.9302 
ไตรมาส 3 1 1 2 1 4.4508 
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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 ่ 5   
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากร
เข๎าสูํเกณฑ์มาตรฐาน 

1 6 7 ไตรมาส 1 - 1 1 5 1.6408 
ไตรมาส 2 - 1 1 5 1.7567 
ไตรมาส 3 - 1 2 4 2.2075 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 6   
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข๎าสูํ
สังคมดิจทิัลภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

1 6 7 ไตรมาส 1 - 1 1 5 1.3333 
ไตรมาส 2 1 - 1 5 3.3333 
ไตรมาส 3 1 - 2 4 4.0000 

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 
รวม 

11 35 46 ไตรมาส 3 
6 5 20 15 

3.6801 
ร้อยละ 54.54 45.46 57.14 42.86 

 
จากผลการติดตามการดําเนินงานทั้ง 46 ตัวชี้วัด พบวํา ในการดําเนินการในไตรมาส 3 มีตัวชี้วัดที่บรรลุ

คําเปูาหมายเพ่ิมขึ้น 11 ตัวชี้วัด จากไตรมาส 2 รวมเป็น 26 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่อยูํในระหวํางการ
ดําเนินการและวางแผนการดําเนินงานจํานวน 20 ตัวชี้วัด จากการแบํงกลุํมตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
ผลลัพธ์ และระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม พบวํา  

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ จํานวน 11 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานบรรลุคําเปูาหมายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 2 
จํานวน 3 ตัวชี้วัด รวมไตรมาส 3 มีผลการดําเนินงานบรรลุคําเปูาหมายรวมจํานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 
54.54  ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎บัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 13 นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการ
ยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติ ตัวชี้วัดที่ 19 งานบริการวิชาการที่ทําในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ 20 ผู๎เข๎ารับการบริการและนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 28 การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมสูํสาธารณชนภายนอก และตัวชี้วัดที่ 40 ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย และอยูํ
ระหวํางการดําเนินการและวิเคราะห์สังเคราะห์ผล จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 45.46  

 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 

บรรล ุ 1 3 6

อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 8 5
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บรรลุ 

อยูํระหวํางดําเนินการ 
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 

บรรลุ 6 12 20

อยู่ระหว่างด าเนินการ 29 23 15
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ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  

บรรลุ 

อยูํระหวํางดําเนินการ 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จํานวน 35 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานบรรลุคําเปูาหมาย
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 จํานวน 8 ตัวชี้วัด รวมไตรมาส 3 มีผลการดําเนินงานบรรลุคําเปูาหมายรวมจํานวน 20 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 57.14  ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 5 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ทํางานจริง ตัวชี้วัดที่ 6 นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ  
ตัวชี้วัดที่ 8 หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุํม Cluster ตัวชี้วัดที่ 9 นักศึกษาที่ได๎รับ
การพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา ตัวชี้วัดที่ 10 ครูประจําการที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 11 รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยและงานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ตัวชี้วัดที่ 15 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์
ตํอจํานวนอาจารย์ประจํา ตัวชี้วัดที่ 18 งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 21 โรงเรียนที่มหาวิทยาลัย
เป็นพ่ีเลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง ตัวชี้วัดที่ 22 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคมตาม
เปูาหมายของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 23 ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข๎อมูลชุมชมท๎องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 24 
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สํงเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองตํอการประกอบอาชีพของประชาชน  ตัวชี้วัดที่ 
25  สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการตํอเงินรายได๎ที่ได๎รับจัดสรรของประชาชน ตัวชี้วัดที่ 31 ร๎อยละเฉลี่ย
ของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 32 การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตัวชี้วัดที่ 37 เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ ตัวชี้วัดที่ 38 การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎  ตัวชี้วัดที่ 41 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย  และ
ตัวชี้วัดที่ 45 แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็นเลิศในการทํางานและอยูํระหวํางการดําเนินการ
และวิเคราะห์สังเคราะห์ผล จํานวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 42.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยสรุปตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และตัวชี้วัดระดับผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม มีผลคําคะแนนรวมจาก

เกณฑ์การให๎คะแนน 5 ระดับที่ 3.6801 
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ข้อเสนอแนะประเด็นของการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะต่อไป 
จากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีประเด็นที่

สําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการบรรลุคําเปูาหมายของตัวชี้วัด พบวํา        
มีตัวชี้วัดที่มีความเสี่ยงตํอการบรรลุคําเปูาหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 6.52 

1. ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ํากวําระดับ B1 
หรือเทียบเทํา 

2. ตัวชี้วัดที่ 17 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์ 
3. ตัวชี้วัดที่ 42 ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
จึงเสนอแนวทางประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยและคณะผู๎บริหารในการกําหนดนโยบาย

และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยดังนี้ 
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยออกแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยําง

บูรณาการสําหรับการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR และเรํงจัดทําแผนพัฒนา
ภาษาอังกฤษระยะสั้นและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสี่ยงด๎านการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 

2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอยํางเป็นระบบ  
• จัดระบบพ่ีเลี้ยงการวิจัย/ มีผู๎เชี่ยวชาญมาถํายทอดความรู๎/ ทํางานรํวมกัน 
• การสร๎างเครือขํายการวิจัยโดยเน๎นการบูรณาการและตามความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่น 

3. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจให๎มีมาตรฐานเพ่ือรองรับการติดตั้งระบบสารสนเทศ 
เพ่ือผู๎บริหารระดับสูง (EIS) พร๎อมทั้งสํารวจ ศึกษาข๎อมูลบริษัทที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบ 
และศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่มีการใช๎งานระบบสารสนเทศเพ่ือผู๎บริหารระดับสูง (EIS) เพ่ือ
สังเคราะห์ออกมาเป็นกระบวนการจัดหาระบบฯ ที่เหมาะสมตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
และเรํงจัดทําแผนการดําเนินงานฐานข๎อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือผู๎บริหารระดับสูง (EIS) เพ่ือให๎การ
ดําเนินงานเป็นไปตามแผนและเกิดประโยชน์สูงสุดตํอการบริหารมหาวิทยาลัย 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได๎ดําเนินการให๎หนํวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน ภายใต๎การ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได๎ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแตํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2547 เป็นต๎นมา และได๎มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการมาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพ
โดยกําหนดตัวชี้วัดเฉพาะที่สําคัญและให๎มีจํานวนน๎อยลง และสอดคล๎องกับภารกิจในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานที่ไมํเป็นการสร๎างภาระให๎กับหนํวยงาน   

ดังนั้น เพ่ือให๎การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให๎บรรลุผลสําเร็จ มหาวิทยาลัยจึงได๎มีการปรับปรุงแนวทางการจัดทําการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. หนํวยงานเจ๎าภาพหลักตามตัวชี้วัดเก็บรวบรวมข๎อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข๎องให๎ครอบคลุม
ครบถ๎วนและชัดเจนเพ่ือแสดงถึงความก๎าวหน๎าของผลการปฏิบัติราชการในแตํละตัวชี้ วัดใน
ชํวงเวลาเพ่ือประกอบการพิจารณาและรายงานสํงกองนโยบายและแผนเพ่ือสรุปและนําเสนอตํอ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และเสนอตํอสภามหาวิทยาลัยตํอไป 

2. กําหนดระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
ไตรมาส 1 (ข๎อมูล ณ 1 ต.ค. 59 -31 ธ.ค. 59)  รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 10 ม.ค. 60 
ไตรมาส 2 (ข๎อมูล ณ 1 ต.ค. 59 -31 มี.ค. 60)  รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 10 เม.ย. 60 
ไตรมาส 3 (ข๎อมูล ณ 1 ต.ค. 59 -31 มิ.ย. 60)  รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 10 ก.ค. 60 
ไตรมาส 4 (ข๎อมูล ณ 1 ต.ค. 59 -30 ก.ย. 60)  รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 10 ต.ค. 60 

3. คะแนนภาพรวมผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก 4.51 - 5.00 
ผลการประเมินอยูํในระดับดี 3.51 - 4.50 
ผลการประเมินอยูํในระดับปานกลาง 2.51 - 3.50 
ผลการประเมินอยูํในระดับพอใช๎ 1.51 - 2.50 
ผลการประเมินอยูํในระดับควรปรับปรุง 0.00 - 1.50 

 
มีการบูรณาการการทํางานรํวมกันของหนํวยงาน โดยมีการกําหนดเจ๎าภาพหลักในการรับผิดชอบ และ

กําหนดให๎ผู๎บริหารระดับสูงกํากับติดตามเพ่ือให๎เกิดกระบวนการพัฒนางาน อันสํงผลตํอการบรรลุคําเปูาหมาย
ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบรํวมกับหนํวยงานที่เป็นเจ๎าภาพในการสํงผลลัพธ์ 
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กรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
หลักการในการกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เป็นไปตามระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System หรือ GES) 
ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ให๎มีการบูรณาการระบบการ
ติดตามและประเมินผลภาครัฐให๎มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ําซ๎อนและมํุงเน๎นเฉพาะตัวชี้วัดหลักท่ีจําเป็น 
ประเภทของตัวชี้วัด KPI จําแนกเป็น  4 ประเภท ได๎แกํ 

(1) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน อันเป็นผลเนื่องจากการ  
ดําเนินงานและการใช๎ประโยชน์จากผลผลิต ซึ่งอาจมาจากการสํารวจ สัมภาษณ์ผู๎ใช๎ทั้งทางตรง
และทางอ๎อม 

(2) ตัวชี้วัดปัจจัยนําเข๎า (Input) หมายถึง  มาตรวัดประสิทธิภาพของทรัพยากรหรือปัจจัยนําเข๎าท่ีใช๎
ในการดําเนินการ อาทิเชํน ทรัพยากรบุคคล เงินทุน อาคาร เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ เป็นต๎น 

(3) ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)  หมายถึง ลําดับขั้นตอน หรือวิธีการในการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการ เชํน การพัฒนาปรับปรุง หรือการกําหนด หลักเกณฑ์หรือระเบียบที่ดี 

(4) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) หมายถึง  ผลที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการดําเนินกิจกรรม เชํน จํานวน
บัณฑิต จํานวนผลงานตีพิมพ์ เป็นต๎น 

โดยมีการกํากับติดตามด๎วยตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานระดับผลลัพธ์ จํานวน 11 ตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดระดับผลิตโครงการ จํานวน 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 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 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 สํานักสํงเสริมวิชาการฯ 
2. บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร๎อยละ 75 สํานักวิทยบริการฯ 
3. ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของ

นักศึกษาไมํต่ํากวําระดับ B1หรือเทียบเทํา 
ร๎อยละ 5 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
4. หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหํงชาติ พ.ศ.2558 ที่ได๎รับการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560 
หลักสูตร 5 สํานักสํงเสริมวิชาการฯ 

 
5. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกบัการทาํงาน

จริง 
หลักสูตร 20 สํานักสํงเสริมวิชาการฯ 

6. นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎าน
ภาษาตาํงประเทศ 

ร๎อยละ 60 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา 

7. นักศึกษาตํางชาติประจําปกีารศึกษา 2559 คน 70 งานวิเทศสัมพันธ ์
8. หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุํม Cluster หลักสูตร 5 สํานักงานผู๎ชํวยอธกิารบดีฝุาย

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

ครูฯ 
11. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning รายวิชา 14 สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
12. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติ

หรือนานาชาติตํออาจารยป์ระจํา 
ร๎อยละ ด๎านสังคม 20 

ด๎านวิทย ์ 30 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

13. นักวิจยัที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

คน 35 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
14. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัและงานสร๎างสรรค์

โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน  
ข๎อ 5 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

15. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํอจํานวนอาจารย์ประจาํ บาท ด๎านวิทย ์
60,000 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

ด๎านวิทย์
สุขภาพ
50,000 

ด๎านสังคม
25,000 

16. ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการ 5 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
17. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน ์ ร๎อยละ 25 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
18. งานวิจัยรวํมกับชุมชนท๎องถิ่น ร๎อยละ 30 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  3 ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
19. งานบริการวิชาการที่ทําในลกัษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลยักับ

สังคม 
ร๎อยละ 50 งานบริการวิชาการ  

20. ผู๎เข๎ารับการบริการและนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จาก
การดําเนินการ 

ร๎อยละ 50 งานบริการวิชาการ  
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ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เจ้าภาพหลัก 
ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
21. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เล้ียง โรงเรียน 20 งานบริการวิชาการ  
22. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสงัคมตามเปูาหมายของ

มหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 งานบริการวิชาการ  

23. ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานขอ๎มูลชุมชมท๎องถิ่น ระดับ 5 งานบริการวิชาการ  
24. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่สํงเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองตํอ

การประกอบอาชพีของประชาชน 
หลักสูตร 7 งานบริการวิชาการ  

25. สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการตํอเงินรายได๎ที่ได๎รับจัดสรร ร๎อยละ 1 งานบริการวิชาการ  
26. โครงการบริการวิชาการที่นําความรู๎และประสบการณ์จากการ

ให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 
ร๎อยละ 75 งานบริการวิชาการ  

27. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการพระราชดําริ ระดับ 5 งานบริการวิชาการ  
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  4 ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น และภมูิปัญญาสากล 
ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
28. การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํสาธารณชนภายนอก ครั้ง 15 สํานักศิลปและวัฒนธรรม 
29. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติตํอ

โครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม 
ร๎อยละ 20 สํานักศิลปและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
30. ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ 5 สํานักศิลปและวัฒนธรรม 
31. ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขา๎รํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม ร๎อยละ 50 สํานักศิลปและวัฒนธรรม 
32. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ครั้ง 5 สํานักศิลปและวัฒนธรรม 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  5  พัฒนาคุณภาพอาจารยแ์ละบุคลากรข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
33. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน ร๎อยละ 80 กองการเจ๎าหน๎าที ่
ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
34. ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ระดับ 5 กองการเจ๎าหน๎าที ่
35. คุณวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 25 กองการเจ๎าหน๎าที ่
36. ตําแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละ 15 กองการเจ๎าหน๎าที ่
37. เครือขํายความรํวมมอืทางการศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ 
เครือขําย 7 กองการเจ๎าหน๎าที่/ทุกคณะ 

38. การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ข๎อ 5 สํานักสํงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน / สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

39. บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลกัอยํางเป็นทางการและ/
หรือไมํเป็นทางการ 

ร๎อยละ 80 กองการเจ๎าหน๎าที ่

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสูส่ังคมดิจิทลัภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 
ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
40. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวทิยาลัย ร๎อยละ 80 สํานักงานอธกิารบด ี
ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
41. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานดิจิตัล

ประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 สํานักวิทยบริการฯ 

42. ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ ระบบ 1 สํานักวิทยบริการฯ 
43. ระบบกํากับการประกันคุณภาพ ข๎อ 5 สํานักงานผู๎ชํวยอธกิารบดีฝุาย

ประกันคุณภาพ 
44. ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินการ ร๎อยละ 80 สํานักงานผู๎ชํวยอธกิารบดีฝุาย

ประกันคุณภาพ 
45. แนวปฏบิัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็นเลิศในการทํางาน แนวปฏบิัต ิ 7 กองนโยบายและแผน 
46. ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ํา ระดับ 5 กองอาคารสถานที ่
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ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 
 

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 
ไตรมาส 3 1 2 6 2 3.4542 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2   
พัฒนาคุณภาพการวจิัยเพื่อพฒันา
ชุมชนท๎องถิ่น 

2 5 7 ไตรมาส 1 - 2 - 5 1.8816 
ไตรมาส 2 - 2 3 2 2.8714 
ไตรมาส 3 1 1 3 2 3.3964 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 3  
ถํายทอดองค์ความรู๎สูํความเขม๎แขง็
ของชุมชนท๎องถิ่น 

2 7 9 ไตรมาส 1 1 1 - 7 2.3876 
ไตรมาส 2 1 1 1 6 3.5655 
ไตรมาส 3 2 - 5 2 4.5714 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 4  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และภูมิปญัญาสากล 

2 3 5 ไตรมาส 1 - 2 1 2 2.0417 
ไตรมาส 2 1 1 1 2 2.9302 
ไตรมาส 3 1 1 2 1 4.4508 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 5   
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากร
เข๎าสูํเกณฑ์มาตรฐาน 

1 6 7 ไตรมาส 1 - 1 1 5 1.6408 
ไตรมาส 2 - 1 1 5 1.7567 
ไตรมาส 3 - 1 2 4 2.2075 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 6   
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข๎าสูํ
สังคมดิจทิัลภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

1 6 7 ไตรมาส 1 - 1 1 5 1.3333 
ไตรมาส 2 1 - 1 5 3.3333 
ไตรมาส 3 1 - 2 4 4.0000 

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 
รวม 

11 35 46 ไตรมาส 3 
6 5 20 15 

3.6801 
ร้อยละ 54.54 45.46 57.14 42.86 

 
จากผลการติดตามการดําเนินงานทั้ง 46 ตัวชี้วัด พบวํา ในการดําเนินการในไตรมาส 3 มีตัวชี้วัดที่บรรลุ

คําเปูาหมายเพ่ิมขึ้น 11 ตัวชี้วัด จากไตรมาส 2 รวมเป็น 26 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่อยูํในระหวํางการ
ดําเนินการและวางแผนการดําเนินงานจํานวน 20 ตัวชี้วัด จากการแบํงกลุํมตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
ผลลัพธ์ และระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมพบวํา  

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ จํานวน 11 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานบรรลุคําเปูาหมายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 2 
จํานวน 3 ตัวชี้วัด รวมไตรมาส 3 มีผลการดําเนินงานบรรลุคําเปูาหมายรวมจํานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 
54.54  ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎บัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 13 นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการ
ยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติ ตัวชี้วัดที่ 19 งานบริการวิชาการที่ทําในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ 20 ผู๎เข๎ารับการบริการและนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 28 การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมสูํสาธารณชนภายนอก และตัวชี้วัดที่ 40 ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย และอยูํ
ระหวํางการดําเนินการและวิเคราะห์สังเคราะห์ผล จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 45.46 
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ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จํานวน 35 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานบรรลุคําเปูาหมาย
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 จํานวน 8 ตัวชี้วัด รวมไตรมาส 3 มีผลการดําเนินงานบรรลุคําเปูาหมายรวมจํานวน 20 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 57.14  ได๎แกํ ตัวชี้วัดที่ 5 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ทํางานจริง ตัวชี้วัดที่ 6 นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ  
ตัวชี้วัดที่ 8 หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุํม Cluster ตัวชี้วัดที่ 9 นักศึกษาที่ได๎รับ
การพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา ตัวชี้วัดที่ 10 ครูประจําการที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 11 รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยและงานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ตัวชี้วัดที่ 15 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์
ตํอจํานวนอาจารย์ประจํา ตัวชี้วัดที่ 18 งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 21 โรงเรียนที่มหาวิทยาลัย
เป็นพ่ีเลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง ตัวชี้วัดที่ 22 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคมตาม
เปูาหมายของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 23 ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข๎อมูลชุมชมท๎องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 24 
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สํงเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองตํอการประกอบอาชีพของประชาชน  ตัวชี้วัดที่ 
25  สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการตํอเงินรายได๎ที่ได๎รับจัดสรรของประชาชน ตัวชี้วัดที่ 31 ร๎อยละเฉลี่ย
ของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 32 การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตัวชี้วัดที่ 37 เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ ตัวชี้วัดที่ 38 การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎  ตัวชี้วัดที่ 41 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย  และ
ตัวชี้วัดที่ 45 แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็นเลิศในการทํางานและอยูํระหวํางการดําเนินการ
และวิเคราะห์สังเคราะห์ผล จํานวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 42.86 

โดยสรุปตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม มีผลคําคะแนนรวมจาก
เกณฑ์การให๎คะแนน 5 ระดับที่ 3.6801 
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ตารางค่าคะแนนตามผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3 (จ าแนกตามตัวช้ีวัด) 
 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
หน่วย
วัด 

ค่าเป้า 
หมาย 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน   3.4542 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์  2.3333 
1.   ความพึงพอใจตํอบัณฑิต

ของผู๎ใช๎บัณฑิต 
ร๎อยละ 80 72 74 76 78 80 n/a n/a 97.42 5.0000 

2.   บัณฑิตปริญญาตรีได๎งาน
ทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร๎อยละ 75 67 69 71 73 75 30.76 56.80 57.83 1.0000 

3.   ผลการวัดสมรรถนะด๎าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR ของนักศึกษาไมํตํ่า
กวําระดับ B1 หรือ
เทียบเทํา 

ร๎อยละ 5 1 2 3 4 5 0.30 0.30 0.30 1.0000 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม   4.5750 
4.   หลักสูตรปรับปรุงตาม

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

หลักสูตร 5 1 2 3 4 5 n/a n/a 3.00 3.0000 

5.   หลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณา
การกับทํางานจริง 

หลักสูตร 20 16 17 18 19 20 41 44 43 5.0000 

6.   นักศึกษาที่ได๎รับการ
พัฒนาและทดสอบ
ความรู๎ความสามารถด๎าน
ภาษาตํางประเทศ 

ร๎อยละ 60 20 30 40 50 60 84.91 84.91 65.08 5.0000 

7.   นักศึกษาตํางชาติ
ประจําปีการศึกษา 2559 

คน 70 50 55 60 65 70 64 62 63 3.6000 

8.   หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎าง
ศักยภาพความเป็นเลิศ
ตามกลุํม Cluster 

หลักสูตร 5 1 2 3 4 5 n/a n/a 7 5.0000 

9.   นักศึกษาที่ได๎รับการ
พัฒนาสมรรถนะด๎าน
รํางกายและสติปัญญา 

ร๎อยละ 35 15 20 25 30 35 n/a 37.68 51.65 5.0000 

10. ครูประจําการที่ได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

 

คน 400 320 340 360 380 400 215 416 822 
 

5.0000 

11. รายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนโดยใช๎ e-learning 

รายวิชา 14 6 8 10 12 14 17 17 21 5.0000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน   3.3964 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์    2.6500 
12.    งานวิจัยหรืองาน

สร๎างสรรค์ที่ได๎รับการ
ตีพิมพ์เผยแพรํใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ตํออาจารย์ประจํา 

ร๎อยละ 
 

สังคม 
20 

12 14 16 18 20 2.44 3.16 8.56 1.0000 

วิทย ์ 
30 

10 15 20 25 30 3.80 4.94 14.75 1.9500 

13.  นักวิจัยที่ได๎รับรางวัล
หรือการยอมรับในเวที
วิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คน 35 15 20 25 30 35 21 24 41 5.0000 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
หน่วย
วัด 

ค่าเป้า 
หมาย 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได้ 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม   4.1429 
14.  ระบบและกลไกการ

บริหารและการพัฒนา
งานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชน 
เป็นฐาน 

ข๎อ 5 1 2 3 4 5 n/a 5 5 5.0000 

15.  เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร๎างสรรค์ตํอ
จํานวนอาจารย์ประจํา 

บาท วิทย์
60,000 

20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 62,275.10 71,684.65 81,456.20 5.0000 

สุขภาพ 
50,000 

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

สังคม
25,000 

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 40,188.77 33,381.06 49,460.21 5.0000 

16.  ชุดโครงการวิจัย ชุด
โครงการ 

5 1 2 3 4 5 n/a 3 3 3.0000 

17.  งานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎
ประโยชน ์

ร๎อยละ 25 16 18 20 22 25 1.16 3.66 8.96 1.0000 

18.  งานวิจัยรํวมกับชุมชน
ท๎องถ่ิน 

ร๎อยละ 30 10 15 20 25 30 n/a 38.51 38.51 5.0000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน   4.5714 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์    5.0000 
19.  งานบริการวิชาการที่ทํา

ในลักษณะพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม 

ร๎อยละ 50 10 20 30 40 50 15.79 36.19 56.35 5.0000 

20.  ผู๎เข๎ารับการบริการและ
นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
และมีผลลัพธ์จากการ
ดําเนินการ 

ร๎อยละ 50 10 20 30 40 50 63.64 79.98 81.17 5.0000 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม   4.1429 
21. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัย

เป็นพี่เลี้ยงภายใน
โครงการอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยง 

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

22.  ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแกํสังคม
ตามเปูาหมายของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 2 2 5 5.0000 

23.  ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําฐานข๎อมูลชุม
ชมท๎องถ่ิน 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 2 2 5 5.0000 

24.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้นที่สํงเสริมทักษะ
วิชาชีพที่ตอบสนองตํอ
การประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

หลักสูตร 7 3 4 5 6 7 n/a 6 9 5.0000 

25.  สัดสํวนรายได๎จากการ
บริการวิชาการตํอเงิน
รายได๎ที่ได๎รับจัดสรร 

ร๎อยละ 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.48 0.75 1.08 5.0000 

26.  โครงการบริการวิชาการ
ที่นําความรู๎และ
ประสบการณ์จากการ
ให๎บริการมาใช๎ในการ

ร๎อยละ 75 55 60 65 70 75 5.26 25.56 47.96 1.0000 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
หน่วย
วัด 

ค่าเป้า 
หมาย 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได้ 

พัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย 

27.  ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการโครงการ
พระราชดําริ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 1 2 3 3.0000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาสากล   4.4508 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์    4.2350 
28.  การถํายทอดหรือ

เผยแพรํด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมสูํ
สาธารณชนภายนอก 

ครั้ง 15 7 9 11 13 15 10 21 21 5.0000 

29. โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ตํอโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ร๎อยละ 20 4 8 12 16 20 2.78 5.55 13.88 3.4700 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม   4.6667 
30.  ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 n/a n/a 4 4.0000 

31.  ร๎อยละเฉลี่ยของ
นักศึกษาที่เข๎ารํวม
โครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ร๎อยละ 50 30 35 40 45 50 108.88 150 112.88 5.0000 

32.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ครั้ง 5 1 2 3 4 5 1 2 5 5.0000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5  พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน   2.2075 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์    1.0000 
33.  ความพึงพอใจและ

แรงจูงใจในการทํางาน 
ร๎อยละ 80 60 65 70 75 80 n/a n/a 53.30 1.0000 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม   3.4150 
34.  ระบบและกลไกการ

พัฒนาบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 2 2 2 2.0000 

35.  คุณวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 25 21 22 23 24 25 23.26 23.99 24.42 4.4200 
36.  ตําแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละ 15 11 12 13 14 15 11.43 12.09 13.07 3.0700 
37.  เครือขํายความรํวมมือ

ทางการศึกษาด๎านการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรทั้งภายในและ
ตํางประเทศ 

 

เครือขําย 7 3 4 5 6 7 14 16 19 5.0000 

38.  การพัฒนาสถาบันสูํ
องค์กรแหํงการเรียนรู๎ 

ข๎อ 5 1 2 3 4 5 n/a n/a 5 5.0000 

39.  บุคลากรได๎รับการพัฒนา
สมรรถนะหลักอยํางเป็น
ทางการและ/หรือไมํเป็น
ทางการ 

 

ร๎อยละ 80 60 65 70 75 80 48 48.49 50.11 1.0000 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
หน่วย
วัด 

ค่าเป้า 
หมาย 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล   4.0000 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์    5.0000 
40.  ความพึงพอใจของ

ผู๎รับบริการตํอ
มหาวิทยาลัย 

ร๎อยละ 80 60 65 70 75 80 n/a 88.00 81.60 5.0000 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  3.0000 
41.  ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานดิจิตัล
ประสิทธิภาพสูงให๎
ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 n/a 5 5 5.0000 

42.  ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ 

ระบบ 1 0    1 n/a n/a 0 1.0000 

43.  ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพ 

ข๎อ 5 1 2 3 4 5 n/a n/a 2 2.0000 

44.  ระดับคุณธรรมและความ
โปรํงใสในการดําเนินการ 

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

45.  แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการ
จัดการที่สํงเสริมความ
เป็นเลิศในการทํางาน 

แนว
ปฏิบัติ 

7 3 4 5 6 7 n/a n/a 18 5.0000 

46.  ระดับความสําเร็จของ
การประหยัดพลังงาน
และการประหยัดน้ํา 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 1 1 4 4.0000 

รวม ค่าคะแนนท่ีได้ 1.8683 2.8095 3.6801 
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ตารางผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3 (จ าแนกตามตัวชี้วัด) 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

การ 
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน  3.4542  
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์  2.3333  
1.   ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎บัณฑิต ร๎อยละ 80 97.42 5.0000 มีจํานวนผู๎ตอบแบบสอบถามจํานวน 1,009 คน ซึ่งจํานวนผู๎ใช๎

บัณฑิตที่มีคําความพึงพอใจบัณฑิตต้ังแตํ 3.51 ข้ึนไป คิดเป็นร๎อยละ 
97.42 ดังนี้ 
- คณะครุศาสตร์ จํานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม 208 คน 

ผลประการเมิน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม 

195 คน ผลประการเมิน คิดเป็นร๎อยละ 97.44 
- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์จํานวนผู๎ตอบ

แบบสอบถาม 219 คน ผลประการเมิน คิดเป็นร๎อยละ 
97.26 

- คณะวิทยาการจัดการจํานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม 236 คน 
ผลประการเมิน คิดเป็นร๎อยละ 97.46 

- วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวจํานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม 
73 คน ผลประการเมิน คิดเป็นร๎อยละ 89.04 

- คณะนิติศาสตร์  จํานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม 55 คน  
ผลประการเมิน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 

- คณะพยาบาลศาสตร์จํานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม 23 คน  
ผลประการเมิน คิดเป็นร๎อยละ 23     

2.   บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร๎อยละ 75 57.83 1.0000 ผู๎สําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2559 มีผู๎สําเร็จ
การศึกษา (วันอนุมัติสําเร็จการศึกษา 1/8/2558 - 31/7/2559) 
จํานวน 4,404 คน จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 4,091 คน 
โดยมีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี จํานวน 2,366 คน คิดเป็นร๎อยละ 57.83 

3.   ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR ของนักศึกษาไมํตํ่ากวําระดับ B1 หรือ
เทียบเทํา 

ร๎อยละ 5 0.30 1.0000 ศูนย์ภาษาได๎จัดทําแผนพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้น และระยาว 
เพื่อปูองกันความเสี่ยงด๎านการพัฒนาศักยภาพภาษาให๎กับนักศึกษา
ภาคปกติ เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายของตัวชี้วัดที่ 3  โดยศูนย์ภาษาได๎
จัดทําหลักสูตร CEFR  จัดสํงให๎คณะและกําหนดให๎แตํคณะจัด
อบรมภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR  เพื่อเตรียมความ
พร๎อมด๎านภาษาให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  ที่กําหนดจัดข้ึนต้ังแตํวันที่ 28 
สิงหาคม - 8 กันยายน 2560   

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  4.5750  
4.   หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

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

หลักสูตร 5 3 3.0000 หลักสูตรปรับปรุงที่ได๎มีการเปิดสอนในปีการศึกษา 1/2560 จํานวน 
3 สาขา ได๎แกํ    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     1. สาขาคณิตศาสตร์   
     2. สาขาฟิสิกส์ 
คณะนิติศาสตร์  
    1. สาขานิติศาสตร์ 

5.   หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการทํางานจริง 

หลักสูตร 20 43 5.0000 มีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน
จริงจํานวน 43 หลักสูตร  ได๎แกํ 
1. คณะครุศาสตร์  8 หลักสูตร 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 17  หลักสูตร 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หลักสูตร 
4. คณะวิทยาการจัดการ  4  หลักสูตร 
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว3หลักสูตร 
6. คณะนิติศาสตร์  1  หลักสูตร 
7. คณะพยาบาลศาสตร์  1  หลักสูตร 

6.   นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎
ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ 

ร๎อยละ 60 65.08 5.0000 ศูนย์ภาษาดําเนินการอบรมให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จํานวน 2 ,848 
คน จากจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 4 ,376 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.08  
จัดอบรมข้ึนระหวํางวันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 ซึ่งคะแนนทดสอบ
ประมวลความรู๎หลังจากอบรม มีจํานวนผู๎ผํานการทดสอบร๎อยละ 
60  จํานวน 1,824 คน 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

การ 
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 
ผลการด าเนินงาน 

7.   นักศึกษาตํางชาติประจําปีการศึกษา 2559 คน 70 63 3.6000 นักศึกษาตํางชาติ 63 คน ได๎แกํ 
1. นักศึกษาตํางชาติประเภทเต็มเวลา (Full Time Student) 
        -  สัญชาติเวียดนาม จํานวน 14 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
การทํองเที่ยว 

-  สัญชาติจีน จํานวน 4 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว  
-  สัญชาติเมียนมาร์ จํานวน 2 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
การทํองเที่ยว 
-  สัญชาติอินโดนีเซีย จํานวน 1 คน สังกัดวิทยาลัย
นานาชาติการทํองเที่ยว 
-  สัญชาติอเมริกัน จํานวน 1 คน สังกัดคณะครุศาสตร์ 

2. นักศึกษาตํางชาติประเภทไมํเต็มเวลา (Part Time Student) 
        -  นักศึกษาในโครงการศึกษาระยะสั้น (Short Term 
Student) 
          -  สัญชาติจีนจาก Yulin Normal University จํานวน 13 
คนสังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 
          -  สัญชาติจีนจาก Guangxi University for Nationalities
จํานวน 27 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 
3.นักศึกษาตํางชาติประเภทภาค เสาร์-อาทิตย์ (Weekend 
Student) 
          -  สัญชาติฟิลิปิโน จํานวน 1 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
การทํองเที่ยว 
 

8.   หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศ
ตามกลุํม Cluster 

หลักสูตร 5 7 5.0000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีการจัดระบบการศึกษาเป็นแบบ
ทวิภาค โดยแบํงเวลาเรียนในปีการศึกษาเป็น 2 ภาคเรียนปกติและ
ภาคเรียนฤดูร๎อนสําหรับนักศึกษา กศ.บท.ภาคเรียนปกติใช๎เวลา
เรียนภาคเรียนละ16 สัปดาห์ ภาคเรียนฤดูร๎อนใช๎เวลา 8 สัปดาห์ มี
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับตํางๆ โดยในแตํละ
คณะจัดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2559 ซึ่งหลักสูตรที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรที่ได๎ผลการประเมิน 3.51 ข้ึนไปมีจํานวน 7 
หลักสูตร ดังนี้ 
1. คณะครุศาสตร์  

- สาขาวิชาภาษาไทย ร๎อยละ 3.52 
- สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร๎อยละ 3.72 
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร๎อยละ 3.60 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร๎อยละ 3.93 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ร๎อยละ 3.60 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
- สาขาวิชาธุรกิจค๎าปลีก ร๎อยละ 3.74 

4. คณะพยาบาลศาสตร์ 
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร๎อยละ 4.02 

9.   นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกาย
และสติปัญญา 

ร๎อยละ 35 51.65 5.0000 มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษารํวมกับคณะ/วิทยาลัย รวมทั้ง
สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/
วิทยาลัย รํวมกันจัดกิกรรมที่พัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและ
สติปัญญา จํานวน 6  โครงการสรุปได๎วํานักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนา
สมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา ในไตรมาสที่  3 ของ
ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 7,686 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.65 ของ
นักศึกษาทั้งหมด 
 

10. ครูประจําการที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ คน 400 822 5.0000 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับมอบหมายจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ให๎เป็นหนํวย
ดําเนินการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากํอน
แตํงต้ังให๎มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 
สําหรับครูและผู๎บริหารสถานศึกษาเพื่อให๎การบริหารการพัฒนา 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

การ 
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 
ผลการด าเนินงาน 

หนํวยดําเนินการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กํอนแตํงต้ังและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรตามที่สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุ คลากรทางการศึ กษารํ วมกั บสํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด และบังเกิดผลดีตํอผู๎เข๎า
รับการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ  มีการจัดอบรม
ในชํวงเดือนตุลาคม 2559 -   มิถุนายน 2560 จํานวน 9 กลุํม มี
ผู๎เข๎ารํวมอบรมรวม 822 คน 

11. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning รายวิชา 14 21 5.0000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพและสํงเสริมประสบการณ์วิชาชีพด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสร๎างสื่อการสอนแบบ Interactive และการจัดทํา
คลังข๎อสอบผํานระบบเครือขําย  วันที่  23-24  ธันวาคม 2559   
มีผู๎เข๎ารํวมอบรมเป็นตัวแทนของแตํละคณะในการดําเนินการจัดทํา
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning จํานวน 21 
รายวิชา ดังนี้ 
1. SAQ1401 ปลาสวยงามและพรรณไม๎น้ํา 
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. กฎหมายกับสังคม EP 
14. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
15. นิติปรัชญา 
16. กฎหมายการทํองเที่ยว 
17. กฎหมายล๎มละลาย 
18. วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต (ภาคเสาร์-อาทิตย์) 
19. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
20. การสอนภาษาอังกฤษด๎วยคอมพิวเตอร์ 
21. การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน  3.3964  
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์    2.6500  
12.  งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์

เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติตํออาจารย์
ประจํา 

ร๎อยละ 
 

ด๎าน
สังคม 20 

8.56 1.0000 ด๎านสังคมศาสตร์ มีอาจารย์จํานวน 312 คน ได๎รับการตีพิมพ์ 56 
ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 8.56 
1. คณะครุศาสตร์  จํานวน อ. 77 คน  ได๎รับการตีพิมพ์ 25

ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 13.25 
2. คณะนิติศาสตร์ จํานวน อ. 31 คน  ได๎รับการตีพิมพ์ 2 

ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 6.45 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน อ. 90 คน   

ได๎รับการตีพิมพ์ 11 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 17.83 
4. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน อ. 87 คน  ได๎รับการตีพิมพ์  

11 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 4.60 
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว จํานวน อ. 27 คน  

 ได๎รับการตีพิมพ์ 7 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 11.85 

  ด๎านวิทย์  
30 

14.75 1.9500 ด๎านวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์จํานวน 207 คน ได๎รับการตีพิมพ์ 51 
ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 14.75 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน อ. 161 คน  

 ได๎รับการตีพิมพ์ 40 ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 11.80 
7. คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน อ. 46 คน  ได๎รับการตีพิมพ์ 11 

ผลงาน คิดเป็นร๎อยละ 17.83 
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13.  นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 35 41 5.0000 มีนักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาติจํานวน 41 คน ดังนี้ 
คณะครุศาสตร์ จํานวน 10 คน 
1. ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์  ฑปภูผา  
2. รศ.ประสิทธิ์ ทองแจํม  
3. ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน 
4. ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล 
5. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง  
6. ผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม 
7. ผศ.ณัฐา วิพลชัย 
8. รศ.ดร.ผํองศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ 
9. รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร 
10. รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร 
คณะนิติศาสตร์ จํานวน 2 คน 
1. ผศ.สิทธิกร  ศักด์ิแสง  
2. ผศ.ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์  
คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 6 คน 
1. ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 
2. ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน 
3. นางสาวทัศนีย์ สุนทร 
4. นางจวง เผือกคง 
5. นางวีณา ลิ้มสกุล 
6. นางสาวนิตยา ศรีสุข 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 12 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  บุญกําเนิด  
10. ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์ 
11. ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์  อรรถพิพัฒน์ 
12. รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ์ 
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 5 คน 
1. ดร.เกวลิน  อังคณานนท์ 
2. ดร.อนุมาน จันทวงศ์  
3. ผศ.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์ 
4. ผศ.บัวผิน  โตทรัพย ์
5. ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 5 คน 
1. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์  
2. ผศ. สุกัญญา  ไหมเครือแก๎ว  
3. ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์ 
4. ดร.วัชรี  รวยรื่น 
5. นายธรรมรัตน์  วาจาสัตว์ 
คณะวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว จํานวน 1 คน 
1. ดร.สิญาธร ขุนอํอน 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    4.1429  
14.  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

และงานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน 
 
 
 
 
 

ข๎อ 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5.0000 
 
 
 
 
 
 

มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข๎อ  ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยได๎ดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเครือขําย

ต๎นแบบบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กับชุมชนท๎องถ่ินและภาคี ซึ่งได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ในการดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎จัดสรรทุนวิจัย
ให๎กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อทําวิจัยรํวมกับชุมชน
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ท๎องถ่ิน ในการศึกษาข๎อมูลท๎องถ่ินประกอบการทําวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบข๎อมูลตําบลจํานวน 2 
ฐานข๎อมูล 

2. มหาวิทยาลัยได๎มีการกําหนดประเด็นการวิจัย โดยมํุงเน๎น
การพัฒนาท๎องถ่ิน ใน 3 ประเด็นหลัก 1) การสร๎างความ
เข๎มแข็งของท๎องถ่ิน 2) การสํงเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล๎อม 3) การสร๎างศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีนักวิจัยขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยทั้งหมด 74 โครงการ งบประมาณ  5,501,950 บาท 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัยจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทําวิจัยให๎กับ
นักวิจัยในด๎านการพัฒนาข๎อเสนอการวิจัยจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติสํงเสริมการนําผลงานวิจัยไป
เผยแพรํในการนําเสนอผลงานวิจัย และสํงเสริมการเข๎ารํวม
จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติกับหนํวยงานภาคีเครือขําย  

4. ตามข๎อตกลงการดําเนินงานวิจัยจะต๎องมีการนําผลงานวิจัย
ไปใช๎ประโยชน์ เพื่อให๎งานวิจัยที่ได๎รับทุนอุดหนุนการวิจัย
เกิดประโยชน์ตํอชุมชนท๎องถ่ิน ซึ่งมีนักวิจัยนําผลงานวิจัยไป
ใช๎ประโยชน์ทั้งหมด จํานวน 24 โครงการ 

5. มหาวิทยาลัยได๎จัดทําคูํมือการจดสิทธิบัตรและชํวยเหลือ
ดําเนินการจดสิทธิบัตรให๎นักวิจัย 

15.  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํอ
จํานวนอาจารย์ประจํา 

บาท 
 

วิทย ์
60,000 

81,456.20 5.0000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนอาจารย์ 123 คน        
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 10,019,112 บาท      
เฉลี่ย 81,456.20 บาท 

  สุขภาพ
50,000 

53,633.33 5.0000 คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวนอาจารย์ 36 คน เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร๎างสรรค์ 1,930,800 บาท เฉลี่ย 53,633.33 บาท 

สังคม 
25,000 

49,460.21 5.0000 1. คณะครุศาสตร์ จํานวนอาจารย์ 70 คน เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร๎างสรรค์  1,749,595 บาท เฉลี่ย 24,994.21 บาท 

2. คณะนิติศาสตร์ จํานวนอาจารย์ 27 คน เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร๎างสรรค์  426,000 บาท เฉลี่ย 15,777.78 บาท 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนอาจารย์ 76 คน  
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 221,246 บาท 
 เฉลี่ย 29,111.79 บาท 

4. คณะวิทยาการจัดการ จํานวนอาจารย์ 77 คน เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 8,423,658 บาท               
เฉลี่ย 109,398.16 บาท 

5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว จํานวนอาจารย์ 22  คน 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 1,496,420  บาท 
 เฉลี่ย 68,019.09 บาท 
 

16.  ชุดโครงการวิจัย ชุด
โครงการ 

5 3 3.0000 จากการสนับสนุนการทําโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัย 
ในไตรมาส 3 มีผลการดําเนินงาน 3 ชุดโครงการ ได๎แกํ 
1. ชุดโครงการ “วิจัยและพัฒนาเครือขํายต๎นแบบบูรณาการ

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

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

3. ชุดโครงการ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิง
อาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี” 
หัวหน๎าชุดโครงการ นางสาวกมลวรรณ เหลํายัง สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ แหลํงทุน สกว. งบประมาณ 2,597,932 
บาท 

17.  งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์ ร๎อยละ 25 8.96 1.0000 มีงานวิจัยที่นําไปใช๎ประโยชน์ มีจํานวน  45 ชิ้นงาน จากจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด 519  คน คิดเป็นร๎อยละ 8.96 
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18.  งานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถ่ิน ร๎อยละ 30 38.51 5.0000 มีจํานวนผลงานวิจัยรํวมกับชุมชนตํอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด 68 
โครงการ  ดังนี้ 
1. คณะครุศาสตร์ 4 ชิ้นงาน 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 ชิ้นงาน 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 ชิ้นงาน 
4. คณะวิทยาการจัดการ 11 ชิ้นงาน 
5. คณะนิติศาสตร์ 5  ชิ้นงาน 
6. คณะพยาบาลศาสตร์  11 ชิ้นงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน    4.5714  
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์    5.0000  
19.  งานบริการวิชาการที่ทําในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม 
ร๎อยละ 50 56.35 5.0000 ในไตรมาส 3 มีการดําเนินงานบริการวิชาการที่ทําในลักษณะ 

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จํานวน 71 งาน  ได๎แกํ 
ผลการดําเนินงานของหนํวยงาน ดังนี้   
1. คณะครุศาสตร์จํานวน 3 โครงการ จากทั้งหมด 9 โครงการ 

คิดเป็นร๎อยละ 33.33 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวน 10  โครงการ  

จากทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 55.56 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จํานวน 12 งาน  

จากทั้งหมด 25 งาน คิดเป็นร๎อยละ 48.00 
4. คณะวิทยาการจัดการจํานวน 9 โครงการ  จากทั้งหมด 10  

โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 90.00 
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวจํานวน 15 โครงการ  

จากทั้งหมด 23  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 65.22 
6. คณะนิติศาสตร์จํานวน  3 โครงการ  จากทั้งหมด 11  

โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 27.27 
7. คณะพยาบาลศาสตร์  จํานวน 7โครงการ จากทั้งหมด 8  

โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 75.00 
8. บัณฑิตวิทยาลัย  จํานวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 2 

โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
9. สํานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถ่ิน) 

ดําเนินการแล๎วเสร็จ จํานวน  2 โครงการ กําลังดําเนินการ  
4  โครงการจากทั้งหมด 6  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 60.00 

10. สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมํมีการดําเนินงาน
ในพันธกิจด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 

11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 
โครงการ  จากทั้งหมด4 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 75.00 

12. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มีการดําเนินงานบริการวิชาการ
ที่ทําและพัฒนารํวมกับชุมชนท๎องถ่ินหรือสถานประกอบการ 
3 งาน จากทั้งหมด 5 งาน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 

13. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไมํมีงานบริการวิชาการที่ทําใน
ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

     สรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการที่ทําในลักษณะพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมไตรมาส 3 จํานวน  71 งาน        
จากจํานวนงานบริการวิชาการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
ทั้งหมด 126  งาน คิดเป็นร๎อยละ 56.35 

20.  ผู๎เข๎ารับการบริการและนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
และมีผลลัพธ์จากการดําเนินการ 

ร๎อยละ 50 81.17 5.0000 มีผู๎ผํานการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 3,283 คน หลังจากการจัดอบรมมี
การติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
และมีผลลัพธ์จากการดําเนินการ จํานวน 2,665 คน  
จากผู๎รับบริการวิชาการทั้งหมด คิดเป็นร๎อยละ 81.17 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม     4.1429  
21. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการ

อุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง 
โรงเรียน 20 20 5.0000 ในไตรมาส 3 มหาวิทยาลัยได๎จัดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการตามโครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยงในโรงเรียน
เปูาหมาย จํานวน  20  โรงเรียน จากคณะตําง ๆ ดังนี้ 
1. คณะครุศาสตร์   

- โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
- โรงเรียนมัธยมบ๎านทําเนียบ 
- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ๎านคลองวาย 
- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ๎านยางโพรง 
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- 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 
- โรงเรียนชุมชนบ๎านนางกํา 

22.  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคมตาม
เปูาหมายของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 5 5.0000 ในไตรมาส 3 หนํวยงานมีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํ
สังคมตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ5 
ดังนี้ 
     ระดับ 1 มีแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของสังคมและกําหนดตัวบํงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแกํสังคม และจัดทําแผนการใช๎
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม จํานวน 11  หนํวยงาน 
     ระดับ 2 โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 มีโครงการที่
เก็บคําลงทะเบียน จํานวน 1  โครงการ ได๎แกํ   
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธ์กับการจัดการ

พื้นที่และทรัพยากรทางสังคม (คณะครุศาสตร์) 
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่มโรลกาแฟ 

(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
3. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่มบราวนี่ 

(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
4. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎ 

(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
5. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : หลักสูตรเรียนการทํา

ผลิตภัณฑ์สปา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช๎

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (สํานักวิทยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

     ระดับ 3 ประเมินความสําเร็จตามตัวบํงชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการและนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
(คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย,  
คณะนิติศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว) 
     ระดับ 4 นําผลการประเมินตามข๎อ 3 มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให๎บริการวิชาการแกํสังคม (คณะวิทยาศาสตร์ฯ,  
คณะพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์, วิทยาลัย
นานาชาติการทํองเที่ยว) 
     ระดับ 5 คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมในระดับ
สถาบัน มีหนํวยงานรํวมดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
และโครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวดอนสัก - พะลวย ได๎แกํ คณะ
ครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะมนุษยศาสตร์,  
คณะวิทยาการจัดการ, คณะนิติศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, และ
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วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว โดยการประสานงานของงาน
บริการวิชาการพัฒนาท๎องถ่ิน สํานักงานอธิการบดี 

23.  ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข๎อมูลชุมชม
ท๎องถ่ิน 

ระดับ 5 5 5.0000 ในไตรมาส 3 หนํวยงานมีระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข๎อมูล
ชุมชนท๎องถ่ิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 5ซึ่งให๎สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบระบบการจัดทําฐานข๎อมูลและ
ได๎จัดอบรมอาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบจัดทําฐานข๎อมูลเมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 อยูํในข้ันตอนการทดลองใช๎เพื่อให๎
โปรแกรมที่สร๎างข้ึนมีความถูกต๎องครบถ๎วนและสามารถใช๎ได๎จริง 
เนื่องจากในชํวงไตรมาส 3 ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมี
ปัญหากระทบกับระบบฐานข๎อมูลที่สํานักวิทยบริการได๎ออกแบบไว๎ 
จึงต๎องมีการออกแบบระบบเพื่อใช๎ในการจัดทําฐานข๎อมูลใหมํให๎
สามารถรองรับกับระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยที่ใช๎
อยูํในปัจจุบัน จึงมีผลการดําเนินงานอยูํในระดับ 2 (ออกแบบและ
จัดทําฐานข๎อมูล) สํวนวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวได๎จัดทํา
ฐานข๎อมูลด๎านการบริการวิชาการเฉพาะของวิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว ซึ่งเป็นคนละระบบกับที่สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศออกแบบไว๎ โดยเผยแพรํทางอินเตอร์เน็ต สามารถสืบค๎น
ได๎ที  http://inter.sru.ac.th/outreach/ 
     ระดับ 1 ศึกษารวบรวมและสรุปสาระสําคัญของข๎อมูล รวมทั้ง
รวบรวมวิเคราะห์จัดกลุํม และกําหนดรูปแบบฐานข๎อมูล 
     ระดับ 2 ออกแบบและจัดทําฐานข๎อมูล  
     ระดับ 3 มีการนําเข๎าข๎อมูลชุมชนในระบบอยํางน๎อยร๎อยละ 50 
     ระดับ 4 เผยแพรํทางระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต  
(วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว) 
     ระดับ 5  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ
ฐานข๎อมูลและการใช๎ประโยชน์(วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว) 

24.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สํงเสริมทักษะวิชาชีพ
ที่ตอบสนองตํอการประกอบอาชีพของประชาชน 

หลักสูตร 7 9 5.0000 ในไตรมาส 3 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จํานวน
9 หลักสูตรจาก 4 คณะ และอยูํระหวํางดําเนินการ 2 หลักสูตร 
ได๎แกํ  
1.  คณะครุศาสตร์ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 หลักสูตร
คือ หลักสูตรอบรม  9 มาตรฐาน 
2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น 4 หลักสูตรๆ ละ 1 ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวม 112 คน  ได๎แกํ 
     2.1 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลต
หน๎านิ่มโรลกาแฟ  (35 คน) 
     2.2  โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลต
หน๎านิ่ม บราวนี่  (21 คน) 
      2.3  โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎าง
รายได๎  (30 คน) 
      2.4 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : ผลิตภัณฑ์สปา 
(26 คน) 
 3. คณะพยาบาลศาสตร์มี 2 หลักสูตร ได๎ผํานการอนุมัติจาก
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล๎ว อยูํระหวํางกระบวนการเขียน
หลักสูตร 
     3.1 หลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์  
     3.2  หลักสูตรผู๎ชํวยพยาบาล 
4. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น 2 หลักสูตร ได๎แกํ 
     4.1 หลักสูตรฝึกอบรม Shin sung-SRU Winter Program 
2016 จัดอบรม 1 ครั้งมีผู๎เข๎ารํวม 15 คน 
     4.2 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น TTCS  จัดอบรม 2 ครั้ง  
มีผู๎เข๎ารํวม 41 คน 

25.  สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการตํอเงินรายได๎
ที่ได๎รับจัดสรร 

ร๎อยละ 1 1.08 5.0000 เงินรายได๎ที่ได๎รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 
110,251,423 บาท มีรายได๎จากการบริการวิชาการ จํานวน 
1,189,161 บาท คิดเป็นร๎อยละ 1.08 
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26.  โครงการบริการวิชาการที่นําความรู๎และ
ประสบการณ์จากการให๎บริการมาใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร๎อยละ 75 47.96 1.0000 หนํวยงานได๎ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยเป็นโครงการที่
นําความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย จํานวน 47 โครงการ 
จากโครงการบริการวิชาการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จํานวน 98 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 47.96 

27.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการ
พระราชดําริ 

ระดับ 5 3 3.0000 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินโครงการพระราชดําริ อยูํในระดับ 3  
ดังนี้  
     ระดับ  1 แผนการสํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ผํานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและดําเนินการได๎
ตามแผนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50  
     ระดับ  2 ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 65  
ของโครงการตามแผน 
     ระดับ  3 ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 75  
ของโครงการตามแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และภูมิปัญญาสากล  

 4.4508  

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์    4.2350  
28.  การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํ

สาธารณชนภายนอก 
ครั้ง 15 21 5.0000 การถํายทอดหรือเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมสูํสาธารณชนภายนอก 

จํานวน 21 ครั้ง ได๎แกํ 
1. กิจกรรมเผยแพรํหนังตะลุง  3 ครั้ง 
2. กิจกรรมเผยแพรํดนตรีไทย 2 ครั้ง 
3. กิจกรรมเผยแพรํมโนราห์ 4 ครั้ง 
4. กิจกรรมเผยแพรํมวยไชยา 3 ครั้ง 
5. กิจกรรมเผยแพรํนาฏศิลป์ 2 ครั้ง 
6. รํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 1 ครั้ง 
7. กิจกรรมประกวดหนังตะลุงถ๎วยพระราชทาน 1 ครั้ง 
8. กิจกรรมเครือขํายการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท๎องถ่ิน 1 ครั้ง 
9. โครงการคํายวัฒนธรรมกับชุมชนท๎องถ่ินเพื่อการพัฒนาสังคม 

1 ครั้ง 
10. โครงการการจัดการทางวัฒนธรรมกับชุมชนท๎องถ่ิน 1 ครั้ง 
11. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1 ครั้ง 
12. กิจกรรมสํงเสริมภูมิปัญญาพื้นบ๎านในการดูแลหญิงหลังคลอด 

1 ครั้ง 
29.  โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ

หรือนานาชาติตํอโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม 
ร๎อยละ 20 13.88 3.4700 ได๎ดําเนินการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ

นานาชาติตํอโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรมจํานวน 5 โครงการ    
จากแผนการดําเนินการ  36  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 13.88 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    4.6667  
30.  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ระดับ 5 4 4.0000 มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข๎อ ได๎แกํ 

1. 1.  กําหนดผู๎รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
จัดทําแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบํงชี้
วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให๎สามารถดําเนินการได๎ตามแผน 

2. 2.  กํากับติดตามให๎มีการดําเนินงานตามแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

3. 3.  ประเมินความสํา เร็จตามตัวบํงชี้ที่ วั ดความสํา เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. 4.  เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตํอสาธารณชน 

31.  ร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ร๎อยละ 50 112.88 5.0000 จากการจัดกิจกรรมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรมจํานวน 20 
โครงการ มีแผนการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักศึกษา จํานวน 5,805 
คน มีนักศึกษาเข๎ารํวม 6,178 คน คิดเป็นร๎อยละเฉลี่ยของนักศึกษา
ที่เข๎ารํวมโครงการ 112.88 
 

32.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ครั้ง 5 5 5.0000 1.  กิจกรรมวันออกพรรษา ระหวํางวันที่ 13-21 ตุลาคม 2559 ณ 
บริเวณริมเข่ือนแมํน้ําตาปี จัดโดยเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี โดย
สํานักฯได๎จัดทําพํุมผ๎าปุาพระราชทานเข๎ารํวมประกวด ได๎รับรางวัล
รองชนะเลิกอันดับที่ 2  
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2.  กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ระหวํางวันที่ 
29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนําการแสดงนาฎศิลป์ไป
แลกเปลี่ยน 
3.  กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและตามรอยพุทธทาสภิกขุ ระหวําง
วันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 
4.  กิจกรรมแขํงขันหนังตะลุงถ๎วยพระราชทาน วันที่ 15 พฤษภาคม 
2560 ณ ห๎างสหไทยพลาซํา สุราษฎร์ธานี 
5. กิจกรรมเครือขํายวิจัยภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5  พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน  

 2.2075  

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์    1.0000  
33.  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน ร๎อยละ 80 53.30 1.0000 กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดําเนินการรวบรวบผลจากแบบสอบถาม เรื่อง 

ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากจํานวน 13 หนํวยงาน ที่
ได๎รับตอบกลับจํานวน 242 ชุด  คิดเป็นร๎อยละ 53.30      

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    3.4150  
34.  ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษา 
ระดับ 5 2 2.0000 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 

มีการดําเนินการในระดับ 2 คือ  
1.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให๎ความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดทั้ง 2 ประเภท ทั้งประเภทวิชาการ และประเภท
สนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 

1.  กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเข๎าสูํ
ตําแหนํงทางวิชาการ และการไปศึกษาตํอในระดับปริญญา
เอกเพื่อให๎เป็นไปตามสาขาวิชาและภาระงานสอน 
2.  กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับในการเข๎าสูํตําแหนํง 
และการศึกษาตํอในระดับที่สูงข้ึน  

2.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได๎ดําเนินงานในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดทั้ง 2 ประเภท ดังนี้ 

1.  การให๎ทุนสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติ
ครบดําเนินการเข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการ และอนุญาตให๎ไป
ศึกษาตํอในระดับที่สูงข้ึน ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ตํางประเทศ พร๎อมสนับสนุนทุนการศึกษา 
2.  จัดกิจกรรมโครงการอบรมให๎ความรู๎บุคลากรสาย
สนับสนุนเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานในสํวนที่เกี่ยวข๎อง โดยเชิญ
วิทยากรผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญ มาให๎ความรู๎  ตลอดถึงการ
สนับสนุนทุนการศึกษาในกรณีที่ศึกษาตํอในระดับที่สูงข้ึน 

35.  คุณวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 25 24.42 4.4200 คุณวุฒิอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ  วันที่  
30 มิถุนายน 2560  ซึ่งมีอาจารย์ประจําทั้งหมด จํานวน 520 คน มี
อาจารย์ที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 127 คน คิดเป็นร๎อยละ 
24.42 

36.  ตําแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละ 15 13.07 3.0700 ตําแหนํงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ  วันที่  
30  มิถุนายน 2560  ซึ่งมีอาจารย์ประจําทั้งหมด จํานวน 520 คน 
ที่สามารถขอเสนอผลงานกําหนดตําแหนํงทางวิชาการได๎ และใน
ปัจจุบันมีอาจารย์ที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ จํานวน 68 คน คิด
เป็นร๎อยละ 13.07 

37.  เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและ
ตํางประเทศ 

เครือขําย 7 19 5.0000 ฐานเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  
2560 ซึ่งมีหนํวยงานในการดําเนินการจํานวน 7 หนํวยงาน (คณะ) 
ได๎ดําเนินการไปแล๎ว 19 เครือขําย ประกอบด๎วยคณะครุศาสตร์ 3 
เครือขําย คณะวิทยาการจัดการ 5 เครือขําย คณะมนุษย์ศาสตร์ 4 
เครือขําย  คณะพยาบาล 3 เครือขําย  และวิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว 4 เครือขําย 

38.  การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ข๎อ 5 5 5.0000 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหนํวยงาน (Best-practice) 
การพัฒนาสถาบันสูํการเรียนรู๎ ด๎านการผลิตบัณฑิต มีผลแนวปฏิบัติ 
ดังนี้ 
    1.โครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสูํความเป็นเลิศ 



28 

 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

การ 
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 
ผลการด าเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการ 
    2. การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
    3. อบรมเผยแพรํหนังตะลุงสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
    4. การบริหารจัดการเว็บไซต์ด๎วย Word press ในลักษณะ 
Multiple site  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5. การผลิตบัณฑิตที่มุํงสูํความเป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติ   
คณะนิติศาสตร์ 
    6. การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร๎อมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี
    7. การจัดการเรียนรู๎โดยสํงเสริมการใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ 
    8. การพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
    9. การจัดการเรียนการสอนด๎วยสื่อออนไลน์ Google 
Communities  คณะพยาบาลศาสตร์ 
    10. ครูมืออาชีพและผู๎บริหารมืออาชีพ  คณะครุศาสตร์ 
    11. คูํมือการให๎บริการงานลงทะเบียน  สํานักสํงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
    12. บัณฑิตอาสาสูํการรับใช๎สังคม  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
    13. การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ
พยาบาลศาสตร์ 
    14. One Stop Service  บัณฑิตวิทยาลัย 
    15. รูปแบบการเรียนรู๎รายวิชาฟิสิกส์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
    16. การพัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ 
    17. เรื่อง IST Passbook วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 
    18. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
ผู๎ใหญ ํ 1  คณะพยาบาลศาสตร์ 

39.  บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอยํางเป็น
ทางการและ/หรือไมํเป็นทางการ 

ร๎อยละ 80 50.11 1.0000 กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดําเนินการจัดทําฐานข๎อมูลบุคลากร  และ
รายงานผลผู๎ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2560  
ซึ่งมีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 854 คน มีบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพ จํานวน 211 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.11 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้
หลักธรรมาภิบาล  

 4.0000  

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์    5.0000  
40.  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย ร๎อยละ 80 81.60 5.0000 มีผลการดําเนินงาน 18 คณะ/หนํวยงาน/สํานัก  ผลการดําเนินงาน

มีผู๎รับริการ 2,239คน มีความพึงพอใจโดยรวม 69.42               
คิดเป็นร๎อยละ 81.60 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    3.0000  
41.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสร๎าง

พื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 5 5.0000 1. มีระบบสารสนเทศและฐานข๎อมูลรองรับการปฏิบัติงาน
จํานวน 11 ระบบ 

2. ระบบสารสนเทศที่ให๎บริการมีการตรวจสอบความถูกต๎อง
ของข๎อมูลกํอนทําการบันทึกข๎อมูลไปยังฐานข๎อมูลทุกหน๎าจอ 

3. มีการปรับปรุงข๎อมูลและสิทธิ์การใช๎งานระบบสารสนเทศอยูํ
เสมอ เชํน มีการลบสิทธิ์การใช๎งานระบบสารสนเทศเมื่อ
ผู๎ใช๎งานลาออก 

4. เมื่อผู๎ใช๎งานระบบมีความต๎องการฟังก์ชั่นระบบเพิ่มเติม หรือ
มีการแก๎ไขปัญหาความผิดพลาดของระบบอยูํสม่ําเสมอ 

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 0 1.0000 อยูํระหวํางดําเนินงาน ไมํสามารถบรรลุตามคําเปูาหมายที่ได๎วางไว๎ 
1 ระบบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งปัจจุบันสํานักวิทย
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บริการได๎ดําเนินการจัดเตรียมเครื่องแมํขํายเพื่อรองรับการติดต้ัง
ระบบสารสนเทศเพื่อผู๎บริหารระดับสูง (EIS) พร๎อมทั้งสํารวจ ศึกษา
ข๎อมูลบริษัทที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบ และศึกษาดูงาน
ในมหาวิทยาลัยที่มีการใช๎งานระบบสารสนเทศเพื่อผู๎บริหารระดับสูง 
(EIS)  เพื่อสังเคราะห์ออกมาเป็นกระบวนการจัดหาระบบฯ ที่
เหมาะสมตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบไปด๎วย  
รําง TOR , เกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาผู๎วําจ๎าง ซึ่งได๎
ดําเนินการไปแล๎วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของแผนการดําเนินงาน
ทั้งหมด  ดังนั้น สํานักวิทยบริการจึงมีกระบวนการในการดําเนินงาน
ในลําดับถัดไป อันนําไปสูํความสําเร็จของตัวชี้วัดที่  42 คือ         
คําเปูาหมาย 1 ระบบภายในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2561 

43.  ระบบกํากับการประกันคุณภาพ ข๎อ 5 2 2.0000 ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข๎อ ดังนี้ 
     1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกัน
คุณภาพให๎เป็นไปตามองค์ประกอบมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ
ประกันคุณภาพให๎เป็นไปตามคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และคูํมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีการกําหนดปฏิทินการดําเนินงานในแตํละ
ปี 
     2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให๎เป็นไปตาม
ระบบที่กําหนดในข๎อ 1 และรายงานผลการติดตามให๎กรรมการ
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณามหาวิทยาลัยมีการแตํงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับสํานัก/
สถาบัน ในแตํละปีการศึกษา รวมถึงการแตํงต้ังคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในแตํละ
ปีงบประมาณ เพื่อติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให๎เป็นไปตามระบบและกลไก   
ที่ได๎จัดทําไว๎ 

44.  ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินการ ร๎อยละ 80 n/a 1.0000 อยูํระหวํางดําเนินงาน รอผลการประเมินจากสํานักงาน ป.ป.ช.  
ในวันที่ 31 ก.ค. 60 

45.  แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็น
เลิศในการทํางาน 

แนว
ปฏิบัติ 

7 18 5.0000 มีการเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็นเลิศใน
การทํางานเพื่อเข๎าประกวดจํานวน 18 แนวปฏิบัติ ดังนี้  
    1.โครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสูํความเป็นเลิศ 
คณะวิทยาการจัดการ 
    2. การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
    3. อบรมเผยแพรํหนังตะลุงสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
    4. การบริหารจัดการเว็บไซต์ด๎วย Word press ในลักษณะ 
Multiple site  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5. การผลิตบัณฑิตที่มุํงสูํความเป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติ   
คณะนิติศาสตร์ 
    6. การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร๎อมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี
    7. การจัดการเรียนรู๎โดยสํงเสริมการใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ 
    8. การพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
    9. การจัดการเรียนการสอนด๎วยสื่อออนไลน์ Google 
Communities  คณะพยาบาลศาสตร์ 
    10. ครูมืออาชีพและผู๎บริหารมืออาชีพ  คณะครุศาสตร์ 
    11. คูํมือการให๎บริการงานลงทะเบียน  สํานักสํงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
    12. บัณฑิตอาสาสูํการรับใช๎สังคม  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
    13. การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ   
คณะพยาบาลศาสตร์ 
    14. One Stop Service  บัณฑิตวิทยาลัย 



30 

 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

การ 
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 
ผลการด าเนินงาน 

    15. รูปแบบการเรียนรู๎รายวิชาฟิสิกส์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
    16. การพัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ 
    17. เรื่อง IST Passbook วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 
    18. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
ผู๎ใหญํ 1  คณะพยาบาลศาสตร์ 

46.  ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงานและ
การประหยัดน้ํา 

ระดับ 5 4.00 4.0000 ไฟฟูา ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 9เดือน ) 
คํามาตรฐาน   5,690,226.00 
คําจริง  3,391,880.80 

น้ํามันปีงบประมาณ 2560 (รอบ 9เดือน ) 
คํามาตรฐาน   14,923.32  
คําจริง  8,597.50 

น้ํา ปีงบประมาณ  2560 (รอบ 9เดือน ) 
    มีระดับคําคะแนนการประหยัดน้ําในระดับ 3 มีการรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประหยัดน้ําเป็นรายเดือน
ให๎กับกรมทรัพยากรน้ําภายในระยะเวลาที่กําหน 
ซึ่งคิดรวมเป็นคําคะแนนในระดับ 4 

รวม 3.6801 

 
 
ข้อเสนอแนะประเด็นของการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะต่อไป 

จากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีประเด็นที่
สําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการบรรลุคําเปูาหมายของตัวชี้วัด พบวํา        
มีตัวชี้วัดที่มีความเสี่ยงตํอการบรรลุคําเปูาหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 6.52 

1. ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ํากวําระดับ B1 
หรือเทียบเทํา 

2. ตัวชี้วัดที่ 17 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์ 
3. ตัวชี้วัดที่ 42 ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
จึงเสนอแนวทางประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยและคณะผู๎บริหารในการกําหนดนโยบาย

และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยดังนี้ 
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยออกแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยําง

บูรณาการสําหรับการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR และเรํงจัดทําแผนพัฒนา
ภาษาอังกฤษระยะสั้นและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสี่ยงด๎านการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 

2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอยํางเป็นระบบ  
• จัดระบบพ่ีเลี้ยงการวิจัย/ มีผู๎เชี่ยวชาญมาถํายทอดความรู๎/ ทํางานรํวมกัน 
• การสร๎างเครือขํายการวิจัยโดยเน๎นการบูรณาการและตามความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่น 

3. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพ่ือการตัดสินใจให๎มีมาตรฐานเพ่ือรองรับการติดตั้งระบบสารสนเทศเพ่ือ
ผู๎บริหารระดับสูง (EIS) พร๎อมทั้งสํารวจ ศึกษาข๎อมูลบริษัทที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบ 
และศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่มีการใช๎งานระบบสารสนเทศเพ่ือผู๎บริหารระดับสูง (EIS) เพ่ือ
สังเคราะห์ออกมาเป็นกระบวนการจัดหาระบบฯ ที่เหมาะสมตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
และเรํงจัดทําแผนการดําเนินงานฐานข๎อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือผู๎บริหารระดับสูง (EIS) เพ่ือให๎การ
ดําเนินงานเป็นไปตามแผนและเกิดประโยชน์สูงสุดตํอการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เจ้าภาพหลัก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดผลลัพธ์(Outcome) หน่วยนับ : ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต  
บัณฑิต หมายถึง ผู๎ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

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

2. มีงานทําตั้งแตํ 3 เดือนขึ้นไปหลังสําเร็จการศึกษา  ไมํนับรวมผู๎ที่ประกอบอาชีพอิสระและไมํนับรวม
ผู๎ที่มีงานทําอยูํกํอนเข๎าศึกษาหรือขณะศึกษา 

ผู๎ใช๎บัณฑิต หมายถึง นายจ๎าง ผู๎ประกอบการ และผู๎ที่บัณฑิตทํางานเก่ียวข๎องด๎วย 
ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  ( Thai 

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได๎มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรกําหนดไว๎ใน มคอ.2 ซึ่ง 

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

ตัวบํงชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู๎ใช๎บัณฑิต 
หมายเหตุ จํานวนผู๎ใช๎บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 ของบัณฑิตที่มีงานทํา 
การค านวณ : 

ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎
บัณฑิต 

= 
จํานวนผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีคําความพึงพอใจบัณฑิต  

ตั้งแตํ 3.51 ขึ้นไป  x100 
จํานวนผู๎ใช๎บัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน  

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

 

ผลการด าเนินงาน : 97.42 
หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ) 

1. คณะครศุาสตร ์ ร๎อยละ 80 100.00 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ร๎อยละ 80 97.26 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร๎อยละ 80 97.44 
4. คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ 80 97.46 
5. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ร๎อยละ 80 89.04 



33 

 

6. คณะพยาบาลศาสตร ์ ร๎อยละ 80 95.65 
7. คณะนิติศาสตร ์ ร๎อยละ 80 100.00 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 80 97.42  
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎บัณฑิต ร๎อยละ 80 97.42 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน: 

คณะ 
จ านวนผู้ตอบแบบ

ประเมิน 

ความพึงพอใจ 
ภาพรวมท้ังหมด 

(ระดับ) 

ความพึงพอใจ
ภาพรวมท้ังหมด 

(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ
เฉพาะ TQF 

5 ด้าน(ระดับ) 

ความพึงพอใจ
เฉพาะ TQF 

5 ด้าน(ร้อยละ) 

จ านวนผล
ประเมิน 3.51 
ข้ึนไป (ชุด) 

จ านวนผล 
ประเมิน 3.51 ข้ึนไป 

(ร้อยละ) 
1. คณะครุศาสตร ์ 208 4.46 89.20 4.48 89.60 208 100.00 
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

219 4.34 86.80 4.35 87.00 213 97.26 

3. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

195 4.47 89.40 4.46 89.20 190 97.44 

4. คณะวิทยาการจัดการ 236 4.50 90.00 4.49 89.80 230 97.46 
5. วิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว 

73 4.27 85.40 4.27 85.40 65 89.04 

6. คณะพยาบาลศาสตร์ 23 4.00 80.00 3.98 79.60 22 95.65 
7. คณะนิติศาสตร์ 55 4.10 82.00 4.10 82.00 55 100.00 

รวม 1,009 4.40 88.00 4.40 88.00 983 97.42 

          รวมจํานวนตอบแบบสอบถาม 1,009 คน จํานวนผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีคําความพึงพอใจบัณฑิตตั้งแตํ 3.51 ขึ้นไป 
คิดเป็นร๎อยละ 97.42 
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 : 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ 
และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได๎งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได๎ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจาก
วันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น โดยไมํนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากํอนเข๎า
ศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได๎ประจําอยูํแล๎วผู๎ที่ศึกษาตํอในระดับบัณฑิตศึกษาผู๎อุปสมบทและผู๎ที่เกณฑ์
ทหาร 

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

การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร๎างรายได๎เข๎ามาประจําเพ่ือเลี้ยง
ชีพตนเองได๎ โดยการนับจํานวนผู๎มีงานทําของผู๎สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให๎
นับเฉพาะผู๎ที่เปลี่ยนงานใหมํหลังสําเร็จการศึกษาเทํานั้น  
การค านวณ : 

บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

= 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x100 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจทั้งหมด  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 57.83  (2,366/4,091*100) 
หนํวยงาน เปูาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 58.28  (496/851*100) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 62.17  (406/653*100) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 53.42  (508/951*100) 
คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 57.43 (688/1,198*100) 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 71.09  (150/211*100) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 100  (25/25*100) 
คณะนิติศาสตร์ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 46.04 (93/202*100) 
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ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
บัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร๎อยละ 75 57.83 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะ/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการดําเนินการปรับปรุง

ฐานเก็บข๎อมูลภาวะการมีงานทํา เพ่ือหาขั้นตอนการดําเนินการเก็บข๎อมูลภาวะการมีงานทําในปีการศึกษา 
2559 

2. สํานักวิทยบริการฯ ได๎ดําเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการบันทึกข๎อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ซึ่งเป็น
แบบฟอร์มที่อยูํในรูปแบบที่คณะและหนํวยงานตํางๆ สามารถนําข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์ได๎โดยแบํงการ
ประเมินออกเป็น 3 สํวน คือ การสมัครงานและการทํางานการศึกษาตํอ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตํอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

3. สํานักวิทยบริการฯ ได๎ดําเนินการตรวจสอบผู๎สําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปี 2559มีผู๎สําเร็จ
การศึกษา(วันอนุมัติสําเร็จการศึกษา 1/8/2558 - 31/7/2559)จํานวน 4,404 คนจํานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 4,091 คนโดยมีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  จํานวน 
2,366 คน 

ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูํความเป็นเลิศ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ผู๎สําเร็จการศึกษาบันทึกข๎อมูลภาวการณ์มีงานทําแตํบันทึกข๎อมูลไมํครบถ๎วน จึงทําให๎
การทํางานของผู๎สําเร็จการศึกษามีไมํครบถ๎วน 
ผู้รายงาน : อาจารย์สมพร   ศรีอาภานนท ์ ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการสํานักวิทยบริการและ

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
ภาษาตํางประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

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

ผลการวัดสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR ของนักศึกษาไมํต่ํากวํา 

ระดับ B1หรือเทียบเทํา 
= 

จํานวนนักศึกษาที่สอบผํานเกณฑ์การสอบวัด
สมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษ 

ระดับ B1หรือเทียบเทํา X 100 

จํานวนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 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 
ของนักศึกษาไมํต่ํากวําระดับ B1 หรือเทียบเทํา 

ร๎อยละ 5 0.30 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ศูนย์ภาษาได๎จัดทําแผนพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้น และระยาว เพื่อปูองกัน
ความเสี่ยงด๎านการพัฒนาศักยภาพภาษาให๎กับนักศึกษาภาคปกติ เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายของตัวชี้วัดที่ 3  โดยศูนย์
ภาษาได๎จัดทําหลักสูตร CEFR  จัดสํงให๎คณะ และกําหนดให๎แตํคณะจัดอบรมภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR  
เพ่ือเตรียมความพร๎อมด๎านภาษาให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR      
ที่กําหนดจัดขึ้นตั้งแตํวันที่ 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560   
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 หมายถึงให๎สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2558 ไดสองวิธีดังนี้ 

1. ใช๎ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้นเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร 

2. ใช๎ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 เป็น
แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น  

จํานวนหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํานวน 5 หลักสูตร ได๎แกํ 

1. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ฟิสิกส์  วิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
4. พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
5. รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 3 หลักสูตร 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

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

5 หลักสูตร 3 หลักสูตร 3.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน: 
หลักสูตรปรับปรุงที่ได๎มีการเปิดสอนในปีการศึกษา 1/2560 จํานวน 3 สาขา ได๎แกํ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     1.สาขาคณิตศาสตร์ 
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     2. สาขาฟิสิกส์ 
คณะนิติศาสตร์  
    1. สาขานิติศาสตร์ 
หลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปี 2560 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 1/2561จ านวน 16 สาขา ได้แก่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    1. เคมี 
    2. ชวีวิทยา 
    3 .พืชศาสตร์   
    4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
    5. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม 
    6.สัตวศาสตร ์
    7. สาธารณสุขชุมชน  
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์จํานวน 5 สาขาวิชา ได๎แกํ  
    1. จิตรกรรม  
    2. การจัดการทางวัฒนธรรม  
    3. ภาษาไทยธุรกิจ  
    4. สานสนเทศน์ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  
    5. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจํานวน 3 สาขา ได๎แกํ  
    1.การจัดการอุตสาหกรรมทํองเที่ยวและบริการระหวํางประเทศ  
    2. การทํองเที่ยว  
    3.ธุรกิจการบิน  
คณะพยาบาลศาสตร์1  หลักสูตรได๎แกํ 
    1. พยาบาลศาสตร์ 
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 : 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning : WiL)  หมายถึง  การเรียนรู๎
เชิงประสบการณ์ ที่ชํวยให๎นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู๎ ทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับ
วิชาชีพ ได๎รู๎จักชีวิตที่แท๎จริงของการทํางานกํอนสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้องค์กรผู๎ใช๎บัณฑิต และสถาบันอุดมศึกษา
ยังได๎รับประโยชน์ในเชิงความรํวมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตรฯ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

1. เรียนสลับกับการทํางาน (Sandwich Course) 
2. สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
3. ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) 
4. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสําเร็จการเรียนทฤษฎี (Postcourse Internship) 

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

16 หลักสูตร 17 หลักสูตร 18 หลักสูตร 19 หลักสูตร 20 หลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน : 43หลักสูตร 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการทํางานจริง 

20 หลักสูตร 43 หลักสูตร 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน: 
คณะ จ านวนหลักสูตร หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์ 8 หลักสูตร 1. การศึกษาปฐมวัย 
2. ภาษาไทย 
3. ศิลปศึกษา 
4. คณิตศาสตร์ 
5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
6. สังคมศึกษา 
7. ภาษาอังกฤษ 
8. คอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 หลักสูตร 1. คณิตศาสตร์ 
2. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. เทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม 
4. เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
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5. พืชศาสตร์ 
6. สัตศาสตร์ 
7. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
8. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิ
เมชั่น 
10. ฟิสิกส์ 
11. เคมี 
12. ชีววิทยา 
13. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม 
14. สาธารณสุขชุมชน 
15. อนามัยสิ่งแวดล๎อม 
16. การจัดการภัยพิบัติ 
17. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หลักสูตร 1. รัฐประศาสนศาสตร์  
2.การเมืองการปกครอง  
3.ภาษาไทยธุรกิจ  
4. การจัดการทางวัฒนธรรม  
5. ภาษาอังกฤษ  
6. ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
7.การพัฒนาชุมชน  
8. สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์  
9.ภาษาจีน 

คณะวิทยาการจัดการ 4 หลักสูตร 1.การจัดการโลจิสติกส์      
2.บัญชี  
3.การเงินและการธนาคาร  
4.ธุรกิจค๎าปลีก 

วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 3 หลักสูตร 1. การทํองเที่ยว 
2. การจัดการอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยวและการบริการระหวําง
ประเทศ 
3. ธุรกิจการบิน 

คณะนิติศาสตร์ 1 หลักสูตร 1. นิติศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 หลักสูตร 2. พยาบาลศาสตร์ 

รวม 43 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 

= 
จํานวนนักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและทดสอบ

ความรู๎ความสามารถด๎านภาษาที่กําหนด x100 
จํานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 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 : 65.08 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
นักศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาและทดสอบความรู๎
ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ 

ร๎อยละ 60 65.08 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ศูนย์ภาษาดําเนินการอบรมให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จํานวน 2,848 คน จาก
จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 4,376 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.08  จัดอบรมข้ึนระหวํางวันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 ซ่ึง
คะแนนทดสอบประมวลความรู๎หลังจากอบรม มีจํานวนผู๎ผํานการทดสอบร๎อยละ 60 จํานวน 1,824 คน 
ปัจจัยสนับสนุน : งบประมาณในการจัดกิจกรรมจํานวน 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 : 63คน 

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 
ฟิลิปปินส์ 1 คน - - 1 คน 

รวม 63 คน  
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
นักศึกษาตํางชาติประจําปีการศึกษา 2559 70 คน 63คน 3.6000 

 

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

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

2. นักศึกษาตํางชาติประเภทไมํเต็มเวลา (Part Time Student) 
- นักศึกษาในโครงการศึกษาระยะสั้น (Short Term Student) 

สัญชาติจีนจาก Yulin Normal University จํานวน 13 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 
สัญชาติจีนจาก Guangxi University for Nationalitiesจํานวน 27 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว 

3.นักศึกษาตํางชาติประเภทภาค เสาร์-อาทิตย์ (Weekend Student) 
- สัญชาติฟิลิปิโน จํานวน 1 คน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 

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

นับจํานวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 ที่ได๎ผล
การประเมิน 3.51 ขึ้นไป 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 3 หลักสูตร 4 หลักสูตร 5 หลักสูตร 

 

ผลการด าเนินงาน : 7 หลักสูตร 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ 1 หลักสูตร 3 หลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลักสูตร - 
คณะวิทยาการจัดการ 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 
คณะนิติศาสตร์ 1 หลักสูตร - 
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 1 หลักสูตร -  

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
หลักสูตรที่ได๎รับการสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศ
ตามกลุํม Cluster 

5 หลักสูตร 7 หลักสูตร 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานีมีการจัดระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค 
โดยแบํงเวลาเรียนในปีการศึกษาเป็น 2 ภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร๎อนสําหรับนักศึกษา กศ.บท. ภาคเรียนปกติ
ใช๎เวลาเรียนภาคเรียนละ16 สัปดาห์ ภาคเรียนฤดูร๎อนใช๎เวลา 8 สัปดาห์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และมีหลักสูตรเพ่ือจัดการเรียนการสอนในระดับตํางๆ โดยในแตํละคณะจัด
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รวมจ านวน 58 หลักสูตร 
1.คณะครุศาสตร ์

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลการประเมิน 

2559 
1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3.19  

2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 3.14  

3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3.52 * 

4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.43  

5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3.72 * 

6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 3.10  

7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.38  

8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 3.07  

9. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3.40  

10. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ 3.60 * 

11. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3.48  

12. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 3.44   

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลการประเมิน 

2559 
1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 3.01  

2. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 3.17  

3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม 3.05  

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ 3.34  

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ 3.08  

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2.14  

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 2.87  

8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 3.17 

9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2.96  

10. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 2.42  

11. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.44  

12. รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2.98  
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13. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายทุธศาสตร์การพัฒนา 2.84  

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลการประเมิน 

2559 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2.73 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3.45  

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 3.36  

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.93 * 

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม 3.05 

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร 3.60 * 

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3.37 

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 3.20 

9. วิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํ 3.45  

10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.48  

11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3.22  

12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม 3.16  

13. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.25  

14. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 3.32  

15. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีมลัติมเีดียและแอนิเมชั่น 3.33  

16. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการภัยพิบัติ 3.12 

17. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล๎อม 2.54 

4. คณะวิทยาการจัดการ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลการประเมิน 

2559 
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3.12  

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.07 

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 3.02  

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 3.03 

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค๎าปลีก 3.74  * 

6. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3.36  

7. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3.39  
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       หมายเหตุ   * คือ หลักสูตรที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 
ที่ได๎ผลการประเมิน 3.51 ขึ้นไป 

8. บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 2.84  

9. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 2.68  

10. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 2.94  

11. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3.28  

5. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลการประเมิน 

2559 
1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 4.02 * 

6.คณะนิติศาสตร์ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลการประเมิน 

2559 
1. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 3.33  

7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลการประเมิน 

2559 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทํองเที่ยว 3.01  

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 3.17  

3. บริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทํองเที่ยวฯ 3.18  

ผู้รายงาน : ดร.เอนก  สุดจํานงค์ 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 ของรํางกายสามารถทํางานได๎เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ  รํางกายมีความต๎านทานโรคได๎ดี 
ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บและความทุพพลภาพและสภาวะของจิตใจที่มีความสดชื่น แจํมใส สมารถควบคุมอารมณ์ให๎
มั่นคงเป็นปกติ สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล๎อมตํางๆ  ได๎ด ี สามารถเผชิญกับ
ปัญหาตํางๆได๎เป็นอยํางดี และปราศจากความขัดแย๎งหรือความสับสนภายในจิตใจ 

โครงการกิจกรรม หมายถึง โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่ผู๎เข๎ารํวมจะมีโอกาสได๎รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ รํางกายและคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล๎องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ ได๎แกํ  

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

บัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีสภา/องค์กรวิชาชีพได๎กําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต 
การค านวณ :  

นักศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎าน
รํางกายและสติปัญญา 

= 
นักศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎าน

รํางกายและสติปัญญา x100 
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  

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

 

ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 51.65 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
นักศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกาย
และสติปัญญา 

ร๎อยละ 35 ร๎อยละ 51.65 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : จากการศึกษาข๎อมูลนักศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและ
สติปัญญาประจําปีงบประมาณ 2560  จากจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ทั้งสิ้น 14,879 คน  
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(ข๎อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 : สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ดังนี้  
หน่วยงาน จ านวนนักศึกษา (คน) 

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

รวม 14,879 คน 
             โดยในไตรมาสที่ 3 มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษารํวมกับคณะ/วิทยาลัย รวมทั้งสภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย รํวมกันจัดกิกรรมที่พัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและ
สติปัญญา จํานวน  6  โครงการ ดังนี้ 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 
หมายเหตุ 

8/4/2560 กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์ 203  คน คณะมนุษยศาสตรฯ์ 
23/4/2560 กีฬาประเพณี SRU VS PSU 477 คน กิจกรรมกลาง 
2/6/2560 กิจกรรมเยาวชนคิดดี ทําดีต๎านภัยยาเสพตดิ 3,225 คน สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา 
3/6/2560 เยาวชนรุํนใหมํ หัวใจจิตอาสา 3,195  คน องค์การนักศึกษา 
20/6/2560 การเรยีนรู๎ปรบัพ้ืนฐานนักศึกษาใหม ํ 411  คน คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
21/6/2560 กิจกรรมเตรียมความพร๎อมนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 175  คน คณะนติิศาสตร ์

รวมจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 7,686  คน 
  นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะ =   นักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา  x  100 
           ด๎านรํางกายและสติปัญญา                                 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 
 
       จึงสรุปได๎วํานักศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านรํางกายและสติปัญญา ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 
2560 คิดเป็นร๎อยละ 51.65 ของนักศึกษาทั้งหมด 
ปัจจัยสนับสนุน : ตามท่ีมหาวิทยาลัยใช๎ระบบการสแกนบาร์โค๏ดในการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักศึกษาจากแตํละ
คณะ/วิทยาลัย และแตํละกิจกรรม จึงทําให๎สะดวกในการดึงข๎อมูลมาใช๎ในการสรุปข๎อมูลนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม
ตําง ๆ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : นักศึกษาท่ีได๎รับบาร์โค๏ดกิจกรรมไมํได๎คีย์รหัสที่ได๎รับเข๎าระบบทําให๎ยอดผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมไมํเป็นยอดสุทธิ 
ผู้รายงาน : นายศักดา  ศิริพันธุ์ ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 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 จํานวนครูที่เข๎ารับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู๎อบรมพัฒนา ภายใต๎การ
ดําเนินงานของสถาบันพัฒนาครูในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ครูประจําการ หมายถึงครูที่ปฏิบัติหน๎าที่อยูในสถานศึกษาประจํา โดยปฏิบัติหน๎าที่ของครูหรือปฏิบัติงานอ่ืน 
ทั้งท่ีไดรับการบรรจุและยังไมไดรับการบรรจุครูอัตราจาง 

ศักยภาพ หมายถึง ความรู๎(knowledge) ทักษะ (skills) และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (attributes) ที่สํงผลตํอ
การแสดงพฤติกรรม (behavior) ที่จําเป็น และมีผลทําให๎บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได๎ดีกวําผู๎อ่ืน 

การพัฒนาศักยภาพ  หมายถึง  การพัฒนาเพ่ิมพูนความรู๎ความเข๎าใจ  ทักษะ  ความชํานาญและความสามารถ
ในการปฏิบัติหน๎าที่  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 822คน 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ครูประจําการที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ 400 คน 822 คน 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์  ได๎รับมอบหมายจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให๎เป็นหนํวยดําเนินการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากํอนแตํงตั้งให๎มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ สําหรับครูและผู๎บริหารสถานศึกษา
เพ่ือให๎การบริหารการพัฒนา หนํวยดําเนินการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากํอนแตํงตั้งและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรตามที่สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษารํวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด และบังเกิดผลดีตํอผู๎เข๎ารับ
การพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให๎ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน 
2. เพ่ือให๎ครูมีทักษะในการออกแบบการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน 
3. เพ่ือให๎ครูสามารถนําเทคนิคการออกแบบการเรียนรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน 

     รอบการพัฒนาที่ 71 วันที่จัดอบรม 18-21 ตุลาคม 2559 ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1,2 ตรัง เขต 1,1 นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์
ธานี เขต 1,2,3 สตูล เพชรบุรี เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 การศึกษาพิเศษ สกลนคร เขต 2สพม. เขต 10,11,12, 
13,14 จํานวนรวม 135 คนมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90 
     รอบการพัฒนาที่ 72 วันที่จัดอบรม 22-25 พฤศจิกายน 2559ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1,2 ตรัง เขต 1,1 นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์
ธานี เขต 1,2,3 สตูล เพชรบุรี เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 การศึกษาพิเศษ สกลนคร เขต 2 สพม. เขต 
10,11,12,13,14 จํานวนรวม 80 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90 
     รอบการพัฒนาที่ 73 วันที่จัดอบรม 16-20 มกราคม 2560 ผู๎เข๎ารับการอบรม คือ ครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1,2 ตรัง เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี เขต 1,3 
การศึกษาพิเศษ สพม. เขต11,12,13,14 จํานวนครูชํานาญการพิเศษ 54 คน และผู๎อํานวยการเชี่ยวชาญ 22 คน รวม 
76 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90 
     รอบการพัฒนาที่ 74  วันที่จัดอบรม 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เขต 1,2 สพม. เขต  10,11,13 จํานวน
ครูชํานาญการพิเศษ 43 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 90 
     รอบการพัฒนาที่ 75 วันที่จัดอบรม 13-17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1 ตรัง เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 1 ,2,3 พังงา พัทลุง เขต 1 ระนอง  สุราษฎร์ธานี
เขต 2,3 การศึกษาพิเศษ สพม.เขต 11,12,13,14 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จํานวนครูเชี่ยวชาญ 26 คน และครู
ชํานาญการพิเศษ 56 คน รวม 82 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 
90 
     รอบการพัฒนาที่ 76 วันที่จัดอบรม 13-17 มีนาคม 2560 หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1,2 ตรัง เขต 1,1 นครศรีธรรมราช เขต  1,2,3,4 พังงา พัทลุง 
ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี เขต 1,2,3 การศึกษาพิเศษ สพม. เขต 11,12,14 จํานวนรวม 26 คน มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90  วันที่จัดอบรม 14-17 มีนาคม 2560 หลักสูตรครู
ชํานาญการพิเศษ ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 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 2สพม. เขต 11,12,14 จํานวนรวม 56 คน มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 95 
       รอบการพัฒนาที่ 77 วันที่จัดอบรม 18-21 เมษายน 2560 หลักสูตรครูและผู๎อํานวยการชํานาญการพิเศษ ผู๎
เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1,2 ตรัง เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 
1,2,3,4 พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี เขต 1,3 การศึกษาพิเศษสพม. เขต 11,12,13,14 จํานวนครูชํานาญการพิเศษ 96 
คน และ ผู๎อํานวยการชํานาญการพิเศษ 38 คน รวม 134 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 80 
       รอบการพัฒนาที่ 78 วันที่จัดอบรม 16-19 พฤษภาคม 2560 ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เขต 1,2 สพม. เขต 10,11,13 
จํานวนครูชํานาญการพิเศษ 97 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 85 
       รอบการพัฒนาที่ 79 วันที่จัดอบรม 13-16 มิถุนายน 60 ผู๎เข๎ารับการอบรม คือครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ชุมพร เขต 1 ตรัง เขต 2,นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3, พังงา พัทลุง 1, ระนอง สุราษฎร์ธานี เขต 
2,3 การศึกษาพิเศษ สพม. เขต 11,12,13,14 และครูชํานาญการพิเศษ 93 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมของ
โครงการอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90 
ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยให๎การสนับสนุนในการจัดการอบรมหลักสูตรนี้อยํางเต็มที่และขับเคลื่อนตามนโยบาย
ของเจ๎าของหลักสูตรเป็นอยํางดี 
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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  หมายถึงวิชาที่ระบุไว๎ในหลักสูตรการศึกษาระดับตําง ๆในชํวงเวลาหนึ่งภาคการศึกษา มีทั้งที่
บังคับและให๎เลือก  
 e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะถํายทอดเนื้อหานั้น กระทําผํานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
เครือขํายอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 21รายวิชา 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ 2 รายวิชา 4 รายวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รายวิชา 4 รายวิชา 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 รายวิชา 1 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 21 รายวิชา 5.0000 

 
ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพ
และสํงเสริมประสบการณ์วิชาชีพด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศแกํบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กิจกรรม 
การสร๎างสื่อการสอนแบบ Interactive และการจัดทําคลังข๎อสอบผํานระบบเครือขําย  วันที่  23-24  ธันวาคม 2559  
ซึ่งผู๎เข๎ารํวมอบรมเป็นตัวแทนของแตํละคณะ ดังนี้ 

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

ไม๎น้ํา 
2. อ.วิรัตน์  ชูนุ๎ย เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์
วิทยาศาสตร์ฯ 2. SCS0401 ระบบฐานข๎อมลู 

3. อ.ณาตยาณีพรมเมือง วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

วิทยาศาสตร์ฯ 3. SCS0209 การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ 
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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 

11. ผศ.อัญลีพร  มั่นคง ครุศาสตร ์ คอมพิวเตอร ์ 18. วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต  
(ภาคเสาร-์อาทิตย์) 

19. นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทางการศึกษา 

20. การสอนภาษาอังกฤษด๎วย
คอมพิวเตอร ์

21. การออกแบบบทเรียนมัลตมิีเดีย
และแอนิเมชั่น 

 

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 : 
         ผลงานทางวิชาการเป็นข๎อมูลที่สําคัญในการแสดงให๎เห็นวําอาจารย์ประจําและนักวิจัยได๎สร๎างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
แสดงให๎เห็นถึงความก๎าวหน๎าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณคําสมควร
สํงเสริมให๎มีการเผยแพรํและนําไปใช๎ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแขํงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูํในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได๎รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช๎สังคมที่ผํานการ
ประเมินตําแหนํงทางวิชาการแล๎ว ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ดําเนินการตําราหรือหนังสือ
ที่ใช๎ในการขอผลงานทางวิชาการและผํานการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหนํงทางวิชาการแล๎ว 
 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
0.40 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ - ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมท่ี 2 

0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตํสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ๎งให๎ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมํอยูํใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมท่ี 1 

1.00 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรํผลงาน



56 

 

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 - ผลงานได๎รับการจดสิทธิบัตร - ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับ
การประเมินผํานเกณฑ์การขอตําแหนํงทางวิชาการแล๎ว - ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กร
ระดับชาติวําจ๎างให๎ดําเนินการ - ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการ
จดทะเบียน - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอตําแหนํง
ทางวิชาการแล๎ว - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตําแหนํงทางวิชาการ แตํไมํได๎นํามาขอรับการประเมินตําแหนํงทางวิชาการ 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร๎างสรรค์ที่เผยแพรํ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 
0.20 งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง หรือผํานสื่อ

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

การค านวณ : 
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับ
การตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติ
หรือนานาชาติตํออาจารย์ประจํา 

 
= 
 

ผลรวมถํวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย x100 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด 
 

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 8.56 
               ด๎านวิทยาศาสตร์  ร๎อยละ 14.75 

หน่วยงาน เป้าหมาย 
จ านวนอาจารย์

ทั้งหมด 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ 20 77 25 13.25 
คณะนิติศาสตร์ 20 31 2 6.45 
คณะพยาบาลศาสตร์ 30 46 11 17.83 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 90 11 6.67 
คณะวิทยาการจัดการ 20 87 11 4.60 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 161 40 11.80 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 20 27 7 11.85 

 

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 1.00 
คณะครุศาสตร์ 77 7 14 - 2 - - 1 - - - 1 25 13.25 
คณะนิติศาสตร์ 31 - - - - - - - - - - 2 2 6.45 
คณะพยาบาลศาสตร์ 46 - 3 - - 5 - 3 - - - - 11 17.83 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 90 1 5 - 1 - - - - 1 2 1 11 6.67 
คณะวิทยาการจัดการ 87 5 4 - 1 1 - - - - - - 11 4.60 
คณะวิทยาศาสตร์ 161 19 5 - 1 12 - 2 - - - 1 40 11.80 
วิทยาลัยนานาชาติฯ 27 - 6 - - 1 - - - - - - 7 11.85 

รวม 519 32 37 0 5 19 0 6 0 1 2 5 107 10.35 
 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์
เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติตํออาจารย์
ประจํา 

สังคม  20 8.56 1.0000 

วิทย์ 30 14.75 1.9500 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : งานสร๎างสรรคท์ี่ได๎รับการตีพิมพ์และเผยแพรํในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ มีจํานวน 107 ชิ้นงาน 
ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสํงเสริมการนําผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ไปตีพิมพ์เผยแพรํ ดังนี้  

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือไปนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในทวีปเอเชียและโอเชียเนีย ไมํเกิน 
30,000 บาท ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา และทวีปออสเตเรีย ไมํเกิน 50,000บาท 
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2. สนับสนุนเงินรางวัลสําหรับบทความวิจัยที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4 
ตุลาคม 2556 

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

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :ยังมีจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่เขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพ์
เผยแพรํจํานวนน๎อยเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยที่มีท้ังหมด 
ผู้รายงาน :ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการ

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 ตํารา หรือการเขียนบท

วิชาการ (Book Chapter) ที่ได๎รับการตีพิมพ์กับสํานักพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 41คน 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ 5 10 
คณะนิติศาสตร์ 5 2 
คณะพยาบาลศาสตร์ 5 6 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 12 
คณะวิทยาการจัดการ 5 5 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 5 1  

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
นักวิจัยที่ได๎รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

35 คน 41 คน 5.0000 
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ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน: 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ชื่อวารสาร/โครงการวิจัย/รางวัล ต าแหน่ง/ประเภทรางวัล 
คณะครุศาสตร์ 
1  ดร.กฤตกาล ชาร์ลยี์ ฑปภผูา มูลนิธิครดูีของแผํนดิน 26 – 28 ธันวาคม 2559 ผู๎ประเมินบทความวจิัย 
2  รศ.ประสิทธ์ิ ทองแจํม วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

3  ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

4  ผศ.ดร.ประโยชน์  
คุปต์กาญจนากลุ 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

5  ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง วารสารพฤติกรรมศาสตร์ มศว. ผู๎ประเมินบทความวจิัย 
6  ผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

7  ผศ.ณัฐา วิพลชัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

8  รศ.ดร.ผํองศรี วาณิชย์ศุภวงศ ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

9  รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

10  รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร วารสารวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

คณะนิติศาสตร์ 
1  ผศ.สิทธิกร  ศักดิ์แสง วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

2  ผศ.ดร.อัคคกร  ไชยพงษ ์ วารสารเทคโนโลยภีาคใต ๎ ผู๎ประเมินบทความวจิัย 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
1  ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง ประชุมวิชาการระดับชาตเิวที ทคพย. 19-21 

กรกฎาคม 2560 
ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

2  ดร.จริาพร วัฒนศรสีิน วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ผู๎ประเมินบทความวจิัย 
3  นางสาวทัศนีย์ สุนทร วารสารวชิรสารการพยาบาล ผู๎ประเมินบทความวจิัย 
4  นางจวง เผือกคง วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 ผู๎ประเมินบทความวจิัย 
5  นางวีณา ลิ้มสกุล วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 ผู๎ประเมินบทความวจิัย 
6  นางสาวนิตยา ศรีสุข journal of advanced nursing ผู๎ประเมินบทความวจิัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1  ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 
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2  ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

3  ผศ.สมทรง นุํมนวล วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

4  ผศ.สมเชาว์ ชาตินฤดม วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

5  ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ๎ยพราหมณ ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

6  ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

7  ผศ.ดร.ภมรรตัน์ สุธรรม วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

8  ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

9  ดร.เสนํห์  บุญกําเนดิ การประเมินคณุธรรมและความโปรํงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ช. องค์การบริหาร
สํวนตําบลในจังหวัดสรุาษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง 
และผูป๎ระเมินโครงการวิจัย ประเมินกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบรหิารสํวนจังหวดั 
สุราษฎร์ธาน ี

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

10  ดร.สมุาลยั กาลวิบลูย ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

11  ดร.ศิรริัตน์ ชูพันธ์  
อรรถพิพัฒน ์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

12  รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

คณะวิทยาการจัดการ 
1  ดร.เกวลิน อังคณานนท์ Journal of Information Science and 

Technology (JIST) 
ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

2  ดร.อนุมาน จันทวงศ ์ ScienceDirect , Energy Policy ผู๎ประเมินบทความวจิัย 
3  ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย ์ HERP Congress V ประชุมใหญํโครงการสํงเสรมิ

การวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งท่ี 5 ระหวํางวันท่ี 2-4 
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธาน ี

ได๎รับรางวัล นําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยายดี
มาก 

4  ผศ.บัวผิน โตทรัพย ์ วารสารวิทยาการจดัการ ผู๎ประเมินบทความวจิัย 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

5  ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร ์ วารสารวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1  ผศ.ดร.รตันา วงศ์ชูพันธ์ (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 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

2  ผศ.สุกญัญา  ไหมเครือแก๎ว งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ราชภัฎวิจัย  ครั้งท่ี 4  วันท่ี  22-24  พฤศจิกายน  
2559  มหาวิทยาลัยราชภัฎบรุีรมัย์ 

รางวัลนักวิจัยดเีดํน 

3  ดร.กนกรตัน์ ชลศิลป ์ วารสาร Aquaculture and Fisheries V.2 
กุมภาพันธ์ 2017 และผู๎ประเมินผลงานทางวิชาการ
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ของ
ผู๎สมคัรตาํแหนํงอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

4  ดร.วัชรี รวยรื่น  ในงาน HERP Congress V ประชุมใหญํโครงการ
สํงเสริมการวิจยัในอุดมศึกษา ครั้งท่ี 5 
ระหวํางวันท่ี 2-4 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

ผลงานวิจัยดีเดํน 

5  นายธรรมรัตน์ วาจาสัตย ์ ในงาน HERP Congress V ประชุมใหญํโครงการ
สํงเสริมการวิจยัในอุดมศึกษา ครั้งท่ี 5 
ระหวํางวันท่ี 2-4 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

นําเสนอโปสเตอร์ดีเดํน 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
1  ดร.สญิาธร ขุนอํอน วารสารวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

ผู๎ประเมินบทความวจิัย 

 

ปัจจัยสนับสนุน : บุคลากรได๎รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการ
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 

การดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกสํงเสริมสนับสนุนครบถ๎วน เพ่ือให๎สามารถดําเนินการได๎ตามแผนที่กําหนดไว๎ 
ทั้งการสนับสนุนด๎านการจัดหาแหลํงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให๎กับบุคลากร 
สํงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกํอาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องตําง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร๎างขวัญและกําลังใจแกํนักวิจัยอยําง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชํวยในการคุ๎มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีฐานข๎อมูลชุมชนเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช๎ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 

2. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์โดยมีการกําหนดนโยบายหรือประเด็นการวิจัยที่
ตอบสนองตํอการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นหรือใช๎ท๎องถิ่นเป็นฐาน 

3. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนยกยํองอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ดีเดํน 

4. มีผลการนําไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชนท๎องถิ่น 
5. มีระบบและกลไกเพ่ือชํวยในการคุ๎มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์ในชุมชน

ท๎องถิ่นและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 5ข๎อ 
เกณฑ์มาตรฐาน : การดําเนินงาน 

1. มีฐานข๎อมูลชุมชนเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ี
สามารถนําไปใช๎ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรา๎งสรรค์สนับสนุนพันธกิจ
ด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค ์

มหาวิทยาลัยได๎ดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา
เครือขํายต๎นแบบบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีกับชุมชนท๎องถิ่นและภาคี ซึ่งได๎รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ในการดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎จัดสรรทุน
วิจัยให๎กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อทําวิจัยรํวมกับชุมชน
ท๎องถิ่น ในการศึกษาข๎อมูลท๎องถิ่นประกอบการทําวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบข๎อมูลตําบล จํานวน 2 
ฐานข๎อมูล เพื่อชํวยอํานวยความสะดวกให๎กับนักวิจัย คือ 
ระบบการจัดทําข๎อมูลตําบลโดยใช๎โปรแกรม (Thailand 
Community Networking Appraisal Program - TCNAP) 
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ทั้งภาค
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ประชาชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎นําท๎องที่ และ
หนํวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ตรวจสอบ 
นําใช๎ข๎อมูล และเป็นเจ๎าของ โดยการสร๎างทีมพัฒนา
ฐานข๎อมูลตําบลในการเก็บรวบรวมข๎อมูลและนําใช๎ข๎อมูลของ
ชุมชนเพื่อจัดการกับปัญหาที่สอดรับกับความต๎องการและวิถี
ชีวิตของแตํละชุมชน จนเกิดการพึ่งตนเองและนําไปสูํการ
พัฒนาตําบลสูํการเป็นตําบลสุขภาวะที่ยั่งยืน 

และระบบข๎อมูลการประเมินชุมชนด๎วยการวิจัยเชิงชาติ
พันธุ์วรรณนาแบบเรํ งดํวน (Rapid Ethnographic 
Community Assessment Process - RECAP) ในการ
พัฒนาทักษะด๎านการถอดบทเรียนและการเขียนสรุปข๎อมูล
ทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุํมหรือแหลํงปฏิบัติการใน
พื้นที่ ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการเสริมสร๎างชุมชนท๎องถิ่น
เข๎มแข็ง โดยการนําใช๎ศักยภาพในการจัดการปัญหาสูํการ
จัดการตนเองในระดับพื้นที่  รวมถึงการสร๎างเครือขําย
เชื่อมโยงกับองค์กรและหนํวยงานหนุนเสริมเพื่อเข๎ามาเกื้อกูล
ให๎ชุมชนท๎องถิ่นจัดการตนเองได๎ดีขึ้น 

2. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจยัหรืองาน
สร๎างสรรค์ โดยมีการกําหนดนโยบายหรือ
ประเด็นการวิจัยทีต่อบสนองตํอการพัฒนา
ชุมชนท๎องถิ่นหรือใช๎ท๎องถิ่นเป็นฐาน 

มหาวิทยาลยัไดม๎ีการกําหนดประเด็นการวิจัย 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. จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทําวิจัยให๎กับ
นักวิจัยในด๎านการพัฒนาข๎อเสนอการวิจัย พัฒนาการเขยีน
บทความวิจัย  

2. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีวิจัย เพื่อเผยแพรผํลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได๎รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย  

3. สํงเสริมการนาํผลงานวิจัยไปเผยแพรํในการนําเสนอ
ผลงานวิจัย การนําผลงานวิจัยตีพมิพ์ลงวารสารในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยสนับสนุนงบประมาณคําใช๎จํายในการ
ดําเนินงาน  

4. สํงเสริมการเข๎ารํวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติกบัหนํวยงานภาคีเครือขําย  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ยกยํองอาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ดเีดนํ โดยการจดัทําปูายแสดง
ความยินดีและลงขําวประชาสมัพนัธ์  

4. มีผลการนําไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชนท๎องถิ่น ตามข๎อตกลงการดําเนินงานวิจัยจะต๎องมีการนําผลงานวิจยัไป
ใช๎ประโยชน์ เพื่อให๎งานวิจัยท่ีไดร๎บัทุนอุดหนุนการวิจัยเกดิ
ประโยชน ์
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ตํอชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งมีนักวิจัยนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์
ทั้งหมด จํานวน 24 โครงการ (รายละเอยีดตามตัวช้ีวัดที่ 17) 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการคุม๎ครอง
สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎
ประโยชน์ในชุมชนท๎องถิ่นและดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลยัไดจ๎ัดทําคูํมือการจดสิทธิบัตรและชํวยเหลือ
ดําเนินการจดสิทธิบตัรให๎นักวิจัย  

 
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน 

5 ข๎อ 5 ข๎อ 5.0000 

 

ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการ
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 : 
ปัจจัยสําคัญที่สํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาคือเงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต๎องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได๎รับจาก
ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์อยํางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล๎อมและจุดเน๎นของ
สถาบัน    

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่สถาบันได๎รับจากแหลํงทุนภายนอกยังเป็นตัวบํงชี้ที่สําคัญที่แสดง
ถึงศักยภาพด๎านการวิจัยของสถาบันโดยเฉพาะสถาบันที่อยูํในกลุํมที่เน๎นการวิจัย 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค จําแนกเป็น 3 กลุํมสาขาวิชา 
   1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให๎เทํากับ 60,000บาทข้ึนไปตํอคน 
  1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายใน

และภายนอกสถาบันที่กําหนดให๎เทํากับ 50,000บาทข้ึนไปตํอคน 
  1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์

จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให๎เทํากับ 25,000บาทข้ึนไปตํอคน 
หมายเหตุ  การนับจํานวนอาจารย์ประจําให๎นับตามปีงบประมาณเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงในกรณีที่มีอาจารย์

บรรจุใหมํให๎คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําดังนี้ 
(1) 9 – 12 เดือนคิดเป็น 1 คน (2) 6 เดือนขึ้นไปแตํไมํถึง 9 เดือนคิดเป็น 0.5 คนและ (3) น๎อยกวํา 6 เดือนไมํ
สามารถนํามานับได ๎
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  81,456.20 บาท วิทย์สุขภาพ  53,633.33  บาท สังคม 49,460.21 บาท 
 

หนํวยงาน 
เปูาหมาย 

 
จํานวนอาจารย์
ปฏิบัติงานจริง 

จํานวน
งบประมาณ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คณะครุศาสตร ์ 25,000 70 1,749,595 24,994.21 
คณะนติิศาสตร ์ 25,000 27 426,000 15,777.78 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 50,000 36 1,930,800  53,633.33 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 25,000 76 2,212,496 29,111.79 
คณะวิทยาการจัดการ 25,000 77 8,423,658 109,398.16 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60,000 123 10,019,112 81,456.20 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 25,000 22 1,496,420 68,019.09 

 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ตํอจํานวนอาจารย์ประจํา 

วิทย์ 60,000 81,456.20 5.0000 

วิทย์สุขภาพ 50,000 53,633.33   5.0000 

สังคม 25,000   49,460.21 5.0000 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภท
งบประมาณแผํนดิน จํานวน 13 โครงการ  งบประมาณ 3,889,598  บาท  ประเภทเงินรายได๎ มหาวิทยาลัยอนุมัติให๎
ทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน 75 โครงการ งบประมาณ 5,501,950 บาท ทุนจากภายนอก จํานวน 93 โครงการ 
งบประมาณ 16,866,533 บาท 
ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ประจําสามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : มีอาจารย์ประจําที่สนใจขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจํานวนน๎อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
ผู้รายงาน :ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการ

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  โครงการที่กําหนดขึ้นเพ่ือดําเนินการวิจัย  โดยมีความสัมพันธ์

เชื่อมโยงหรือสนับสนุนซึ่งกันและกันเพ่ือทําให๎เกิดองค์รวม  เป็นการวิจัยสหสาขาวิชาการและครบวงจรมีเปูาหมายที่จะนํา
ผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์อยํางชัดเจน  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 3ชุดโครงการ 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

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

จากการสนับสนุนการทําโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัย ในไตรมาส 3 มีผลการดําเนินงาน 3 ชุด
โครงการ ได๎แกํ 

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

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

3. ชุดโครงการ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ       
จังหวัดสุราษฎร์ธานี” หัวหน๎าชุดโครงการ นางสาวกมลวรรณ เหลํายัง  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ แหลํงทุน สกว. 
งบประมาณ 2,597,932บาท 
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได ้
ชุดโครงการวิจัย 5 ชุด 3 ชุด 3.0000 

 

ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการ
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 : 
   งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์  หมายถึง  งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎นําไปใช๎

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว๎ในโครงการสามารถนําไปสูํการแก๎ปัญหาได๎อยํางเป็นรูปธรรมมีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ในการประยุกต์ใช๎กับกลุํมเปูาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช๎จนกํอให๎เกิดประโยชน์ได๎
จริงอยํางชัดเจนตามวัตถุประสงค์และ/หรือได๎การรับรองการใช๎ประโยชน์จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนํวยงานภายนอกสถานศึกษา 

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ไปใช๎ประโยชน์  หมายถึง หนํวยงานหรือ
องค์กรหรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปใช๎กํอให๎เกิดประโยชน์โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง /การตรวจรับงานโดย
กลุํมเปูาหมายงานวิจัย 

ประเภทของการใช๎ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่สามารถนําไปสูํการแก๎ปัญหาได๎อยํางเป็น
รูปธรรมมีดังนี้ 

1. การใช๎ประโยชน์ในเชิงสาธารณะเชํนผลงานวิจัยที่นําไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์แกํสาธารณชนในเรื่องตํางๆที่ทํา
ให๎คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้นได๎แกํการใช๎ประโยชน์ด๎านสาธารณสุข ด๎านการบริหาร
จัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SME) ด๎านการสํงเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมด๎านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการเรียนการสอน  เป็นต๎น 

2. การใช๎ประโยชน์ในเชิงนโยบายเชํนใช๎ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเป็นข๎อมูล
การประกาศใช๎กฎหมายหรือกําหนดมาตรการกฎเกณฑ์ตํางๆโดยองค์กรหรือหนํวยงานภาครัฐและเอกชน 
เป็นต๎น 

3. การใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เชํนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปสูํการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งกํอให๎เกิดรายได๎หรือนําไปสูํการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นต๎น 

4. การใช๎ประโยชน์ทางอ๎อมของงานสร๎างสรรค์ซึ่งเป็นการสร๎างคุณคําทางจิตใจยกระดับจิตใจกํอให๎เกิด
สุนทรียภาพสร๎างความสุขเชํนงานศิลปะที่นําไปใช๎ในโรงพยาบาลซึ่งได๎มีการศึกษาและการประเมินไว๎ 

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์ให๎นับจากวันที่นําผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์มาใช๎และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในชํวงเวลาใดก็ได๎ชํวงเวลาที่ใช๎จะเป็นตามปีปฏิทิน
หรือปีงบประมาณหรือปีการศึกษาอยํางใดอยํางหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข๎อมูลในกรณีที่งานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์มีการนําไปใช๎ประโยชน์มากกวํา 1 ครั้งให๎นับการใช๎ประโยชน์ได๎เพียงครั้งเดียวยกเว๎นในกรณีที่มีการใช๎
ประโยชน์ที่แตกตํางกันชัดเจนตามมิติของการใช๎ประโยชน์ที่ไมํซ้ํากัน 
การค านวณ :  

งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่
นําไปใช๎ประโยชน์ = 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎
ประโยชน์ x100 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
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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 : 8.96 

หน่วยงาน 
เป้าหมาย 

 

จ านวน
อาจารย์
ทั้งหมด 

(1) 

 
จ านวน
ชิ้นงาน 

(2) 

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

คณะครุศาสตร ์ 25 77 7 9.09 
คณะนติิศาสตร ์ 25 31 5 16.13 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 25 46 0 0.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 25 90 3 3.33 
คณะวิทยาการจัดการ 25 87 6 6.90 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 25 161 20 12.42 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 25 27 4 14.81 

 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์ ร๎อยละ 25 8.96 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎รวบรวมผลงานวิจัยที่นําไปใช๎ประโยชน์ มีจํานวน 
45 ชิ้นงาน จากจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด 519 คน 
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
คณะครุศาสตร์     

1 การพัฒนาบทอํานอาขยาน ก-ฮ สาํหรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดร.กฤตกาลชารล์ีย์   ฑปภูผา กลุํทสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยโรงเรยีน 
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2 การศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมการสร๎างสื่อการ
เรียนการสอนโดยใช๎ไอซีทีสําหรับครูโนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชานแดนที ่41 

นางสาวอัญชลีพร  มั่นคง โรงเรียนบ๎านทําไท 

3 ชุดเก็บเกี่ยวพลังงานกลเป็นพลังไฟฟูาจากการ
หมุนในแนวรัศมีของเครื่องรดียางด๎วยวิธีทาง 
ไลอิโซอเิล็กทริก 

ผศ.ดร.ปริศนารักบํารุง และ  
นายภานุ ไทยนริมิตร 

คณะครุศาสตร ์

4 การศึกษาและพัฒนาการใช๎แหลํงการเรยีนรู๎ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ดร.มัทนียา   พงศ์สุวรรณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สุราษฎร์ธาน ี
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5 การพัฒนาตังบํงช้ีเชิงกลยุทธ์กรตลาดในการผลติ
ครูที่มีศักยภาพสําหรับมหาวยิาลยัราชภัฏ 
เขตภาคใต ๎

รศ.ดร.พรรณอร  อุชุภาพ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สุราษฎร์ธาน ี

6 การพัฒนาการจดัการเรียนรู๎แบบรวํมมือ (เทคนิค 
Jigsaw) เพื่อสํงเสรมิทักษะทางสังคม และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาจิตวิทยาสําหรับครู 
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

นางพุทธชาด  วูโอริ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

7 พุมเรียง : บริบทชุมชน ฐานเศรษฐกิจและทุนทาง
วัฒนธรรม 

ผศ.ดร.สมเจตน์  ผิวทองงาม เทศบาลตาํบลพุมเรียง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1 ความตระหนักทางจริยศาสตรส์ิ่งแวดล๎อมตํอการ

จัดการขยะและสิ่งปฏิกลู (The Environmental 
ethical awareness of solid waste 
management) 

ผศ.เกียรติศักดิ์  ดวงจันทร ์ เทศบาลตาํบลวัดประดูํ
อําเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี

2 การศึกษาเพลงพ้ืนบ๎านภาคใต๎ : เพลงบอกคณะ
สมใจ ศรีอูํทอง ตําบลคลองน๎อย อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาวกิตติมา ทวนน๎อย ห๎องสมุดประชาชน 
อําเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

3 การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์แนะนาํทรัพยากรสารสนเทศ
ของห๎องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี  
อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี" 

นางสาวอมรรตัน์ แซํกวั่ง ห๎องสมุดประชาชน 
อําเภอกาญจนดิษฐ ์

คณะวิทยาการจัดการ      
1 การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารจากการสื่อสารสุขภาพของ

ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 

นายธวัช  บุญนวล เทศบาลตาํบลขุนทะเล 

2 การพัฒนาระบบสํงข๎อมูลสภาพภมูิอากาศ
อัตโนมัติแบบ real time โดยใช๎เทคโนโลยรีะบบ
เครือขํายเซ็นเซอร์ กรณีศึกษาแปลงนาข๎าวหอม 
ไชยา อําเภอไชยา จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี 

นายศิโรจน์  พิมาน คณะวิทยาการจัดการ 

3 ความสุขในการทํางานของคนวัยทํางานในอําเภอ
เมืองจังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

นายบุญฤกษ์ บุญคง สํานักงานแรงงาน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

4 ความต๎องการในการพัฒนาตนเองของพนักงาน
ธุรกิจโรงแรมในอําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นายอรรถพงษ ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์ โรงแรมเดอะแฟรเ์น๎าส ์
รีสอร์ทแอนดโ์ฮเทล 

5 กลยุทธ์การตลาดและสํวนประสมทางการตลาด
ของโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน โรงแรมในอําเภอเกาะสมุย 

6 การศึกษาการจดัการการทํองเที่ยวแบบมีสํวนรํวม
ของชุมชนตําบลช๎างขวา อําเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎ์ธาน ี

นายเตชธรรม สังข์คร เทศบาลตาํบลช๎างขวา 
อําเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทํา

บทเรียนท๎องถิ่น 
ผศ.ดร.จิตเกษม  หลําสะอาด   คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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2 การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนโดยรบัออกซิเจนจาก
ระบบแยกนํ้าด๎วยไฟฟูาชนิด PEM Electrolysis 

นายวิมล  พรหทแชํม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3 การมีสํวนรํวมในการอนรุักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรสตัว์
น้ําชายฝั่งด๎วนภูมปิัญญาประมงพ้ืนบ๎านอําวบ๎าน
ดอน : กรณีศึกษาอําเภอดอนสัก  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นางสาวกนกวรรณ  แก๎วเกาะสะบา๎ 
และนงสาวธิตมิานันท์ ดํารงศักดิ์เมธี 

ชุมชนประมงพ้ืนท่ีบ๎าน
อําวดอนสัก 

4 การศึกษาสมบัติของแผํนเส๎นใยอดัจากทะลาย
ปาล์มน้ํามันผสมเส๎นใยจากเปลือกข๎าวโพด 

ผศ.ดร.ทัศนีย์  ทองก๎านเหลือง  
นายประยรู  สุรินทร์  
นายกิตติศักดิ์  บัวศร ี

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

5 การศึกษากระบวนการผลิตเพื่อเพ่ิมผลผลิตไขเํค็ม
ไชยาจังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

นายอาดือนานิโด  
นายชิโนรส ละอองวรรณ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

6 การผลิตก๏าซชีวภาพโดยการหมักรวํมน้ําคั้นทางใบ
ปาล์มน้ํามันกับมูลวัว 

นางสาวเนตรนภา  เหมทานนท์  
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน ์

สมาคมวศิวกรรม
สิ่งแวดล๎อมแหํงประเทศ
ไทย 

7 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรค
เลปโตสไปโรซิสที่มผีลมาจากโปรแกรมการให๎
ความรู๎โดยใช๎สื่อ 

นางสาวกันญารตัน์  หนูชุม สํานักงานสาธารณสุข 
สุราษฎร์ธาน ี

8 การพอกไขํเค็มไชยาด๎วยกากชาเพือ่ทดแทนดิน
จองปลวกบางสํวน 

ผศ.ดร.สภุาพร  อภิรตันานุสรณ ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

9 การคัดเลือกแบคทีเรียจากโรงงานสกัดปาล์มเพื่อ
ผลิตน้าํมันเซลล์เดียว 

ดร.กนกรตัน์  ใสสอาด เครือขํายบสิคลับจังหวัด
ภูเก็ต 

10 การคัดเลือกสมุนไพรพื้นบ๎านภาคใต๎ท่ีมีสมบตัิ
ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์แซนทนีออกซิเดสซึ่ง
เป็นสาเหตุโรคเกาต ์

ดร.เบญจมาศ  หนูแปูน สาขาวิชาชีววิทยาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

11 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์การ
กระจายตัวของหม๎อข๎าวหม๎อแกงลิง 

ผศ.ธนา  จารุพันธุ ์ ชมรมพืชกินแมลงภาคใต ๎

12 การดูดซบัไอออนของแมกนีเซียม สังกะสี และ
ตะกั๋วด๎วยฐานกมัมันต์จากเปลือกทุเรียน 

ผศ.ดร.รตันา   วงศ์ชูพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

13 การวิจัยและถํายทอดเทคโนโลยรการใช๎สาหรําย
หางกระรอกในอาหารเป็ดไขํท่ีมีผลตํอสมรรถนะ
การเจรญิเติบโต 

ผศ.โสภณ   บุญล้ํา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

14 การสร๎างตัวแบบการพยากรณ์อุทกภัยจากปรมิาณ
น้ําของลุํมแมํน้ําตาปตีอนลําง 

ดร.จิตติมา   ศีลประชาวงศ ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

15 ประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์น้ําตํอผลผลิตและปริมาณ
แรํธาตุของเห๎ดนางฟูา 

นางสาวนิภา   ภรณ์มีพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

16 ระบบคัดกรองนักศึกษาแรกเข๎าผํานเครือขําย
อินเตอร์เนต็โดยใช๎วิธีการทําเหมืองข๎อมูล 

ดร.ดลลักษณ์   พงษ์พาณิช คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

17 การพัฒนาระบบแนะนําหนังสือโดยใช๎เทคนิคการ
กรองแบบอิงเนื้อหากรณีศึกษาหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

นายสุทธิพร   ชุนทอง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

18 การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลความรูส๎ําหรับการ
เลือกใช๎สถิติในงานวิจัย 

นางสาวจุฑามาศ   กระจํางศร ี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

19 ผลของอัตราการเติมอาหารตํอการเจรญิเติบโต ดร.ชมพูนุช   ชัยรัตนะ คณะวิทยาศาสตร์และ
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ของ Thermocyclops sp. ที่เลี้ยงแบบก่ึงตํอเนื่อง เทคโนโลย ี
20 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องต๎นแบบ

หั่นหนํอไมํกิมซุงโดยการมสีํวนรํวมกับชุมชน 
นายคมกริษณ์   ศรีพันธ ์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว      

1 ความสัมพันธ์ระหวํางความปลอดภัยกับความภักดี
ตํอแหลํงทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยว 
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

ดร.สญิาธร   ขุนอํอน เทศบาลเกาะสมุย 

2 การพัฒนาเครือขํายอาสาสมัครอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมโดยบรูณาการหลักการ 

ดร.ชุลีวรรณ   ปราณีธรรม โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

3 การปฏิบัตตินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพื่อให๎
เกิดความมั่นคงทางอาหารของนักศึกษา : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

นางสาวจารีย์   พรหมณะ ชุมชนบ๎านคลองปราบ 

4 สมรรถนะการข๎ามวัฒนธรรมของนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 

ดร.ชุลีวรรณ   ปราณีธรรม สาขาวิชาการจดัการ คณะ
บริหารธรุกิจ  
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  

ปัจจัยสนับสนุน : ตามข๎อตกลงในสัญญารับทุน ข๎อที่ 10 ผู๎รับทุนจะนําสํงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เป็นรูปเลํม 
จํานวน 4 เลํม พร๎อมแผํนบันทึกข๎อมูล จํานวน 1 แผํน บทความวิจัยความยาวไมํเกิน 12 หน๎า หลักฐานการเผยแพรํ
ผลงานวิจัย หลักฐานการนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ และรายงานแสดงรายการคําใช๎จํายพร๎อมสําเนาหลักฐาน   
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   ผลงานวิจัยที่นําไปใช๎ประโยชน์ภายนอกหนํวยงานยังมีจํานวนน๎อย 

ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการ
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 ให๎พิจารณาลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

1. เป็นโจทย์ที่ชุมชนหรือคนในท๎องถิ่นเห็นวํามีความสําคัญ และอยากจะค๎นหาคําตอบรํวมกัน 
2. ชุมชนมีสํวนรํวมในกระบวนการค๎นหาคําตอบรํวมกัน  
3. มีการปฏิบัติการเพ่ือแก๎ปัญหา หรือเสนอทางเลือกให๎กับท๎องถิ่น  
4. เป็นเรื่องที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ และเปูาหมายขององค์กร 

รูปแบบการงานวิจัยการวิจัยเพื่อท๎องถิ่นสามารถดําเนินการได๎ 2 ลักษณะใหญํๆ ดังนี้ 
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยํางมีสํวนรํวมของท๎องถิ่น เป็นงานวิจัยที่มีลักษณะสมบูรณ์ตามแนวความคิด

การวิจัยเพื่อท๎องถิ่น ทั้งในเชิงเนื้อหาและเชิงกระบวนการ ภายใต๎หลักการวํา “เป็นปัญหาของชาวบ๎าน ชาวบ๎านเป็น
ทีมวิจัย และมีปฏิบัติการเพ่ือแก๎ปัญหา” เน๎นกระบวนการในการทําความเข๎าใจและหาทางเลือกในการแก๎ปัญหาสังคม
ในทุกประเด็น โดยที่ชุมชนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินการในทุกขั้นตอน ตั้งแตํการกําหนดประเด็น 
วิเคราะห์ และใช๎ผลสรุปจากการวิจัยไปสูํทางเลือกของการแก๎ไขปัญหา 

2. การวิจัยเพื่อสร๎างทางเลือกของท๎องถิ่น เป็นงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นรูปแบบใหมํที่พัฒนามาจากแบบแรก
เพ่ือให๎เหมาะสมกับความต๎องการ และสอดคล๎องกับศักยภาพของท๎องถิ่นและกลุํมคนซึ่งมีหลากหลายระดับ หรือ
เพ่ือให๎ท๎องถิ่นสามารถเลือกใช๎ได๎ตามความเหมาะสม เป็นการเริ่มต๎นทดลองทํางานวิจัยอยํางงํายๆ โดยใช๎ระยะเวลา
ดําเนินไมํมากนักประมาณ3 – 6 เดือน หรือไมํเกิน 1 ปี งานวิจัยแบบนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยเพื่อใช๎
กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยและการถอดความรู๎จากการทํางานพัฒนาของชุมชน รวมถึงการเตรียมชุมชน เตรียมทีม
วิจัยชาวบ๎าน และนําไปสูํการวางแผนและแก๎ปัญหาในเบื้องต๎น 
การค านวณ :  

ร๎อยละของงานวิจัยรํวมกับชุมชน
ท๎องถิ่น 

= 
จํานวนงานวิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น 

x100 
จํานวนงานวิจัยปีงบประมาณ 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 
หน่วยงาน เป้าหมาย จ านวนชิ้นงาน 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 : จํานวนผลงานวิจัยรวํมกับชุมชนตํอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด 68 โครงการ ดังนี้ 
ที ่ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย 

คณะครุศาสตร์    
1 การบริหารจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการนําไปใช๎ประโยชน์จากขยะในเขต

พื้นที่อบต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี ่
ดร.วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร 

2 การสร๎างความรู๎ในการจัดการขยะอยํางมีสํวนรํวมของประชาชนในเขตเทศบาล 
ตําบลบ๎านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

ดร.ปารณีย์ ศรีสวสัดิ์ 

3 แนวทางการจัดการขยะมลูฝอยของครัวเรือนแบบมสีํวนรํวมในเขตอบต.เขาทอง 
อ.เมือง จ.กระบี ่

ดร.วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร 

4 ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนในระดับปฐมวยัของผู๎ปกครองในเขต
เทศบาลตาํบลคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา 

นางสาวเสาวภาคย์ สวํางจันทร ์

คณะนิติศาสตร์    
1 การพัฒนาการจดัสวสัดิการและคณุภาพชีวิตผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล 

คลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา 
ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง 

2 การพัฒนาการจดัสวสัดิการและคณุภาพชีวิตผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล 
คลองพนพัฒนา อ.คลองทํอม จ.กระบี ่

ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง 

3 การพัฒนาระบบการจัดการตนเองโดยใช๎ความเชี่ยวชาญเฉพาะของชุมชนท๎องถิ่น
ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

นายอภิชาติ โกศล 

4 แนวทางการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ํากรณีศึกษาเทศบาลตําบล
ปากน้ําฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ 

5 แนวทางการลดการเกิดอุบตัิเหตุ บนถนนในพ้ืนท่ีตําบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง นางสาวศุภัทรชญา วีระกูล 
คณะพยาบาลศาสตร์    

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ โดยการมสีํวนรํวมของชุมชนอบต.บางน้ําจืด 
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

นางสาวจวง เผือกคง 

2 การพัฒนาเครือขํายผู๎ดูแลผูป๎ุวยเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงโดยชุมชน
เทศบาลตาํบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครครีธรรมราช 

ดร.ประดิษฐพร พงศ์เตรียง 

3 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ  อ.ตะกั่วทํุง  
จ.พังงา 

นางพูนทรัพย์ โกมุทผล ทํูกู๏ด 

4 การพัฒนาระบบการดูแลผูส๎ูงอายโุดยการมีสํวนรํวมของชุมชนในบริบทภาคใต๎ของ
ไทย 

ดร.จริาพร วัฒนศรสีิน 

5 การพัฒนารูปแบบการเข๎าถึงระบบบริการสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บปาุยฉุกเฉินโดย
ชุมชนมีสํวนรํวมสําหรับผูส๎ูงอายุท่ีต๎องพึ่งพาผู๎อื่น อบต.บางกุ๎ง อ.ห๎วยยอด จ.ตรัง 

ดร.ทัศนีย์ สุนทร 

6 การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชนตําบลคลองเคียน อ.ตะกั่วทุํง  
จ.พังงา 

ดร.อรญัญา รักหาบ 

7 การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมด๎านสุขภาพของผู๎สูงอายุในเทศบาล
ตําบลหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 

นางสาวกมลชนก ทองเอียด 

8 การมีสํวนรํวมของชุมชนในการออกแบบกิจกรรมการสํงเสรมิสุขภาพผู๎สูงอายุ นางสาววีณา ลิม้สกลุ 
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เทศบาลตาํบลปากน้ําชุมพร อ.เมอืง จ.ชุมพร 
9 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีํวนรวํมเพื่อพัฒนารูปแบบการปูองกันพฤติกรรม

เสี่ยงตํอการตั้งครรภ์วัยรุํน ณ องคก์ารบริหารสํวนตําบลถ้ํา อ.ตะกั่วทุํง จ.พังงา 
นางสาวสุมณฑา โพธิบตุร 

10 ความต๎องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุในองค์การบริหารสํวน 
ตําบลบางกุ๎ง อ.ห๎วยยอด จ.ตรัง 

นางวรรณา กุมารจันทร ์

11 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลช๎างซ๎าย 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี

นางสาวเกศรา ตั้นเซ๎ง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
1 การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวม ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลคลองพนพัฒนา 

อ.คลองทํอม จ.กระบี ่
ผศ.ดร.ภมรรตัน์ สุธรรม 

2 การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาทอน อ.ทุํงหว๎า จ.สตลู นายพงศ์เทพ แก๎วเสถียร 
3 การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสะพลี อ.ปะทวิ จ.ชุมพร นายพงศ์เทพ แก๎วเสถียร 
4 การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพ้ืนท่ีองค์การบริหารสํวนตําบลน้ําผุด 

อ.ละงู จ.สตูล 
ผศ.ดร.ภมรรตัน์ สุธรรม 

5 การจัดการขยะมลูฝอยโดยการมสีวํนรํวมของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลกะไหล นายพิสิฐ นิลเอก 
6 การจัดการขยะมลูฝอยแบบมสีํวนรํวมในพ้ืนท่ีองค์การบริหารสํวนตาํบลอําวตง 

อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
ดร.จตุพล ชูจันทร ์

7 การบริหารจัดการขยะของชุมชนสระแก๎วและชุมชนบ๎านลํางอยํางยั่งยืนเทศบาล
เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

ดร.จารุโส สุดครี ี

8 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนมีสํวนรํวมของตําบลบํอแสน ดร.วาสนา จาตรุัตน ์
9 การบริหารจัดการขยะอยาํงมีสํวนรํวมเทศบาลตําบลปากน้ําชุมพร อ.เมือง 

จ. ชุมพร 
นายกฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ 

10 การบริหารจัดการขยะอยาํงมีสํวนรํวมเทศบาลตําบลมาบอํามฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ 
11 การมีสํวนรํวมในการบริการจดัการขยะมลูฝอยโดยชุมชน อบต.รมณีย์ อ.กะปง  

จ.พังงา 
รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ 

12 แผนพัฒนาศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตําบลทุํงคาวัด อ.ละแม 
จ.ชุมพร 

นางสาวเอพร โมฬ ี

13 ระบบการบริหารจัดการกลุมํทอผา๎เช็ดเท๎าตําบลนาไม๎ไผํในมิติของฐานเศรษฐกิจ
และทุนวัฒนธรรมเพื่อสร๎างความแข็งแรงและยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ 

14 รูปแบบการมสีํวนรํวมในการจัดการขยะจากต๎นทางของประชาชนอบต.นาไม๎ไผํ นายสมมาส เส๎งสุย 
คณะวิทยาการจัดการ    

1 การจัดการความรู๎และกาํหนดแนวทางพัฒนาแหลํงเรียนรูห๎ลักปรัชญาเศรษฐกิจใน
เขตพื้นท่ีอบต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 

นางสงบ สิงสันวิตร 

2 การจัดการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนมีสํวนรํวมตําบลบํอแสน 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 แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืนในการมีสํวนรํวมของชุมชน
ตําบลกําแพง อ.ละงู จ.สตลู 

ผศ.ดร.อรุษ คงรุํงโชค 

6 แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืนในการมีสํวนรํวมของชุมชน
ตําบลนาทอน อ.ทุํงหว๎า จ.สตลู 

ผศ.ดร.อรุษ คงรุํงโชค 

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

ชุมชนองค์การบริหารสํวนตําบลพรุเตียวอ.เขาพนม จ.กระบี่ 
ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน 

10 ปัจจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชนเพื่อพัฒนาเป็น
แหลํงทํองเที่ยวกรณีศึกษาชุมชนตาํบลน้ําผดุ อ.ละงู จ.สตลู 

ดร.วริศรา สมเกียรติกุล 

11 รูปแบบและแนวทางจัดการขยะมลูฝอยอยํางยั่งยืน อบต.คลองประสงค์ อ.เมือง  
จ.กระบี ่

นางสาวมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญ
พงษ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
1 การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลขุนทะเล อ.ลานสกา 

จ.นครศรีธรรมราช 
ผศ.ดร.จิตเกษม หลําสะอาด 

2 การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง อ.ฉวาง 
จ.นครศรีธรรมราช 

ผศ.ดร.รตันา วงศ์ชูพันธ์ 

3 การจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพิปูน อ.พิปูน 
จ.นครศรีธรรมราช 

ผศ.ดร.จิตเกษม หลําสะอาด 

4 การจัดการขยะอยํางยั่งยืนแบบมีสวํนรํวมในเขตพื้นท่ีตําบลกําแพง อ.ละงู จ.สตูล ดร.พัชรี หลุํงหมําน 
5 การจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนสระแก๎วและ

บ๎านลํางเทศบาลเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
ดร.วัชรี รวยรื่น 

6 การจัดการน้ําเพื่อการเกษตรองคก์ารบริหารสํวนตําบลคลองน๎อย อ.ปากพนัง 
จ.นครศรีธรรมราช 

นางสาวมินตรา ตรงตํอการ 

7 การจัดการน้ําเพื่อการเกษตรองคก์ารบริหารสํวนตําบลทุํงคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร นายอาดือนา นิโด 
8 การจัดการผลิตมังคดุให๎มีคณุภาพ กรณีศึกษาตําบลบางน้ําจดื อ.หลงัสวน จ.ชุมพร ผศ.พรพรหม พรหมเมศร ์
9 การใช๎ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลอืจากโรงฆํากสุรเพื่อผลติปุ๋ยหมัก:กรณีศึกษา

ตําบลมะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน ์

10 การบริหารการจดัการขยะแบบมสีวํนรํวมและการนําไปใช๎ประโยชน์จากขยะมลู
ฝอยของครัวเรือนในเขตพื้นท่ี อบต.คลองแดน อ.ระโหนด จ.สงขลา 

นางสาวชิโนรส ละอองวรรณ 

11 การบริหารจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการใช๎ประโยชน์ขยะในพืน้ท่ีองค์กรการ
บริการสํวนตําบลคลองน๎อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

ดร.วัชรี รวยรื่น 

12 การบําบัดน้ําเสียสีย๎อมกระจดูโดยใช๎สารส๎มรํวมกับคลอรีน:กรณีศึกษา  
ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน ์

13 การประยุกต์ใช๎ระบบถังกรองไร๎อากาศรํวมกับบึงประดิษฐ์ในการบําบัดน้ําเสยี
ฟาร์มสุกร:กรณีศึกษากลุมํผูเ๎ลี้ยงสกุรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลช๎างซ๎าย  
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธาน ี

นางสาวเนตรนภา เหมทานนท ์

14 การพัฒนาผลิตภณัฑ์กาละแมและกลยุทธ์สํวนประสมการตลาดของกลุํมสร๎าง
อาชีพตําบลทุํงขมิ้น อ.นาหมํอม จ.สงขลา 

ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร ์

15 การมีสํวนรํวมของชุมชนในการบรหิารจัดการบํอน้ําพุร๎อนบ๎านรมณยี์เพื่อการ
ทํองเที่ยวกรณีศึกษาบ๎านรมณยี์ อ.กะปง จ.พังงา 

นางสาวกนกวรรณ แก๎วเกาะ
สะบ๎า 

16 การศึกษาตัวบํงช้ีความรับผิดชอบตํอสังคมของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
สํวนตําบลคลองประสงค์อ.เมือง จ.กระบี ่

ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง 

17 การศึกษารูปแบบระบบบําบดัน้ําเสียชุมชนท่ีเหมาะสมขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นกรณีศึกษาเทศบาลตําบลวงัไผํ อ.เมือง จ.ชุมพร 

นางสาวรัชกร นามกร 

18 การสืบทอดภูมิปัญญาดา๎นการจดัการความหลากหลายสมุนไพรไทยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรเทศบาลตําบลบ๎านสวน 

ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ ์

19 คุณภาพการผลิตกะปิกุ๎งเคยเพื่อพัฒนาเป็นสินค๎าในตาํบลห๎วยน้าํ อ.คลองทํอม  ผศ.ดร.สภุาพร อภริัตนานสุรณ ์
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จ.กระบี ่
20 คุณภาพของน้ําพุร๎อนเคม็ อ.คลองทํอม จ.กระบี ่ ดร.พัชรี หลุํงหมําน 
21 แนวทางการจัดการทํองเที่ยวตําบล คลองเคียน อ.ตะกั่วทํุง จ.พังงา นางสาวกนกวรรณ  

แก๎วเกาะสะบ๎า 
22 แนวทางการลดสารกันเปื้อนตกค๎างในอาหารที่จําหนํายในตลาดสดเทศบาล 

ตําบลมาบอํามฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
นายจีรวัฒน์ มาลา 

23 ผลกระทบจากโรงโมํหินท่ีมีตํอประชาชนในเขตตําบลสะพลี อ.ปะทวิ จ.ชุมพร ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน ์
 

ผู้รายงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการ
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
หนํวยงานอื่นโดยเป็นงานบริการวิชาการท่ีให๎ความสําคัญในการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นตามหลักการ 4 ประการของพันธ
กิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) คือ  

1. รํวมคิดรํวมทําแบบพันธมิตรและหุ๎นสํวน  
2. เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน และนําไปสูํผลงานวิชาการ 
3. เกิดประโยชน์รํวมกันแกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย 
4. เกิดผลกระทบตํอสังคมที่ประเมินได๎ 

การค านวณ :  
งานบริการวิชาการท่ีทําใน
ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม 

= 
จํานวนงานบริการวิชาการท่ีทําและพัฒนารํวมกับชุมชน

ท๎องถิ่น หรือสถานประกอบการ x100 
จํานวนงานบริการวิชาการท้ังหมด 

 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 56.35 
หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.คณะครุศาสตร ์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 33.33 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 55.56 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 48.00 
4.คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 90.00 
5.คณะนิตศิาสตร ์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 27.27 
6.คณะพยาบาลศาสตร ์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 75.00 
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 65.22 
8.บัณฑิตวิทยาลัย ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 100.00 
9.สํานักงานอธิการบด ี ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 60.00 
10.สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร๎อยละ 50 - 
11.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 75.00 
12.สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 60.00 
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา ร๎อยละ 50 -  
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ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
งานบริการวิชาการท่ีทําในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม 

ร๎อยละ 50 56.35 5 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ในไตรมาส 3 มีการดําเนินงานบริการวิชาการที่ทําในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม จํานวน  71 งาน  ได๎แกํผลการดําเนินงานของหนํวยงานดังนี้   

1. คณะครุศาสตร์  จํานวน 3 โครงการ จากทั้งหมด 9 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 33.33ได๎แกํ 
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธุ์กับการจัดการพื้นที่และทรัพยากรทางสังคม 
1.2 โครงการสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสําหรับบุคลากรทางการศึกษา (เป็นโครงการที่ไมํ

มีในแผนงานบริการวิชาการ) 
1.3 โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิทานพ้ืนบ๎านตํานานความเป็นมาของตําบลบางสวรรค์  

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 10  โครงการ จากทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 55.56 
ได๎แกํ 
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการแปลงหญ๎าเนเปียร์ลูกผสมรํวมกับการผลิตก๎อนอาหารพลังงาน

สูง (UMMB) ที่เสริมสมุนไพรถํายพยาธิเพ่ือสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต๎นแบบด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น 
2.3 แผนงานพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวดอนสัก-เกาะพะลวย 3 โครงการ ได๎แกํ 

2.3.1 โครงการสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชน 
2.3.2 โครงการธนาคารอาหารชุมชนเกาะพะลวย 
2.3.3 โครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรมโรงเรือน

เลี้ยงไกํไขํ 
2.4 แผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 4 โครงการ ได๎แกํ 

2.4.1 โครงการสํารวจเก็บรวบรวมชนิดพันธ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์และศึกษาลักษณะทางกายภาพ 
2.4.2 โครงการขยายพันธุกรรมต๎นหยาดน้ําค๎าง 
2.4.3 โครงการเก็บรวบรวมพันธุ์ไม๎น้ําพื้นถ่ินและพรรณไม๎น้ําสวยงาม 
2.4.4 โครงการพัฒนานวัตกรรมจากผักตบชวาเพ่ือฆําลูกน้ํายุงลายบ๎าน 

            2.5 โครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัยด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดการเรียนรู๎ตามแนวทาง STEM ศึกษา 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจํานวน 12 งาน จากท้ังหมด 25 งาน คิดเป็นร๎อยละ 48.00 ได๎แกํ 
             3.1 โครงการจัดการปุาต๎นน้ําหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพ้ืนที่ตําบลดอนสัก อ.ดอนสัก  
จ.สุราษฎร์ธานี  (เงินรายได๎) 
             3.2 โครงการฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาชายเลนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนตําบลทําทอง อ.กาญจนดิษฐ์  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

  3.3 โครงการค๎นหาปัญหาและความต๎องการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ (การจัดการชุมชนเชิงอนุรักษ์) 
  3.5 โครงการจัดการปุาต๎นน้ําหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพ้ืนที่ตําบลดอนสัก อ.ดอนสัก  
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จ.สุราษฎร์ธานี   
             3.6 โครงการชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             3.7 โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
             3.8 โครงการสารสนเทศศาสตร์ ปันความรู๎สูํชุมชน 
             3.9 โครงการติวพิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน 
             3.10 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด๎านภาษาอังกฤษให๎กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธาน ี
             3.11 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 
             3.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนในงานสารบรรณ  
       4. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 9 โครงการ  จากท้ังหมด 10  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 90.00 ได๎แกํ 
             4.1 โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันธุรกิจ SME ตําบลช๎างขวา อ.กาญจนดิษฐ์  
จ.สุราษฎร์ธาน ี
             4.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองขยายชุมชนบ๎านพุมเรียงโดยประสานการมีสํวน
รํวมของภาคประชาชน ปี 2 
             4.3 โครงการณรงค์คัดแยกขยะกํอนทิ้ง เทศบาลตําบลพุมเรียง 
             4.4 โครงการปลูกปุาชายเลนบ๎านพุมเรียง 
             4.5 โครงการอบรมการใช๎งานโปรแกรม Microsoft Office  
             4.6  โครงการอบรม “ทรัพยากรไทย พืชผักพรรณไม๎” 
             4.7  โครงการพืชผักพรรณไม๎เทรดแฟร์ 
             4.8  โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพภาษาท่ีสามเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น 
             4.9 โครงการสํารวจผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสํงเสริมและพัฒนาสูํการทํองเที่ยว 
        5. คณะนิติศาสตร์  จํานวน  3 โครงการ  จากท้ังหมด 11  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 27.27 ได๎แกํ 
             5.1 โครงการพระบารมีปกเกล๎าชาวสุราษฎร์ 
             5.2 โครงการคลินิกกฎหมาย 
             5.3 โครงการจัดทําและรวบรวมข๎อบังคับกฎระเบียบของชุมชน 
        6. คณะพยาบาลศาสตร์  มีการดําเนินงาน จํานวน 7 โครงการรวม 12 งาน จากทั้งหมด 8  โครงการ 16 งาน  
คิดเป็นร๎อยละ 75.00 ได๎แกํ 
            6.1 โครงการตามแนวพระราชดําริสายใยรักแหํงครอบครัว ประกอบด๎วย 2 กิจกรรม (งาน)  
                 6.1.1 กิจกรรมสํงเสริมสมรรถภาพสมองผู๎สูงอายุ 
                 6.1.2 กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพจิตหํางไกลจากภาวะซึมเศร๎าในผู๎สูงอายุ 
            6.2 โครงการบริการวิชาการสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชน ประกอบด๎วย 3 กิจกรรม (งาน) 
                 6.2.1 กิจกรรมสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดการขยะในชุมชนบ๎านนาเดิม 
                 6.2.2 กิจกรรมพัฒนาเครือขํายผู๎ดูแลผู๎ปุวยทางออร์โธปิดิกส์ในท๎องถิ่น 
                 6.2.3 กิจกรรมสํงเสริมความรู๎ในการปูองกันการตั้งครรภ์กํอนวันอันควร 
            6.3 โครงการศูนย์สํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ประกอบด๎วย 2 กิจกรรม ดําเนินงานไปแล๎ว 1 กิจกรรม คือ 
                 6.3.1 กิจกรรมยํอยโรงเรียนผู๎สูงอายุ 
            6.4 โครงการจัดตั้งหนํวยการจัดการศึกษาตํอเนื่องทางการพยาบาล (หนํวย CNEU) ประกอบด๎วย 3 
กิจกรรม (งาน)  
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                 6.4.1 กิจกรรมการอบรมเวชกิจฉุกเฉินเบื้องต๎น 
                 6.4.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด๎านการสอนสําหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง 
                 6.4.3กิจกรรมการเปิดหลักสูตรผู๎ชํวยเหลือคนไข๎ 
            6.5 โครงการโรงเรียนผู๎สูงอายุ กิจกรรม สร๎างเครือขํายโรงเรียนผู๎สูงอายุ 
            6.6 โครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 
            6.7 โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นสําหรับประชาชนทั่วไป  
        7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวจํานวน15 โครงการจากทั้งหมด 23 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ65.22 ได๎แกํ 

7.1 อบรมภาษาจีนเพ่ือการบริการ (22-26 ต.ค. 59) 
7.2 Junior Guides By Tourism Program (1 ธค 59) 
7.3 โครงการยกระดับมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ อ.เวียงสระ(3-22 ธ.ค. 59) 
7.4 โครงการอบรมทักษะภาษาตํางประเทศและจิตบริการบุคลากรด๎านโรงแรม(12-16 ธ.ค. 59) 
7.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) รุํนที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (4-16 ธ.ค. 59)  
7.6  พัฒนาเครือขํายความรํวมมือกับYULINUniversity (15-18 ธ.ค. 59)  
7.7 โครงการบริการข๎อมูลตามรอย 9 พระบาท(17-18 ธ.ค. 59) 
7.8 โครงการฝึกอบรมShinsung-SRU Winter Program 2016 (20 ธ.ค. 59 – 17 ม.ค. 60)  
7.9  โครงการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมืองเวียง(21-29 ธ.ค. 59) 
7.10 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพริกแกงตํามือ อ.เวียงสระ(21-22 ธ.ค. 59)  
7.11 English outside the book (25 ม.ค.– 17 มี.ค. 2560) 
7.12 ฝึกอบรมภาษาจีนเพ่ือการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ(16-31 มี.ค.60) 
7.13 จัดทําฐานข๎อมูลงานบริการวิชาการ(มี.ค.60) 
7.14 จัดสร๎างฐานข๎อมูลการทํองเที่ยว หาดนางกํา พะลวย เวียงสระ(มี.ค.60) 

      7.15 โครงการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวพระราชดําริฯ บ๎านน้ําราด(เม.ย.-ก.ย. 60) 
        8. บัณฑิตวิทยาลัย  จํานวน 2 โครงการ จากแผนการดําเนินงาน 2  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 100.00 คือ  
            8.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนจังหวัดพังงา 
            8.2 โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือการนําไปใช๎ประโยชน์อยําง
ยั่งยืน 
        9. สํานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น) ดําเนินการแล๎วเสร็จ จาํนวน  2 โครงการ กําลัง
ดําเนินการ  4  โครงการจากทั้งหมด 6  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 60.00 ได๎แกํ 
           9.1  โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว  ดําเนินการแล๎วเสร็จ 
           9.2  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินการแล๎วเสร็จ 
           9.3  โครงการสํงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 75 
           9.4  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎า 
ร๎อยละ 45 
           9.5  โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวดอนสัก - พะลวย อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 45 
           9.6  โครงการขับเคลื่อน SRU Model อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 75 
       10. สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมํมีการดําเนินงานในพันธกิจด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
       11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานแล๎วจํานวน 4 โครงการ  แล๎วเสร็จ 3 โครงการ จาก
ทั้งหมด 4 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 75.00 ได๎แกํ 
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           11.1 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการทํองเที่ยวหมูํเกาะพะลวย (ดําเนินการแล๎วเสร็จ) 
           11.2 โครงการประชาสัมพันธ์เส๎นทางทํองเที่ยวดอนสัก-เกาะพะลวย (ดําเนินการแล๎วเสร็จ) 
           11.3 โครงการบริการวิชาการด๎านภาษาให๎กับผู๎นําชุมชนทํองเที่ยว ณ ชุมชนหาดนางกํา (จัดอบรมแล๎วเสร็จ 
อยูํระหวํางดําเนินการจัดทําคูํมือภาษาอังกฤษสําหรับให๎ผู๎บริการด๎านการทํองเที่ยว) 
           11.4 โครงการบริการวิชาการด๎านภาษาให๎กับผู๎นําชุมชนและผู๎สนใจทั่วไป ณ พื้นที่ตําบลขุนทะเล 
(ดําเนินการแล๎วเสร็จ อยูํระหวํางจัดทํารายงานผลเสนอมหาวิทยาลัย) 
       12. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มีการดําเนินงานบริการวิชาการท่ีทําและพัฒนารํวมกับชุมชนท๎องถิ่นหรือสถาน
ประกอบการ 3 งาน จากท้ังหมด 5 งาน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 ได๎แกํ  
             12.1 โครงการสืบสานปณิธานธรรม  กิจกรรมตามรอยทํานพุทธทาส กิจกรรมวาดภาพพุทธธรรมล๎ออายุ
ทํานพุทธทาส กิจกรรมเพนท์ถุงผ๎าหาแกํนธรรม กิจกรรมสืบศิลป์ภาษาถ่ินผํานบทเพลง และกิจกรรมอบรมแกนนํา
ทํานพุทธทาส 
             12.2 โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 111 ปี  
             12.3 โครงการสํงเสริมงานวิจัยทางวัฒนธรรม 
       13. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไมํมีงานบริการวิชาการที่ทําในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
       สรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการท่ีทําในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมไตรมาส 3 จํานวน  
71 งานจากจํานวนงานบริการวิชาการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ทั้งหมด 126  งาน คิดเป็นร๎อยละ 56.35 
ปัจจัยสนับสนุน :ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานตามแผน 
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา  องอาจ ต าแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166 
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ตัวช้ีวัดที่ 20ผู้เข้ารับการบริการและน 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 สํารวจ วิเคราะห์ ทดสอบ และตรวจสอบ 
  (3) การวางระบบ ออกแบบ และประดิษฐ์ 
  (4) การให๎คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
  (5) การให๎บริการวิจัย 
  (6) การให๎บริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
  (7) การเขียนทางวิชาการและงานแปล 
  (8) การให๎บริการทางด๎านเทคโนโลยีการศึกษา 
  (9) การให๎บริการสารสนเทศ 
  (10)การให๎บริการวิชาการอ่ืน ๆ 
 โครงการบริการวิชาการ หมายถึง โครงการที่ให๎บริการวิชาการแกํทางราชการ รั ฐวิสาหกิจเอกชน สังคม
หรือชุมชน อันกํอให๎เกิดความก๎าวหน๎าทางวิชาการแกํสังคม โดยอาศัยความรู๎และความสามารถทางวิชาการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือสํวนงานโดยไมํมุํงผลกําไร ทั้งการให๎บริการวิชาการที่มีคําตอบแทนและบริการวิชาการ
แบบให๎เปลํา 
การค านวณ :  

ผู๎เข๎ารับการบริการและนําความรู๎
ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์ 

จากการดําเนินการ 
= 

ผู๎เข๎ารับการบริการและนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมี
ผลลัพธ์จากการดําเนินการ x100 
ผู๎เข๎ารับการบริการทั้งหมด 

 

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

 



85 

 

ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 81.17 
หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.คณะครุศาสตร์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 53.49 

2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 67.61 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ  34.40 
4.คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ  37.50 
5.คณะนิติศาสตร ์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 100.00 

6.คณะพยาบาลศาสตร ์ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 87.30 
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเทีย่ว ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 98.17 
8.บัณฑิตวิทยาลัย ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 100.00 

9.สํานักงานอธิการบด ี ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 100.00 

10.สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร๎อยละ 50 - 
11.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 82.96 

12.สํานักศิลปะและวฒันธรรม ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 100.00 

13.สถาบันวิจัยและพัฒนา ร๎อยละ 50 - 
 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ผู๎เข๎ารับการบริการและนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
และมีผลลัพธ์จากการดําเนินการ 

ร๎อยละ 50 81.17 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ในไตรมาส 3 มีการดําเนินโครงการจัดอบรมให๎ความรู๎ ผู๎เข๎ารับการบริการ
วิชาการสามารถนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินการ คิดเป็นร๎อยละ 69.39 ได๎แกํ  

1. คณะครุศาสตร์  มีการจัดอบรม 3 โครงการ มีผู๎ผํานการอบรมจํานวน 172 คน หลังจากการจัดอบรมมีการ
ติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินการ จํานวน 92 
คน คิดเป็นร๎อยละ 53.49 
1.1 โครงการสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการศึกษา  
1.2 โครงการครูพ่ีเลี้ยงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM  
1.3 โครงการสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษสาํหรับบุคลากรทางการศึกษา 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดอบรม 9 โครงการ มีผู๎ผํานการอบรม 355 คน หลังจากการจัด
อบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินงาน 
จํานวน 240 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.61 ได๎แกํโครงการ 
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแปลงหญ๎าเนเปียร์ลูกผสมรํวมกับการผลิตก๎อนอาหาร
พลังงานสูง (UMMB) ที่เสริมสมุนไพรถํายพยาธิเพ่ือสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต๎นแบบด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น 
2.3  โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่มโรลกาแฟ 
2.4  โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่ม บราวนี่ 
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2.5  โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎ 
2.6 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : ผลิตภัณฑ์สปา 
2.7 โครงการสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชน (ตามแผนงานพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยว
ดอนสัก-เกาะพะลวย) 
2.8 โครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสร๎างโรงเรือน
เลี้ยงไกํไขํ  
(ตามแผนงานพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวดอนสัก-เกาะพะลวย) 
2.9 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท๎องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง :  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของหาวิทยาลัยด๎านวิทยาและเทคโนโลยีโดย
จัดการ เรียนรู๎ตามแนวทาง STEM ศึกษา 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดอบรมให๎ความรู๎ 12 งาน คือ 
3.1 โครงการจัดการปุาต๎นน้ําหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพ้ืนที่ตําบลดอนสัก  (เงินรายได๎) 
3.2 โครงการฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาชายเลนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนตําบลทําทอง อ.กาญจนดิษฐ์  

จ.สุราษฎร์ธาน ี
3.3 โครงการค๎นหาปัญหาและความต๎องการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ (การจัดการชุมชนเชิงอนุรักษ์) 
3.5 โครงการจัดการปุาต๎นน้ําหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพ้ืนที่ตําบลดอนสัก   
3.6 โครงการชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.7 โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
3.8 โครงการสารสนเทศศาสตร์ ปันความรู๎ สูํชุมชน 
3.9 โครงการติวพิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน 
3.10 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด๎านภาษาอังกฤษให๎กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตเมือง  

                   จ.สรุาษฎร์ธานี 
  3.11 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 

            3.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนในงานสารบรรณ 
             รวมมีผู๎ผํานการอบรม 1,250 คน หลังจากการจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารบัการอบรมและมีผู๎ทีไ่ดน๎ําความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินงาน จํานวน 900 คน คิดเป็นร๎อยละ 75.00 

4. คณะวิทยาการจัดการ รายงานผลการดําเนินงานโครงการเสริมสร๎างทักษะคอมพิวเตอร์สูํชุมชน ผู๎เข๎ารับการ
บริการนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินการ ร๎อยละ 37.50 

5. คณะนิติศาสตร์  มีการดําเนินโครงการจัดอบรมให๎ความรู๎ 2 โครงการ มีผู๎ผํานการอบรม 250 คน หลังจาก
การจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการ
ดําเนินงานจํานวน 250 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 จากโครงการ 

              5.1  โครงการคลินิกกฎหมาย 
              5.2 โครงการจัดทําและรวบรวมข๎อบังคับกฎระเบียบของชุมชน 

6. คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดอบรมให๎ความรู๎ 6 กิจกรรม มีผู๎เข๎ารํวมอบรม 315 คน ดังนี้  
6.1 กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพจิตหํางไกลจากภาวะซึมเศร๎าในผู๎สูงอายุ (100 คน) 
6.2 กิจกรรมสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดการขยะในชุมชนบ๎านนาเดิม ( 40 คน) 
6.3 กิจกรรมพัฒนาเครือขํายผู๎ดูแลผู๎ปุวยทางออร์โธปิดิกส์ในท๎องถิ่น (30 คน) 
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6.4 กิจกรรมยํอยโรงเรียนผู๎สูงอายุ (25 คน) 
6.5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด๎านการสอนสําหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง (30 คน) 
6.6 โครงการอดุมศึกษาพ่ีเลี้ยง กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม (50 คน) 
6.7 โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นสําหรับประชาชนทั่วไป (40 คน) 
หลังจากการจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จาก
การดําเนินงาน จํานวน 275 คน คิดเป็นร๎อยละ 87.30 เนื่องจากโครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นสําหรับ
ประชาชนทั่วไปจะมีการติดตามผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4  

7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว มีการจัดอบรมให๎ความรู๎จํานวน 12 โครงการ  
7.1 อบรมภาษาจีนเพ่ือการบริการ (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 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพริกแกงตํามือ อ.เวียงสระ (20 คน) 
7.11 โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงกิจกรรม English outside the book  
7.12 ฝึกอบรมภาษาจีนเพ่ือการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ (15 คน นําความรู๎ไปใช๎ 10 คน) 
7.13 อบรมจัดทําฐานข๎อมูลงานบริการวิชาการ  
7.14 จัดสร๎างฐานข๎อมูลการทํองเที่ยว หาดนางกํา พะลวย เวียงสระ 

            7.15 โครงการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวพระราชดําริฯ บ๎านน้ําราด 
มีผู๎เข๎ารับบริการทั้งหมด 547 คน หลังจากการจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นํา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินงาน จํานวน 537 คน คิดเป็นร๎อยละ 98.17  

8. บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดอบรมให๎ความรู๎ 1 โครงการ คือ โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ทําปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือการนําไปใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน มีผู๎ผํานการอบรม จํานวน 40 คน หลังจากการจัด
อบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินงาน 
จํานวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

9. สํานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)  มีการจัดอบรมให๎ความรู๎แกํครู ตชด. มีผู๎ผํานการ
อบรมจํานวน  89 คน หลังจากการจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินงาน จํานวน 89 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00  

10. สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมํมีการดําเนินงานในพันธกิจด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการจัดโครงการอบรมให๎ความรู๎แกํบุคคลภายนอก 

จํานวน 5 โครงการ ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ผู๎เข๎าอบรม จํานวน 135 คน  หลังจากการจัดอบรมมีการ
ติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินการ จํานวน 
112 คน คิดเป็นร๎อยละ 82.96 
11.1 โครงการไอทีเพ่ือการศึกษาตามแนวพระราชดําริ (ผู๎เข๎ารํวม 30 คน มีผู๎นําความรู๎ไปใช๎ 30 คน) 
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11.2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู๎เข๎ารํวม 40 คน มีผู๎นํา
ความรู๎ไปใช๎ 22 คน) 
11.3 โครงการบริการวิชาการด๎านภาษาให๎กับผู๎นําชุมชนทํองเที่ยว (ผู๎เข๎ารํวม 35 คน มีผู๎นําความรู๎ไปใช๎ 35 
คน) 
11.4 โครงการบริการวิชาการด๎านภาษาให๎กับผู๎นําชุมชนและผู๎สนใจทั่วไป (ผู๎เข๎ารํวม 30 คน มีผู๎นําความรู๎
ไปใช๎ 25 คน) 

12. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดอบรมให๎ความรู๎ 5 โครงการ มีผู๎ผํานการอบรม จํานวน 130 คน 
หลังจากการจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จาก
การดําเนินการ จํานวน 130 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 

13. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไมํมีการดําเนินงานในพันธกิจด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
         มีผู๎ผํานการอบรมทั้งสิ้น จํานวน  3,283 คน หลังจากการจัดอบรมมีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมและมีผู๎ที่ได๎
นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดําเนินการ จํานวน 2,665 คน  จากผู๎รับบริการวิชาการท้ังหมด คิดเป็น
ร๎อยละ 81.17 
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  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งจัดการศึกษาในระดับ
ขั้นพ้ืนฐานตั้งแตํระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 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 3 มหาวิทยาลัยได๎จัดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการตามโครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนเปูาหมาย จํานวน  20  โรงเรียน จากคณะตําง ๆ ดังนี้ 
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1. คณะครุศาสตร์  มีผลการดําเนินงานในไตรมาส 3 จํานวน 6 กิจกรรม แกํ 8 โรงเรียน ดังนี้ 
1.1  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทางศิลปะ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎” แกํโรงเรียนทําชนะ อ.ทําชนะ  
จ.สุราษฎร์ธาน ี
1.2  จัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด STEM ศึกษา แกํโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม อ.กาญจนดิษฐ์ และโรงเรียน
วัดสันติคีรีรมย์ อ.พุนพินจ.สุราษฎร์ธานี 
1.3 พัฒนาคุณภาพด๎านการเรียนภาษาอังกฤษด๎วยแผนผังบันทึกพฤติกรรมอันพึงประสงค์แกํโรงเรียนบ๎านหาน
เพชร อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 
1.4 ตลาดนัดความรู๎ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู๎ศาสตร์ด๎านภาษาไทยแกํกลุํมโรงเรียน
เครือขํายในอําเภอเมือง, กลุํมโรงเรียนเครือขํายในอําเภอบ๎านนาเดิม, กลุํมโรงเรียนเครือขํายในอ.บ๎านนาสาร  
จ.สุราษฎร์ธาน ี
1.5 การพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช๎กระบวนการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิดแกํโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 88  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
1.6 บูรณาการสื่อออนไลน์เพ่ือสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning แกํโรงเรียนบ๎านบางรักษ์  
อ.เกาะสมุย และโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อ.เกาะพะงันจ.สุราษฎร์ธานี 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผลการดําเนินงานในไตรมาส 3 จํานวน 2 โรงเรียน ได๎แกํ 
2.1 โรงเรียนบ๎านทําเพชร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
2.2 โรงเรียนบ๎านซอย 10 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ที่ดําเนินการ ได๎แกํ 
1) กิจกรรม The Young Designer โดยจะสอดแทรกการนําความรู๎เรื่องการวัดการประมาณและการคิด

คํานวณเพื่อหาคําตําง ๆ และสามารถตัดเย็บชุดราตรีสั้นโดยคํานึงถึงทรัพยากรทางเทคโนโลยี 
2) กิจกรรมนั่งร๎านจอมพลัง โดยจะสอดแทรกให๎นักเรียนมีทักษะการแก๎ปัญหาและเข๎าใจกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม 
3) กิจกรรม Edible Car โดยจะสอดแทรกการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารอาหารจากรถกินได๎ การ

วางแผนออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ และสามารถสร๎างรถกินได๎จากวัตถุดิบที่กําหนดให๎ได๎ตามเงื่อนไข
ที่กําหนด การคํานวณต๎นทุน กําไร และร๎อยละของกําไร สามารถบอกประเภทของสารอาหารและ
พลังงานที่ได๎รับจากรถกินได๎ ตลอดจนสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎กระบวนการทํางานเป็นกลุํม 

4) กิจกรรมขนมวุ๎นแสนอรํอย โดยจะสอดแทรกความรู๎เกี่ยวกับการละลายและปัจจัยในการละลาย การ
สังเกตและอธิบายตัวละลายและตัวทําละลาย การเลือกใช๎เครื่องมือตวงให๎เหมาะสมกับสิ่งที่ต๎องการจะ
ตวงตลอดจนการฝึกเขียนบันทึกรายรับรายจํายได๎ 

3.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  88 
- โรงเรียนบ๎านปากดอนสัก 

4.  คณะวิทยาการจัดการ 
- โรงเรียนบ๎านห๎วยโศก  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาที่ 3 เพ่ือการสื่อสารเบื้องต๎น 
- โรงเรียนบ๎านไสตอกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาท่ี 3 เพ่ือการสื่อสารเบื้องต๎น 

5.  คณะนิติศาสตร์  
- โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา 
- โรงเรียนพนมศึกษา 
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6.  คณะพยาบาลศาสตร์มีการดําเนินงาน กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม จํานวน 2 โรงเรียน ได๎แกํ 
6.1 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์อ.พุนพิน 
6.2 โรงเรียนวัดตรณาราม  อ.พุนพิน 

7.  วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ได๎จัดกิจกรรม English outside the book จํานวน  2 โรงเรียน ได๎แกํ 
    -  โรงเรียน บ๎านคอกช๎าง อ.ดอนสัก  
    -  โรงเรียนวัดพุมเรียง อ.ไชยา 
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 คณะควรคํานึงถึงกระบวนการในการ
ให๎บริการวิชาการแกํสังคม โดยศึกษาความต๎องการของกลุํมเปูาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการประจําทั้งการ
บริการวิชาการที่ทําให๎เกิดรายได๎และการบริการวิชาการที่คณะจัดทําเพ่ือสร๎างประโยชน์แกํชุมชน โดยมีการประเมิน
ความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแกํนักศึกษาให๎มีประสบการณ์
จากสภาพจริงและนํามาใช๎ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร๎างความพึงพอใจชุมชนและสังคมอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและกําหนดตัวบํงชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคม และจัดทําแผนการใช๎ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพ่ือให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

2. โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 อยํางน๎อยต๎องมีโครงการที่มีการเก็บคําลงทะเบียน 
3. ประเมินความสําเร็จตามตัวบํงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 และนําเสนอ

กรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 
4. นําผลการประเมินตามข๎อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให๎บริการวิชาการสังคม 
5. คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมในระดับสถาบัน 

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

 

ผลการด าเนินงาน : ระดับ 5 
หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.คณะครุศาสตร์ ระดับ  5 ระดับ  5 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ  5 ระดับ  4 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับ  5 ระดับ  1 
4.คณะวิทยาการจัดการ ระดับ  5 ระดับ  5 
5.คณะนิติศาสตร์ ระดับ  5 ระดับ  4 
6.คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับ  5 ระดับ  5 
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ระดับ  5 ระดับ  5 
8.บัณฑิตวิทยาลัย ระดับ  5 ระดับ  3 
9.สํานักงานอธิการบดี ระดับ  5 ระดับ  1 
10.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ  5 ระดับ  2 
11.สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระดับ  5 - 
12.สํานักศิลปวัฒนธรรม 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 5 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ในไตรมาส 3 หนํวยงานมีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคมตาม
เปูาหมายของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ3 ดังนี้ 

ระดับ 1 มีแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและกําหนดตัวบํงชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคม และจัดทําแผนการใช๎ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพ่ือให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม จํานวน 11  หนํวยงาน 

     ระดับ 2 โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 มีโครงการที่เก็บคําลงทะเบียน จํานวน 1  โครงการ ได๎แกํ   
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธ์กับการจัดการพื้นที่และทรัพยากรทางสังคม (คณะครุศาสตร์) 
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่มโรลกาแฟ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
3. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่มบราวนี่ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
4. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
5. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : หลักสูตรเรียนการทําผลิตภัณฑ์สปา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ (สํานักวิทยบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
ระดับ 3 ประเมินความสําเร็จตามตัวบํงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการและนําเสนอกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณา (คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์, วิทยาลัย
นานาชาติการทํองเที่ยว) 
ระดับ 4 นําผลการประเมินตามข๎อ 3 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให๎บริการวิชาการแกํสังคม  
(คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว) 
ระดับ 5 คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมในระดับสถาบัน มีหนํวยงานรํวมดําเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และโครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวดอนสัก - พะลวย ได๎แกํ คณะครุศาสตร์, คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะนิติศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, และ
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว โดยการประสานงานของงานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น สํานักงาน
อธิการบดี 

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 : 
                 การจัดทําฐานข๎อมูลชุมชนท๎องถิ่น หมายถึง กระบวนการทางเทคนิคหรือวิชาการสมัยใหมํที่นํา
คอมพิวเตอร์มาใช๎รวบรวม จัดเก็บ และการจัดการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งสามารถระบุถึงตําแหนํงหรือสถานที่ในภาคพ้ืนดินได๎
อยํางถูกต๎อง ตรงกับความเป็นจริง มาประยุกต์ใช๎เพ่ือจัดทําระบบฐานข๎อมูลทางด๎านทรัพยากร (Resource 
Mapping) ตลอดจน วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทักษะและความชํานาญการของคนในชุมชน (Skill Mapping) ล๎วน
มีความสําคัญและเป็นประโยชน์อยํางมากตํอการวางแผน และการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และกํอให๎เกิดการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  มหาวิทยาลัย 
ทําหน๎าที่ประสานงาน และดําเนินโครงการการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นเพ่ือ
การบริหารในชุมชนท๎องถิ่น ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลและทําการวิเคราะห์ข๎อมูลในด๎านตําง ๆ ทั้งข๎อมูลท างด๎าน
ทรัพยากรและข๎อมูลด๎านวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทักษะและความชํานาญของคนในชุมชนตําง ๆ ในพ้ืนที่ศึกษา 
เพ่ือใช๎ข๎อมูลดังกลําวในการวางแผนการจัดการเพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการบริหารของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ซึ่งจะยังผลให๎เศรษฐกิจระดับรากฐานมีความเข๎มแข็ง และสามารถพ่ึงตนเองได๎อยํางยั่งยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ศึกษารวบรวมและสรุปสาระสําคัญของข๎อมูล รวมทั้งรวบรวมวิเคราะห์จัดกลุํม  และกําหนดรูปแบบ
ฐานข๎อมูล 

2. ออกแบบและจัดทําฐานข๎อมูล 
3. มีการนําเข๎าข๎อมูลชุมชนในระบบได๎อยํางน๎อย ร๎อยละ 50  
4. เผยแพรํทางระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต  
5. ดําเนินการสํารวจความเห็นเกี่ยวกับระบบฐานข๎อมูลและการใช๎ประโยชน์ 

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

1 ข๎อ 2  ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 5 ข๎อ 
 

ผลการด าเนินงาน : ระดับ 5 
หนํวยงาน คําเปูาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1.คณะครุศาสตร์ ระดับ  5 ระดับ 2 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ  5 ระดับ 2 
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 5 
8.บัณฑิตวิทยาลัย ระดับ  5 ระดับ 1 
9.สํานักงานอธิการบดี ระดับ  5 ระดับ 2 
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10.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ  5 - 
11.สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระดับ  5 - 
12.สํานักศิลปวัฒนธรรม ระดับ  5 - 
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา ระดับ  5 -  

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข๎อมูลชุมชม
ท๎องถิ่น 

5 ข๎อ 5 ข๎อ 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ในไตรมาส 3 หนํวยงานมีระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข๎อมูลชุมชน
ท๎องถิ่น ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ 5ซึ่งได๎ให๎สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบระบบการจัดทํา
ฐานข๎อมูลและได๎จัดอบรมอาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบจัดทําฐานข๎อมูลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 อยูํใน
ขัน้ตอนการทดลองใช๎เพ่ือให๎โปรแกรมท่ีสร๎างข้ึนมีความถูกต๎องครบถ๎วนและสามารถใช๎ได๎จริง เนื่องจากในชํวงไตรมาส 
3 ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมีปัญหากระทบกับระบบฐานข๎อมูลที่สํานักวิทยบริการได๎ออกแบบไว๎ จึงต๎องมี
การออกแบบระบบเพ่ือใช๎ในการจัดทําฐานข๎อมูลใหมํให๎สามารถรองรับกับระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยที่ใช๎อยูํในปัจจุบัน จึงมีผลการดําเนินงานอยูํในระดับ 2 (ออกแบบและจัดทําฐานข๎อมูล) สํวนวิทยาลัย
นานาชาติการทํองเที่ยวได๎จัดทําฐานข๎อมูลด๎านการบริการวิชาการเฉพาะของวิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ซึ่งเป็น
คนละระบบกับที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบไว๎ โดยเผยแพรํทางอินเตอร์เน็ต สามารถสืบค๎น
ได๎ที่ http://inter.sru.ac.th/outreach/ 

ระดับ 1 ศึกษารวบรวมและสรุปสาระสําคัญของข๎อมูล รวมทั้งรวบรวมวิเคราะห์จัดกลุํม และกําหนด 
รูปแบบฐานข๎อมูล 

ระดับ 2 ออกแบบและจัดทําฐานข๎อมูล  
ระดับ 3 มีการนําเข๎าข๎อมูลชุมชนในระบบได๎อยํางน๎อย ร๎อยละ 50 
ระดับ 4 เผยแพรํทางระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต  (วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว) 
ระดับ 5  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบฐานข๎อมูลและการใช๎ประโยชน์ 

(วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว) 
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา  องอาจ ต าแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166 
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ตัวช้ีวัดที่ 24 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของ 
                 ประชาชน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าภาพหลัก : งานบริการวิชาการ  
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดปัจจัยน าเข้า(Input) หน่วยนับ : หลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย : 7 หลักสูตร 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

การฝึกอบรม  หมายถึง  กระบวนการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลให๎มีความรู๎ทักษะ 
ความสามารถ ในเทคนิคการปฏิบัติงานและเสริมสร๎างเจตคติในการพัฒนาการทํางานให๎ดีขึ้น สมบูรณ์ขึ้น การ
ฝึกอบรมประกอบด๎วยกิจกรรมและวิธีการฝึกอบรมตําง ๆ กัน ตามวัตถุประสงค์และลักษณะของบุคคล ซึ่งจ ะจัดขึ้น
เพ่ือยกระดับความสามารถของบุคคลให๎สามารถปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคตได๎และจะดําเนินการในชํวงเวลาหนึ่ง
อยํางมีระบบแบบแผน เมื่อต๎องการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ทักษะความสามารถ และเจตคติเพ่ิมข้ึน 

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

ทักษะทางวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถประเภทตาง ๆ ที่จําเปนตอการนําความรูทางวิชาชีพ 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 : 9 หลักสตูร 
หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.คณะครุศาสตร์ 1 หลักสูตร 1หลักสูตร 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลักสูตร 4หลักสูตร 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลักสูตร - 
4.คณะวิทยาการจัดการ 1 หลักสูตร - 
5.คณะนิติศาสตร์ 1 หลักสูตร - 
6.คณะพยาบาลศาสตร์ 1 หลักสูตร 2หลักสูตร 
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 9 หลักสูตร 5.0000 
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ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน:  ในไตรมาส 3 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จํานวน9 หลักสูตร
จาก 4 คณะ และอยูํระหวํางดําเนินการ 2 หลักสูตร ได๎แกํ  

1. คณะครุศาสตร์ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรอบรม 9 มาตรฐาน 
       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) 

       3. คณะพยาบาลศาสตร์มี 2 หลักสูตร ได๎ผํานการอนุมัติจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล๎ว อยูํระหวําง
กระบวนการเขียนหลักสูตร 
           3.1 หลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์  

3.2  หลักสูตรผู๎ชํวยพยาบาล 
4. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ได๎แกํ 

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

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่นในฐานะเจ๎าภาพหลักได๎มอบหมายให๎แตํละหนํวยงาน
จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือรวบรวมเสนอให๎คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เห็นชอบ ขณะนี้มี
หนํวยงานเสนอข๎อมูลแล๎ว 8 หลักสูตรแตํยังไมํครอบคลุมทุกคณะจึงยังไมํได๎ดําเนินการเสนอคณะกรรมการบริหาร
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  จํานวนเงินอุดหนุนในการบริการวิชาการที่ได๎รับจากแหลํงตําง ๆ ประกอบด๎วย 

1. รายได๎จากการบริการวิชาการ หมายถึงเงินที่เรียกเก็บจากการให๎บริการทางวิชาการ ประกอบด๎วยคําใช๎จําย
ในการดําเนินงาน และคําตอบแทน กับคําธรรมเนียมบริการ รวมถึงคําลงทะเบียนและเงินอุดหนุนที่ได๎รับจาก
บุคคลหรือหนํวยงานภายนอกด๎วย 

2. การบริการทางวิชาการ หมายถึง การให๎บริการทางวิชาการแกํหนํวยงานในมหาวิทยาลัยซึ่งจํายคําบริการ
วิชาการจากเงินรายได๎ของหนํวยงาน หรือการให๎บริการทางวิชาการแกํสํวนราชการอ่ืน หรือเอกชนอัน
กํอให๎เกิดประโยชน์แกํสังคมและกํอให๎เกิดประโยชน์แกํสังคมและกํอให๎เกิดรายได๎จากการให๎บริการ 

การค านวณ :  
สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการ

ตํอเงินรายได๎ที่ได๎รับจัดสรร 
= 

รายได๎จากการบริการวิชาการ 

x100 
งบประมาณเงินรายได๎มหาวิทยาลัย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ไมํรวมงบบุคลากรและงบลงทุน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร๎อยละ 0.2 ร๎อยละ 0.4 ร๎อยละ 0.6 ร๎อยละ 0.8 ร๎อยละ 1 

 

ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 1.08 

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.สํานักงานอธิการบด ี 9,785,564 97,855.64 3.88 
10.สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3,192,500 31,925.00 - 
11.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,162,051 51,620.51 - 
12.สถาบันวิจัยและพัฒนา 10,747,596 107,475.96 1.59 
13.สํานักศิลปวัฒนธรรม 1,739,100 17,391.00 19.95 

รวม 110,251,423.00 1,102,514.23 1.08  
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ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
สัดสํวนรายได๎จากการบริการวิชาการตํอเงินรายได๎
ที่ได๎รับจัดสรรของประชาชน 

ร๎อยละ 1 ร๎อยละ 1.08 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ไตรมาส 3 หนํวยงานมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการ จํานวน 1,189,161 
บาท คิดเป็นร๎อยละ 1.08 ของงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร จากผลการดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมตํอไปนี้ 

1. คณะครุศาสตร์  มีรายได๎จากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธุ์กับการจัดการพื้นที่และทรัพยากร
ทางสังคม  จํานวน 3,800  บาท คิดเป็นร๎อยละ  0.07  ของงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร 5,216,876 บาท 

2. คณะวิทยาการจัดการ ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการในไตรมาส 3 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการในไตรมาส 3 
4. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว มีรายได๎จากการฝึกอบรมหลักสูตร Shin sung-SRU Winter Program 

2016 จํานวน 47,880 บาท และจากการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น TTCS จํานวน 188,325 บาท รวม 
236,205 บาท คิดเป็นร๎อยละ 3.45 ของงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร 6,840,927 บาท 

5. คณะนิติศาสตร์ ไมํรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาส 3 
6. บัณฑิตวิทยาลัย มีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการ จํานวน 4,000 บาท โครงการอบรมการทําปุ๋ยหมัก

ชีวภาพเพ่ือการนําไปใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน คิดเป็นร๎อยละ 0.035 (0.04) จากงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร 
11,490,140 บาท 

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีรายได๎จากให๎บริการวิชาการ จํานวน  36,300   บาท จากการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร  คิดเป็นร๎อยละ 0.29 ของวงเงินที่ได๎รับจัดสรร 12,627,182 บาท  

8. คณะพยาบาลศาสตร์ ไมํรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาส 3 
9. สํานักงานอธิการบดี มีรายได๎จากการให๎บริการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการจากองค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น 14 องค์กร จํานวน 350,000 บาท และรายได๎จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตําบลบ๎านเชี่ยวหลาน จํานวน 30,000 บาท รวม
ทั้งสิ้น 380,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 3.88 ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร 9,785,564 บาท  

10. สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไมํมีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการ 
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการจํานวน 11,000 บาท คิด

เป็นร๎อยละ 0.21 ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร จํานวน  5,162,051 บาท โดยมีรายได๎จากโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  

12. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีรายได๎จากคําลงทะเบียนโครงการเผยแพรํผลงานวิจัยสูํสาธารณชน กิจกรรม
ประชุมวิชาการราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัยครั้งที่ 12  จํานวน 170,856 บาท คิดเป็นร๎อยละ 1.59   
ของงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร จํานวน 10,747,596 บาท  

13. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีรายได๎จากการให๎บริการวิชาการจํานวน 347,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 19.95 
ของงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร จํานวน  1,739,100 บาท โดยมีรายได๎จากโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  
ณ วัดโพธิ์ธาราม 

         รวมทั้งสิ้น  1,189,161  บาท คิดเป็นร๎อยละ 1.08 จากงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  จํานวน 110,251,423 บาท  
ผู้รายงาน : นางสาวจันทิมา  องอาจ ต าแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 0810883166 
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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 หรือทําหน๎าที่ใดๆ ที่มีผลตํอการพัฒนาชุมชนในด๎านวิชาการหรือการพัฒนา
ความรู๎ ตลอดจนความเข๎มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีคําตอบแทน และ
บริการวิชาการให๎เปลําโดยมีการนําความรู๎และประสบการณ์มาใช๎พัฒนาหรือบูรณาการเข๎ากับการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต๎น 

    งานบริการวิชาการ หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการให๎บริการแกํสังคมภายนอกสถาบันการศึกษาหรือเป็น
การให๎ บริการที่จัดในสถานบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข๎ามาใช๎บริการ 

    พิจารณาจากโครงการบริการวิชาการท่ีนําความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัยเทียบกับโครงการบริการวิชาการทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยดําเนินการในปีงบประมาณ  2560 
การค านวณ :  

โครงการบริการวิชาการที่นํา
ความรู๎และประสบการณ์จากการ
ให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

= 

โครงการบริการวิชาการที่นําความรู๎และประสบการณ์จาก
การให๎บริการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/

หรือการวิจัย x100 

โครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

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

 

ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 47.96 
หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.คณะครุศาสตร์ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 22.22 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 44.44 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 48.00 
4.คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 50.00 
5.คณะนิติศาสตร์ ร๎อยละ 75 - 
6.คณะพยาบาลศาสตร์ ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 50.00 
7.วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 61.54 

รวม ร้อยละ 75 ร้อยละ 47.96  



101 

 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
โครงการบริการวิชาการที่นําความรู๎และ
ประสบการณ์จากการให๎บริการมาใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 47.96 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ในไตรมาส 3 หนํวยงานได๎ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยเป็น
โครงการที่นําความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย จํานวน 47 โครงการ จากโครงการบริการวิชาการท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 98 โครงการ คิด
เป็นร๎อยละ 47.96 ได๎แกํ   

1. คณะครุศาสตร์  มีการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกํสังคม จํานวน2  โครงการ จากท้ังหมด 9 
โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 22.22 ได๎แกํ 
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุํมชาติพันธ์กับการจัดการพื้นที่และทรัพยากรทางสังคม บูรณาการกับ

การเรียนการสอนรายวิชาหลักสังคมวิทยา/สิทธิมนุษยชนศึกษา และบูรณาการกับการวิจัย เรื่อง 
ปฏิบัติการทางสังคมและการสร๎างกฎเกณฑ์ใหมํของชาวไทยทรงดําสุราษฎร์ธานี 

1.2 โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิทานพ้ืนบ๎านตํานานความเป็นมาของตําบลบางสวรรค์ บูรณาการกับ
การเรียนการสอนรายวิชานิทานและหุํนสําหรับเด็กปฐมวัย สื่อพัฒนาของเด็กปฐมวัย 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกํสังคม จํานวน 14  โครงการ 
จากทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 77.78 ได๎แกํ 
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแปลงหญ๎าเนเปียร์ลูกผสมรํวมกับการผลิตก๎อนอาหาร

พลังงานสูง (UMMB) ที่เสริมสมุนไพรถํายพยาธิ เพื่อสัตว์เคี้ยวเอื้อง”  บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชา การจัดการพืชอาหารสัตว์ 

2.2 โครงการ การพัฒนาศักยภาพชุมชนต๎นแบบด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาขยะและ 
มูลฝอยอันตราย,การจัดการสิ่งแวดล๎อม 

2.3 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กช็อกโกแลตหน๎านิ่มโรลกาแฟ  บูรณาการกับการเรียน
การสอนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.4 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : เค๎กส๎มหน๎านิ่ม บราวนี่บูรณาการกับการเรียนการสอน   
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.5 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : วุ๎นแฟนซีสร๎างรายได๎  บูรณาการกับการเรียนการสอน  
 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.6 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : ผลิตภัณฑ์สปา  บูรณาการกับการเรียนการสอน   
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.7  โครงการสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชน บูรณาการกับการเรียนการสอน   
2.8  โครงการธนาคารอาหารชุมชนเกาะพะลวย บูรณาการกับการเรียนการสอน   
2.9  โครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมโรงเรือน 

เลี้ยงไกํไขบํูรณาการกับการเรียนการสอน   
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2.10   โครงการสํารวจเก็บรวบรวมชนิดพันธ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์และศึกษาลักษณะทางกายภาพ บูรณา 
การกับการเรียนการสอน   

2.11   โครงการขยายพันธุกรรมต๎นหยาดน้ําค๎าง บูรณาการกับการเรียนการสอน   
2.12   โครงการเก็บรวบรวมพันธุ์ไม๎น้ําพ้ืนถิ่นและพรรณไม๎น้ําสวยงาม บูรณาการกับการเรียนการสอน   
2.13   โครงการพัฒนานวัตกรรมจากผักตบชวาเพ่ือฆําลูกน้ํายุงลายบ๎าน บูรณาการกับการเรียนการสอน   
2.14   โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

ของ มหาวิทยาลัยด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดการเรียนรู๎ตามแนวทาง STEM ศึกษา  
บูรณาการกับการเรียนการสอน   

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 12  โครงการ จากจํานวนงานบริการวิชาการประจําปี
งบประมาณ 2560 จํานวน 25 งาน คิดเป็นร๎อยละ 48.00 ได๎แกํ 
3.1 โครงการการจัดการปุาต๎นปุาหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพ้ืนที่ ต.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์  

จ.สุราษฎร์ธานี  (เงินรายได๎)บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์ปัญหาและการ
วางแผนพัฒนาและ/หรือบูรณาการกับการวิจัยเรื่องการจัดการความรู๎ในการอนุรักษ์ปุาชายเลน 

3.2 โครงการฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาชายเลนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ต.ทําทอง อ.กาญจนดิษฐ์  
จ.สุราษฎร์ธานี บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชน/การจัดการความรู๎ในงาน
พัฒนาชุมชนและ/หรือบูรณาการกับการวิจัยเรื่องการจัดการความรู๎ในการอนุรักษ์ปุาชายเลน 

3.3 โครงการค๎นหาปัญหาและความต๎องการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตบูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนพัฒนาและ/หรือบูรณาการกับการวิจัยเรื่องการจัดการ
ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการอนุรักษ์ปุาชายเลนในพื้นท่ี อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

3.4 โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ (การจัดการชุมชนเชิงอนุรักษ์)
บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชน/การจัดการความรู๎ในงานพัฒนาชุมชนและ/
หรือบูรณาการกับการวิจัยเรื่อง 

3.5 โครงการการจัดการปุาต๎นปุาหัวคลองโดยประชาชนมีสํวนรํวมพ้ืนที่ ต.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์  
จ.สุราษฎร์ธานี บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม/การจัดการความรู๎ในงานพัฒนาชุมชนและ/หรือบูรณาการกับการ
วิจัยเรื่องการจัดการความรู๎ในการอนุรักษ์ปุาชายเลน 

3.6 โครงการชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชน/การ
จัดการความรู๎ในงานพัฒนาชุมชนและ/หรือบูรณาการกับการวิจัยเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สวัสดิการชุมชน วิทยากรกระบวนการและเทคนิคการจัดการอบรมสําหรับนักพัฒนา 

3.7 โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาชุมชน/
การจัดการความรู๎ในงานพัฒนาชุมชนและ/หรือบูรณาการกับการวิจัยเรื่องหลักการสร๎างยุทธศาสตร์
และยุทธวิธีการพัฒนาท๎องถิ่น ,การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผน,การบริหารและการจัดการแผน
แมํบทชุมชน 

3.8 โครงการสารสนเทศศาสตร์ ปันความรู๎ สูํชุมชนบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการจัดเก็บและ
การสืบค๎นสารสนเทศ บริการสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และการอํานและการ
สํงเสริมการอําน 

3.9 โครงการติวพิชิต PAT 7.4 ภาษาจีนบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนระดับต๎น 1 
ภาษาจีนระดับต๎น 2 หลักภาษาจีน 1 และหลักภาษาจีน 2 
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3.10 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด๎านภาษาอังกฤษให๎กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธานี บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการอําน 
เชิงการวิเคราะห์ทางภาษาอังกฤษ 

3.11  โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 
การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ A1 A2 B1 และ B2 และวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช๎  

3.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนในงานสารบรรณบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 
ภาษากับสังคม ศิลปะการใช๎ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ 

4. คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานโครงการฯ และบูรณาการกับการเรียนการสอน 5 โครงการ 
จากทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 50.00 ได๎แกํ  
4.1 โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันธุรกิจ SME ต.ช๎างขวา อ.กาญจนดิษฐ์  

จ.สุราษฎร์ธานี บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการเป็นผู๎ประกอบการและธุรกิจขนาดยํอม 
4.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชนบ๎านพุมเรียงและพ้ืนที่ใกล๎เคียงปี 2 

บูรณาการกับรายวิชาการบริหารการผลิตและดําเนินงาน 
4.3 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะกํอนทิ้ง เทศบาลตําบลพุมเรียง บูรณาการกับรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
4.4 โครงการปลูกปุาชายเลนบ๎านพุมเรียง บูรณาการกับรายวิชาการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการ

บริหารธุรกิจ 
4.5 โครงการสํารวจผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสํงเสริมและพัฒนาศูํการทํองเที่ยว บูรณาการกับการเรียนการสอน

รายวิชาการเทคนิคการนําเสนอ 
5. คณะนิติศาสตร์ ไมํมีรายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ด๎านการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ

วิจัยจากงานบริการวิชาการจํานวน 11 งาน โดยจะรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 
6. คณะพยาบาลศาสตร์  มีการดําเนินงานบริการวิชาการและบูรณาการกับการเรียนการสอน 6 กิจกรรม  

คิดเป็นร๎อยละ 50.00 ของงานบริการวิชาการท้ังหมด 12 งาน ได๎แกํ 
6.1 โครงการตามแนวพระราชดําริ สายใยรักแหํงครอบครัว กิจกรรมยํอยสํงเสริมสุขภาพจิตหํางไกลจาก

ภาวะซึมเศร๎าในผู๎สูงอายุ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
6.2 โครงการบริการวิชาการสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชน กิจกรรมการสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดการขยะ

ในชุมชนบ๎านนาเดิม บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
6.3 โครงการบริการวิชาการสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชน กิจกรรมพัฒนาเครือขํายผู๎ดูแลผู๎ปุวยทาง 

ออร์โธปิดิกส์ในท๎องถิ่น บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู๎ใหญํ 1 
6.4 โครงการศูนย์สํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ กิจกรรมยํอย โรงเรียนผู๎สูงอายุ บูรณาการกับการเรียนการ

สอนรายวิชาการพยาบาลผู๎สูงอายุ 
6.5 โครงการบริการวิชาการสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชน กิจกรรมยํอยสํงเสริมความรู๎ในการปูองกันการ

ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 1 
6.6 โครงการโรงเรียนผู๎สูงอายุ กิจกรรมยํอยสร๎างเครือขํายโรงเรียนผู๎สูงอายุ บูรณาการกับการเรียนการ

สอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู๎สูงอายุ 
7. วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการและบูรณาการกับการเรียนการสอน 

8 โครงการ จากจํานวนโครงการที่ดําเนินการทั้งหมด 13 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 61.54 ได๎แกํ 
7.1 อบรมภาษาจีนเพ่ือการบริการ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาท่ี 3 ภาษาจีน 
7.2 Junior Guides By Tourism Program บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ 
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7.3 โครงการยกระดับมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ อ.เวียงสระ บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 

7.4 โครงการอบรมทักษะภาษาตํางประเทศและจิตบริการบุคลากรด๎านโรงแรม บูรณาการกับการเรียนการ
สอนรายวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว 

7.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) รุํนที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี บูรณาการกับ
การเรียนการสอนรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ 

7.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองเวียง บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 

7.7 โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง กิจกรรม English outside the book บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 

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 : 

เพ่ือสํงเสริมให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏให๎ความสําคัญและดําเนินการด๎านการสํงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริตามภารกิจ ซึ่งสอดคล๎องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547มาตรา 7 และ
มาตรา 8 (8) ที่กําหนดเป็นภาระหน๎าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการศึกษาวิจัยสํงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหมายถึง แผนการดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตาม
แนวพระราชดําริ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1. แผนการสํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ผํานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและดําเนินการได๎ตามแผนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 

2. ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 65 ของโครงการตามแผน 
3. ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 75 ของโครงการตามแผน 
4. ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 85 ของโครงการตามแผน 
5. ดําเนินการได๎ครบถ๎วนตามแผน ร๎อยละ 100 

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

 

ผลการด าเนินงาน : ระดับ 3 
 

หนํวยงาน คําเปูาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1.คณะครุศาสตร์ ระดับ 5 ระดับ 5 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 5 ระดับ 3 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับ 5 ระดับ 3 
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.สํานักงานอธิการบดี ระดับ 5 ระดับ 4  

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการ
พระราชดําริ 

ระดับ 5 
 

ระดับ 3 3.0000 
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ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ในไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินโครงการพระราชดําริ อยูํในระดับ 2  
คือ 
            ระดับ  1 แผนการสํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผํานการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยและดําเนินการได๎ตามแผนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 
           ระดับ  2 ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 65 ของโครงการตามแผน 
           ระดับ  3 ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 75 ของโครงการตามแผน 
           ระดับ  4 ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 85 ของโครงการตามแผน 
           ระดับ  5 ดําเนินการได๎บรรลุความสําเร็จ ร๎อยละ 100 ของโครงการตามแผน 
โครงการตามแนวพระราชดําริที่ดําเนินการได๎แกํ  

1. โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว  ดําเนินโครงการแล๎วเสร็จ (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น) 
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินโครงการแล๎วเสร็จ (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น) 
3. โครงการสํงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎า 

ร๎อยละ75.00 (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น) 
       4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มีโครงการยํอย จํานวน  17  โครงการ  โดยดําเนินการแล๎วเสร็จ 3 โครงการ อยูํระหวํางดําเนินการ 14 
โครงการ  และยังไมํได๎ดําเนินการ 1 โครงการ ดังนี้ 
           4.1 อบรม “ทรัพยากรไทย พืชผักพรรณไม๎”  ดําเนินการแล๎วเสร็จ (คณะวิทยาการจัดการ) 
           4.1 พืชผักพรรณไม๎เทรดแฟร์  ดําเนินการแล๎วเสร็จ (คณะวิทยาการจัดการ) 
           4.3 ปลูกจิตสํานึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (คุรุรักษ์พันธุกรรมพืช) ดําเนินการแล๎วเสร็จ  (คณะครุศาสตร์) 
           4.4  การสํารวจเก็บรวบรวมข๎อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  อยูํระหวํางดําเนินการ 
มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ  80 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
           4.5  การสํารวจเก็บรวบรวมชนิดพันธุ์พืช สัตว์ จุลนิทรีย์และศึกษาลักษณะทางกายภาพ (วิจัย)  
อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 70 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
           4.6  การสํารวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท๎องถิ่นจากการใช๎ประโยชน์ด๎านพฤกษศาสตร์พื้นบ๎าน (วิจัย)   
อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 70 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
           4.7  เก็บรวบรวมพันธุ์ไม๎น้ําพ้ืนถิ่นและพรรณไม๎น้ําสวยงาม  
อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 80 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
           4.8  การขยายพันธุกรรมต๎นหยาดน้ําค๎าง (วิจัย)  
อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 50 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
           4.9  จัดแสดงพันธุ์ไม๎น้ําพ้ืนถิ่นพรรณไม๎น้ําสวยงามและการขยายพันธุ์ไม๎น้ํา  
อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 85 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
           4.10  การพัฒนานวัตกรรมจากผักตบชวาเพ่ือฆําลูกน้ํายุงลายบ๎าน (วิจัย)  
อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎า   ร๎อยละ 65 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
           4.11  การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล๎นมีให๎เห็น มี 2 
กิจกรรม 
                 4.11.1 วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําบนฐานทรัพยากรชุมชน  
อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 70 (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับคณะครุศาสตร์) 
                 4.11.2  การขยายพันธุ์กล๎วยไม๎ประจําถิ่นภาคใต๎ของประเทศไทย  
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อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 30 (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 
           4.12  ดําเนินงานปลกูรักษาพรรณไม๎ตามโครงสร๎างปุาดิบชื้นระดับต่ําในแปลงปุาอนุรักษ์  
อยูํระหวํางดําเนินการ  มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 30 (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)  
           4.13  กิจกรรมบริหารการดําเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.สุราษฎร์ธานี   
อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 70 (งานบริการวิชาการพัฒนาท๎องถิ่น)  
           4.14  การจัดการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 50 (วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว) 
           4.15  สํารวจพันธุ์สมุนไพรที่ใช๎รักษาโรคในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 25 (คณะพยาบาลศาสตร์) 
           4.16 ทําเอกสารแผํนพับเผยแพรํให๎ความรู๎ทางด๎านกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อยูํระหวํางดําเนินการ มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 50 (คณะนิติศาสตร์) 
           4.17  ทําเส๎นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติ  ยังไมํได๎ดําเนินการ (คณะนิติศาสตร์) 
ปัจจัยสนับสนุน :  1. มีสํานักงาน อพ.สธ. เป็นพ่ีเลี้ยงในการดําเนินงาน 

  2. มีการจัดประชุมติดตามความก๎าวหน๎าเป็นระยะ ๆ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : อาจารย์ผู๎รับผิดชอบโครงการ ยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในการดําเนินงานโครงการตาม
กรอบแผนแมํบท และเสนอโครงการให๎ผํานการพิจารณาจากสํานักพระราชวังในระดับเกรด 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 การแนะนํา การกระจายขําว การไมํหยุดอยูํกับที่ การให๎รู๎กันทั่วไป ซึ่งทําให๎บุคคลอ่ืนได๎

รู๎จัก ได๎รู๎คุณคํา ได๎ตระหนักในสิ่งที่เป็นต๎องการให๎บุคคลได๎รู๎ได๎ทราบ 
ศิลปะ หมายถึง กิจกรรมที่มนุษย์สร๎างขึ้นเพ่ือเข๎าถึงความงามอันเป็นการยกระดับจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของบุคคลและคนในสังคม 
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความคิด ความรู๎สึก

ในสถานการณ์ตําง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข๎าใจ ซาบซึ้งยอมรับและปฏิบัติรํวมกันซึ่งเป็นผลจากสมดุลของ
ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสังคมและมนุษย์กับธรรมชาติอันนําไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนใน
สังคมนั้น ๆ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 21ครั้ง 
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. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 15ครั้ง ในไตรมาสที่ 3 (ต.ค.59 – มิ.ย.60) มีกิจกรรมการถํายทอดหรือ
เผยแพรศํิลปวัฒนธรรม จํานวน 8 กิจกรรม ดังน้ี 
1.กิจกรรมเผยแพรํหนังตะลุง  
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 พ.ย.59 ณ ศูนย์การเรียนรูเ๎ศรษฐกิจพอเพียง 
คํายวิภาวดรีังสิต มผีู๎เข๎ารํวมประมาณ 300 คน 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 มี.ค.60 ณ วัดทุํงหลวง อําเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มผีู๎เข๎ารํวมประมาณ 300 คน 
- ครั้งท่ี 3 วันท่ี 2 เม.ย.60 ณ ศูนย์การค๎าเซ็นทรัลพลาซํา  
มีผู๎เข๎ารํวมประมาณ 300 คน  
2. กิจกรรมเผยแพรดํนตรีไทย ณ หอพุทธทาสฯจํานวน 2 ครั้ง  
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 16 ม.ค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 11 คน 
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- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 19-21 ม.ีค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 13 คน  
3. กิจกรรมเผยแพรมํโนราห์ ณ หอพุทธทาสฯจํานวน 4 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 
- ครั้งท่ี 4 วันท่ี 1 มิ.ย. 60 มีผู๎เข๎ารํวม 11 คน 
4. กิจกรรมเผยแพรมํวยไชยา ณ หอพุทธทาสฯจํานวน 3 ครั้ง 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 23-24 ม.ีค.60 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 2 เม.ย.60 มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน 
- ครั้งท่ี 3 วันท่ี 1-2 เม.ย. 60 มีผู๎เข๎ารํวม 5 คน 
5. กิจกรรมเผยแพรํนาฎศลิป์ ณ หอพุทธทาสฯจํานวน 2 ครั้ง 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 29 ม.ค.-4ก.พ.60 มีผู๎เข๎ารํวม 19 คน 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 2 เม.ย.60 มีผู๎เข๎ารํวม 30 คน  
6. รํวมงานสํงเสริมศลิปวัฒนธรรมอุดมศึกษา  
วันท่ี 29 ม.ค.- 4 ก.พ.60 มีผู๎เข๎ารวํม 19 คน  
7. กิจกรรมประกวดหนังตะลุงถ๎วยพระราชทาน วันท่ี 15 พ.ค. 
60 มีผู๎เข๎ารํวม 34 คน 
8. กิจกรรมเครือขํายการเผยแพรศํิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น วันท่ี 17-18 มิ.ย. 60 มีผู๎เข๎ารํวม 30 คน 

2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 1.โครงการคํายวัฒนธรรมกบัชุมชนท๎องถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคม 
2. โครงการการจัดการทางวัฒนธรรมกับชุมชนท๎องถิ่น 

3. คณะนติิศาสตร ์ 1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

4. คณะพยาบาลศาสตร ์ 1. กิจกรรมสํงเสริมภมูิปัญญาพื้นบ๎านในการดูแลหญิงหลังคลอด 
รวม 21 คร้ัง 5 คะแนน 

 

ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์   แพนสกุล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 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
ของความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสังคมและมนุษย์กับธรรมชาติอันนําไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ในสังคมนั้น ๆ 
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ หมายถึง หนํวยงานดําเนินโครงการในลักษณะเจ๎าภาพ
หลัก หรือเจ๎าภาพรํวม ในการแลกเปลี่ยนด๎านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับชาติ  หมายถึง  ระดับหนํวยงานที่เป็นระดับกรมขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือ
องค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
การค านวณ : 

โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือ

นานาชาติตํอโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 

= 

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

x100 
โครงการศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 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 13.88 
 

โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือ

นานาชาติตํอโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 

= 

5 

x100 36 

    =  ร๎อยละ 13.88 
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติตํอโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม 

ร๎อยละ 20 
 

13.88 3.4700 
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ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน: 
1.  กิจกรรมวันออกพรรษา จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 13-21 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณริมเข่ือนแมํน้ําตาปีและสะพานนริศ  
2.  กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ระหวํางวันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

 3.  กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและตามรอยพุทธทาสภิกขุ วันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ณ หอจดหมาย
กรุงเทพฯ และสวนโมกขลาราม อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 4.   กิจกรรมประกวดหนังตะลุงถ๎วยรางวัลพระราชทาน วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห๎างสหไทยพลาซํา  
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 5.   กิจกรรมเครือขํายวิจัย ภูมิปัญญาท๎องถิ่น วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

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 กิจกรรมเครือข่ายด้านวิจัยภมูิปญัญาท้องถิ่น 345,000 20 คน นิทัศ 
7 กิจกรรมบริการวิชาการด๎านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 70,000 30 คน อุทุมพร 
8 กิจกรรมเครือขํายด๎านการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม

และภมูิปัญญาท๎องถิ่น 
200,000 20 คน ปวริศา 

เนตรชนก 
***9 กิจกรรมสมัมนาวชิาการระดับนานาชาติ  

“พุทธทาสศึกษา” 
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 กิจกรรมจดัทําเอกสารวิชาการด๎านศิลปวัฒนธรรม 80,000 1 เรื่อง นิทัศ 
22 กิจกรรมความรํวมมือระหวํางเครอืขํายและศึกษาดู

งานทางวัฒนธรรม 
90,000 11 คน กัญญาภัทร 

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

การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
100,000 30 คน กัญญาภัทร 
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25 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

10,000 25 คน กัญญาภัทร 

26 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศลิปะ
และวัฒนธรรม 

43,000 10 คน จันทร์จิรา 

27 กิจกรรมเผยแพรํดนตรีไทย 120,000 15 คน ปวริศา 
28 กิจกรรมเผยแพรํมโนห์รา 250,000 15 คน ปวริศา 
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 กิจกรรมร่วมงานส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 140,000 40 คน เนตรชนก 
34 กิจกรรมดําเนินงานหนํวยอนรุักษ์ฯ 75,000 5 คน นิทัศ 
35 กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เรื่องการอนุรักษ์ฯ 41,800 100 คน นิทัศ 

***36 กิจกรรมแข่งขันหนังตะลุง  30 คน เนตรชนก 
รวมท้ังสิ้น 4,027 คน  

* หมายเหตุ  หมายถึงกิจกรรมที่ดําเนินงานแล๎ว 
ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์   แพนสกุล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 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 โครงสร๎างและการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพรํวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นตามจุดเน๎นของสถาบันอยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. กําหนดผู๎รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและจัดทําแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกําหนดตัวบํงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให๎สามารถดําเนินการได๎ตามแผน 

2. กํากับติดตามให๎มีการดําเนินงานตามแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
3. ประเมินความสําเร็จตามตัวบํงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน 
6. กําหนดหรือสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

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

1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 5-6 ข๎อ 
 

ผลการด าเนินงาน : 4 ข๎อ 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข๎อ 4 4.0000 

 

มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข๎อ ได๎แกํ 
1. กําหนดผู๎รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและจัดทําแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และกําหนดตัวบํงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให๎สามารถ
ดําเนินการได๎ตามแผน 

2. กํากับติดตามให๎มีการดําเนินงานตามแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
3. ประเมินความสําเร็จตามตัวบํงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
4. เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน 

ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์   แพนสกุล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 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

กรรมการดําเนินงาน หรือเข๎ารํวมโครงการในลักษณะโครงการเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

    นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ
ด๎านศิลปวัฒนธรรม 

= 

จํานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม x100 
 
 
 

เปูาหมายจํานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 
การค านวณ :  

ร๎อยละเฉลี่ยนักศึกษาท่ีเข๎ารํวม
โครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม = 

ร๎อยละนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรม 
จํานวนโครงการด๎านศิลปวัฒนธรรมประจําปีงบประมาณ 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 : ร๎อยละ112.88 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ร๎อยละเฉลี่ยนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ร๎อยละ 50 ร๎อยละ 
112.88 

5.0000 
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ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 

กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย

โครงการ 
นักศึกษาที่เข้าร่วม ร้อยละ 

 1. กิจกรรมสืบสานปณิธานธรรม   1,000 1,207 120.70 

 2. กิจกรรมพัฒนาและให๎บริการฐานข๎อมูลทาง
วัฒนธรรม   

1,000 1,240 124.00 

 3. กิจกรรมอบรมหนังตะลุง     10 11 110.00 

 4. กิจกรรมอบรมนาฎศิลป์   20 12 60.00 

 5. กิจกรรมอบรมมวยไชยา   10 13 130.00 

 6. กิจกรรมเผยแพรํหนังตะลุง   1,000 900 90.00 

 7. กิจกรรมวันออกพรรษา   2,000 2,000 100.00 

 8. กิจกรรมอบรมมโนราห์   15 14 93.33 

 9. กิจกรรมอบรมดนตรีไทย   20 24 120.00 

 10. กิจกรรมเผยแพรํดนตรีไทย 15 11 73.33 

 11. กิจกรรมเผยแพรํมโนราห์   40 45 112.50 

 12. กิจกรรมเผยแพรํมวยไชยา   20 29 145.00 

 13. กิจกรรมเผยแพรํนาฎศิลป์   20 49 245.00 

 14. กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา   

45 45 100.00 

 15. กิจกรรมประกวดหนังตะลุงพระราชทาน   50 34 68.00 
 16. กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและตามรอย
พระพุทธทาสภิกขุ   

500 500 100.00 

 17. กิจกรรมไหว๎ครูดนตรีไทยและบรรเลง
ถวายมือ   

10 14 140.00 

 18. กิจกรรมเครือขํายการเผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น   

30 30 100.00 

 รวม  5,805 6,178 112.88 
 

ผู้รายงาน : นายอนุรัตน์   แพนสกุล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 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 : 
            จํานวนโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ หมายถึง การนับครั้งการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือสากล 
เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และประชาชนทั่วไป ได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมของไทยและ
สากล  
 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต ที่มนุษย์สร๎างขึ้นมานั่นเอง ไมํวําจะเป็นการละเลํน การแสดง การ
ร๎องเพลง พฤติกรรม และบรรดาผลงานทั้งมวลที่มนุษย์ได๎สร๎างสรรค์ขึ้น ไมํวําจะเป็นงานด๎านจิตกรรม สถาปัตยกรรม 
ตลอดจนความคิด ความเชื่อ ความรู๎ ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบความรู๎สึก ความประพฤติ
และกิริยาอาการ หรือการกระทําใด ๆ ของมนุษย์ในสํวนรวม ลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกันและสําแดงออกมาให๎ปรากฏเป็น
ภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบ ประเพณี ความกลมเกลียว ความก๎าวหน๎าของชาติและศีลธรรมอันดีงามของ
ประชาชน 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 : 5ครั้ง 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

5 ครั้ง 5 ครั้ง 5.0000 

 

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

สุราษฎร์ธานี โดยสํานักฯ ได๎จัดทําพํุมผ๎าปุาพระราชทานเข๎ารํวมประกวด ได๎รับรางวัลรองชนะเลิกอันดับที่ 2  
2. กิจกรรมรํวมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ระหวํางวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนําการ

แสดงนาฎศิลป์ไปแลกเปลี่ยน 
3. กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและตามรอยพุทธทาสภิกขุ ระหวํางวันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 
4. กิจกรรมแขํงขันหนังตะลุงถ๎วยพระราชทาน วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห๎างสหไทยพลาซํา สุราษฎร์ธานี 
5. กิจกรรมเครือขาํยวิจัย ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 
ผู้รายงาน :นายอนุรัตน์   แพนสกุล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 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 : 
ความพึงพอใจในการทํางานและแรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง ความคิดเห็นในระดับความสําคัญของประเด็น

ตําง ๆ 14 ประเด็น ดังนี้   
1. ความสําเร็จในงานที่ปฏิบัติ   
2. การได๎รับความยอมรับนับถือ   
3. ความก๎าวหน๎าในตําแหนํงการงาน   
4. หน๎าที่ความรับผิดชอบ   
5. ภาระงานที่เหมาะสม   
6. นโยบายการพัฒนาบุคลากร/งาน   
7. การบริหารงานที่เป็นธรรม   
8. การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู๎รํวมงาน/ผู๎บริหาร  
9. รายได๎/คําตอบแทนตําง ๆ   
10. สวัสดิการที่นอกเหนือจากรายได๎/คําตอบแทน   
11. ความมั่นคงของหน๎าที่การงาน   
12. โอกาสความก๎าวหน๎าในงาน   
13. สภาพแวดล๎อม  
14. อุปกรณ์เครื่องมือ 

การค านวณ :  
ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน

การทํางาน = 
คําคะแนนความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน  

คําคะแนน 3.51 ขึ้นไป x100 
จํานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม 

 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 53.30 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ ร๎อยละ  80 57.14 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร๎อยละ  80 47.71 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร๎อยละ  80 57.14 
คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ  80 85.71 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ร๎อยละ  80 50 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร๎อยละ  80 10.53 
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คณะนิติศาสตร์ ร๎อยละ  80 100 
บัณฑิตวิทยาลัย ร๎อยละ  80 75 
สํานักงานอธิการบดี ร๎อยละ  80 61.90 
สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร๎อยละ  80 100 
สํานักศิลปวัฒนธรรม ร๎อยละ  80 100 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร๎อยละ  80 61.11 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร๎อยละ  80 66.67  
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน ร๎อยละ 80 53.30 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดําเนินการรวบรวบผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากจํานวน 13 หนํวยงาน 
ได๎รับตอบกลับจํานวน 242 ชุด  คิดเป็นร๎อยละ 53.30 
ผู้รายงาน : นางสุพรรณี  อนุกูล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ 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 เป็นปัจจัยที่สําคัญของการผลิต การพัฒนา ผู๎เกี่ยวข๎องต๎องมีการออกแบบระบบประกันการบริหาร
และพัฒนา เพ่ือให๎ได๎บุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล๎องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน 
โดยพิจารณาครอบคลุมประเด็นดังตํอไปนี้ 

1. ระบบการรับและการแตํงตั้ง 
2. ระบบการบริหาร 
3. ระบบการสํงเสริมและพัฒนา 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร  
2 มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการนําไปปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
3 มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการนําไปปฏิบัติ/ดําเนินงานประเมินผลและปรับปรุง

พัฒนากระบวนงานจากผลการประเมิน 
4 มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการนําไปปฏิบัติ/ดําเนินงานประเมินผลและปรับปรุง

พัฒนากระบวนงานจากผลการประเมิน และมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
5 มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร และมีการนําไปปฏิบัติ/ดําเนินงานประเมินผลและปรับปรุง

พัฒนากระบวนงานจากผลการประเมิน และมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีแนว
ปฏิบัติทีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 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 
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ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน: 
เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงาน 

1.มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให๎ความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดทั้ง 2 ประเภท ทั้งประเภทวิชาการ และประเภท
สนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 
    1. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเข๎าสูํ
ตําแหนํงทางวิชาการ และการไปศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก
เพ่ือให๎เป็นไปตามสาขาวิชาและภาระงานสอน 
    2. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับในการเข๎าสูํตําแหนํง 
และการศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น  

2. มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร 
และมีการนําไปปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได๎ดําเนินงานในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดท้ัง 2 ประเภท ดังนี้ 
    1. การให๎ทุนสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบ
ดําเนินการเข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการ และอนุญาตให๎ไปศึกษาตํอ
ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและตํางประเทศ 
พร๎อมสนับสนุนทุนการศึกษา 
    2. การจัดกิจกรรมโครงการอบรมให๎ความรู๎บุคลากรสาย
สนับสนุนเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานในสํวนที่ เกี่ยวข๎อง โดยเชิญ
วิทยากรผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญในด๎านนั้นๆ มาให๎ความรู๎ ตลอดถึง
การสนับสนุนทุนการศึกษาในกรณีท่ีศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น  

 

ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากรขึ้น เพ่ือเป็นกองทุนในการสนับสนุนงบประมาณ 
ในการพัฒนาบุคลากร 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :การไปศึกษาต๎อของบุคลากรสายวิชาการไมํเป็นไปตามแผนที่วางไว๎ และการเข๎าสูํ
ตําแหนํงทางวิชาการไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎ 
ผู้รายงาน : นางสุพรรณี  อนุกูล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ 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 เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก๎าวหน๎าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู๎ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสํวนที่
เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน๎นของมหาวิทยาลัย 

คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได๎รับหรือเทียบเทําตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให๎มีหลักฐานการสําเร็จ การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้อาจใช๎คุณวุฒิอ่ืนเทียบเทําคุณวุฒิปริญญาเอกได๎สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวํา ทั้งนี้
ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การนับผู๎สําเร็จการศึกษา ให๎นับ ณ.วันที่มหาวิทยาลัยได๎รับแจ๎งผลการสําเร็จการศึกษาอยํางเป็นทางการ 
อาจารย์ประจําหมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน๎าที่หลักทางด๎านการสอนและการวิจัยและปฏิบัติ

หน๎าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ๎างเข๎ามาเป็นอาจารย์
ประจําด๎วยเงินรายได๎หนํวยงานจะต๎องมีสัญญาจ๎างที่มีการระบุระยะเวลาการจ๎างอยํางชัดเจนและไมํน๎อยกวํา 9 เดือน
ในสัญญาจ๎างจะต๎องระบุหน๎าที่ภาระงานให๎ชัดเจน 

การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยให๎นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย์ที่บรรจุใหมํในปีที่
ประเมินดังนี้  9-12 เดือนคิดเป็น 1 คน 

6 เดือนขึ้นไปแตํไมํถึง 9 เดือนคิดเป็น 0.5 คน 
น๎อยกวํา 6 เดือนไมํสามารถนํามานับได๎ 

การค านวณ :  
ร๎อยละคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x100 
อาจารย์ประจํา 

 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 24.42 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ ร๎อยละ  25 48.10  (38*100/79) 
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 12.77 (6*100/47) 
คณะนิติศาสตร์ ร๎อยละ  25  6.25    (2*100/32) 
บัณฑิตวิทยาลัย ร๎อยละ  25 - 

 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คุณวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 25 24.42 4.4200 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดําเนินการจัดทําฐานข๎อมูลบุคลากร  และรายงานผล
คุณวุฒิอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ  วันที่  30 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีอาจารย์ประจําทั้งหมด 
จํานวน 520 คน มีอาจารย์ที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 127 คน 

ปัจจัยสนับสนุน : 
      1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาตนเองด๎านการศึกษาตํอของบุคลากรโดยการให๎การ
สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาตํอทั้งในและตํางประเทศ 
      2.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการรับสมัครบุคคลที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพ่ือเข๎าปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
      1.  การพัฒนาด๎านการศึกษาตํอเพ่ือให๎ได๎คุณวุฒิระดับปริญญาเอกจําเป็นต๎องใช๎เวลาในการศึกษาตํอแม๎วํา
มหาวิทยาลัยให๎การสนับสนุนให๎อาจารย์ลาไปศึกษาตํอ ซึ่งขณะนี้มีอาจารย์ที่กําลังศึกษาตํออยูํในระดับปริญญาเอก
ทั้งในและตํางประเทศมีจํานวน 115 คน และคาดวําจะสําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2560 จํานวน 17 คน 
      2.  บางสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู๎สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ไมํมีผู๎มาสมัคร 
ผู้รายงาน : นางสุพรรณี  อนุกูล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ 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

สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู๎ในศาสตร์สาขาวิชาตํางๆ อยํางตํอเนื่อง เพื่อนําไปใช๎ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการดํารงตําแหนํงทางวิชาการเป็นสิ่งสะท๎อนการ
ปฏิบัติงานดังกลําวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 
 การนับตําแหนํงทางวิชาการ ให๎นับ ณ.วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

อาจารย์ประจําหมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน๎าที่หลักทางด๎านการสอนและการวิจัยและ
ปฏิบัติหน๎าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอนสําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ๎างเข๎ามาเป็นอาจารย์
ประจําด๎วยเงินรายได๎หนํวยงานจะต๎องมีสัญญาจ๎างที่มีการระบุระยะเวลาการจ๎างอยํางชัดเจนและไมํน๎อยกวํา 9 เดือน
ในสัญญาจ๎างจะต๎องระบุหน๎าที่ภาระงานให๎ชัดเจน 
การค านวณ :  

ร๎อยละคุณวุฒิตําแหนํงทาง
วิชาการ 

= 
จํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ 

x100 
อาจารย์ประจํา 

หมายเหตุ : การนับจํานวนอาจารย์ประจําให๎นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 13.07 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ ร๎อยละ  15 22.78  (16*100/79) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร๎อยละ  15 14.29  (23*100/161) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร๎อยละ  15 12.64 (11*100/87) 
คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ  15 13.79  (12*100/87) 
วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว ร๎อยละ  15 0  (0*100/27) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร๎อยละ  15 0  (0*100/47) 
คณะนิติศาสตร์ ร๎อยละ  15 18.75 (6*100/32) 

 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ตําแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละ 15 ร๎อยละ 13.07 3.0700 
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ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดําเนินการจัดทําฐานข๎อมูลบุคลากรและรายงานผลผู๎มี
ตําแหนํงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ  วันที่  30 มิถุนายน 2560  ซึ่งมีอาจารย์ประจําทั้งหมด 
จํานวน 520 คน ที่สามารถขอเสนอผลงานกําหนดตําแหนํงทางวิชาการได๎ และในปัจจุบันมีอาจารย์ที่ ดํารงตําแหนํง
ทางวิชาการ จํานวน 68 คน 
ผู้รายงาน : นางสุพรรณี  อนุกูล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ 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 โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข๎าด๎วยกัน

อยํางเป็นระบบ เพ่ือดําเนินกิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งอยํางเป็นรูปธรรม ภายใต๎วัตถุประสงค์รํวมกัน โดยตํางฝุายตําง
ยังคงมีความเป็นอิสระตํอกัน 

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

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

 

ผลการด าเนินงาน : 19เครือขําย 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

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

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
เครือขํายความรํวมมือทางการศึกษาด๎านการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและ
ตํางประเทศ 

7 เครือขําย 19 เครือขําย 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดําเนินการจัดทําฐานเครือขํายความรํวมมือทาง
การศึกษาด๎านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและตํางประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งมี
หนํวยงานในการดําเนินการจํานวน 7 หนํวยงาน ได๎ดําเนินการไปแล๎ว 19 เครือขํายประกอบด๎วยคณะครุศาสตร์ 3 
เครือขําย คณะวิทยาการจัดการ 5 เครือขําย คณะมนุษย์ศาสตร์ 4 เครือขํายวิทยาลัยนานาชาติ 4 เครือขํายและคณะ
พยาบาลศาสตร์ 3 เครือขําย 
คณะครุศาสตร์ 3 เครือขําย ได๎แกํ  
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เครือข่าย หน่วยงาน/องค์กร ในประเทศ/ต่างประเทศ 

1. โครงการเครือขํายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนในเขตพื้นท่ีภาคใตต๎อนบน
จํานวน 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 สํานักงานคณะกรรมการวจิัย
แหํงชาติ (วช.) 

ในประเทศ 

3. เครือขํายการพัฒนาคณุภาพวารสารวิชาการ
ไทย 

ศูนย์ดัชนีการอ๎างอิงวารสารไทย (TCI 
Center) รํวมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ในประเทศ 

4. เครือขํายการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา 
รํวมกับ สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศ
ไทย 

ในประเทศ 

คณะวิทยาการจัดการ5 เครือขําย ได๎แกํ 
เครือข่าย หน่วยงาน/องค์กร ในประเทศ/ต่างประเทศ 

1. เครือขํายความรํวมมือทางวิชาการและการ
บริการวิชาการ 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ตํางประเทศ 

2. เครือขํายความรํวมมือในการผลิตบัณฑิต ชมรมบริหางานบุคคลสมุย ในประเทศ 
3. เครือขํายความรํวมมือทางวิชาการ โครงการสานพลังประชารัฐด๎านการ

พัฒนาการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนา
ผู๎นํา 

ในประเทศ 

4. เครือขํายความรํวมมือในการผลิตบัณทิต
และการบริการวิชาการ 

สภาอุตสาหกรรม  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ในประเทศ 

5. เครือขํายความรํวมมือในการผลิตบัณฑิต
และการบริการวิชาการ 

หอการค๎าจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ในประเทศ 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 4 เครือขําย  ได๎แกํ 
เครือขําย หนํวยงาน/องค์กร ในประเทศ/ตํางประเทศ 

1. ความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ ธานีกับบริษัทการบินไทย จํ ากั ด 
มหาชน 

บริษัทการบินไทย จาํกัด มหาชน ในประเทศ 

2. กลุํมเครือขํายโรงแรมระหวํางประเทศ 15 
โรงแรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

โรงแรมเครือขํายระหวํางประเทศ ในประเทศ 
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3.  Hezhou University, People’s 
Sepublic of China 

Hezhou University ตํางประเทศ 

4. ความรํวมมือทางวิชาการและเทคโนโลยี 
ระหวําง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับสถาบัน
การบินพลเรือน 

สถาบันการบินพลเรือน ในประเทศ 

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

เจ้าภาพหลัก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/ 
                  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเภทตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดกระบวนการ(Process)  
 

หน่วยนับ : ข้อ 
ค่าเป้าหมาย : 5 ข้อ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
มาตรฐานการอุดมศึกษาข๎อที่ 3 กําหนดให๎สถาบันมีการสร๎างและพัฒนาสังคมฐานความรู๎และสังคมแหํงการ

เรียนรู๎  ซึ่งต๎องมีการจัดการความรู๎เพ่ือมุํงสูํสถาบันแหํงการเรียนรู๎  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู๎ที่มีอยูํในสถาบันซึ่ง
กระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให๎เป็นระบบ เพ่ือให๎ทุกคนในสถาบันสามารถเข๎าถึงความรู๎ และ
พัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะสํงผลให๎สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถใน
เชิงแขํงขันสูงสุดกระบวนการในการบริหารจัดการความรู๎ในสถาบัน ประกอบด๎วย  

1. การระบุความรู๎การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู๎ การเข๎าถึงข๎อมูล  
2. การแลกเปลี่ยนความรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
3. การสร๎างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู๎ภายในสถาบัน  
4. การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน  
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 : 5 ข๎อ 
เร่ือง คณะ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.โครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศ 

คณะวิทยาการจัดการ นายไพศาล นาคกราย 
น.ส.วราภรณ์  นุ๎ยแดง 
นางเจนจิรา  คงกะพันธ ์
นายธนากร  โพชากรณ ์

อับดับ 1 

2.การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากร
คณะพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร ์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง อันดับ 2 

3.อบรมเผยแพรํหนังตะลุง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม นายอนุรัตน์ แพนสกลุ 
น.ส.เนตรชนก  สุขเจรญิ 
นางปวริศา เสาแก๎ว 

อับดับ 3 

4.การบริหารจัดการเว็บไซตด์๎วย Word press 
ในลักษณะ Multiple site 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายพีรพัฒน์  พรหมปาน 
น.ส.ณัฐปภัสร์  สุวรรณรัตน ์
นายธีรวัฒน์  กิจงาม 

อันดับ 4 

5.การผลติบณัฑิตที่มุํงสูํความเป็นนักกฎหมาย
ภาคปฏิบตั ิ

คณะนติิศาสตร ์ อ.พรวิไล อ๎ุยดาํรงธรรม อับดับ 5 

6.การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร๎อมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกิจ
ศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 

7.การจัดการเรียนรู๎โดยสํงเสรมิการใช๎หลักฐาน
เชิงประจักษ์ในรายวิชาปฏิบตัิการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร ์ ดร.อรญัญา รักหาบ  
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8.การพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร ์ อ.จวง เผือกคง  
9.การจัดการเรียนการสอนด๎วยสื่อออนไลน์ 
Google Communities 

คณะพยาบาลศาสตร ์ อ.ถิรวรรณ  ทองวล  

10.ครูมืออาชีพและผู๎บริหารมืออาชีพ คณะครุศาสตร ์ ผศ.ดร.นัฎจรี เจรญิสุข  
11.คูํมือการให๎บริการงานลงทะเบยีน สํานักสํงเสรมิวิชาการและ

งานทะเบียน 
น.ส.ยุวลักษณ์  พุทธรักษา 
นางกาญจนา คงนุ๎ย 
นายนิเวศน์ แซํโค๎ว 

 

12.บัณฑิตอาสาสูํการรับใช๎สังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 

13.การพัฒนาการเรยีนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

คณะพยาบาลศาสตร ์ อ.พูนทรัพย์ ทํูกู๏ด  

14.One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง  
15.รูปแบบการเรียนรูร๎ายวิชาฟิสกิส ์ คณะพยาบาลศาสตร ์ อ.จวง  เผือกคง  
16.การพัฒนาระบบครอบครัวคณุธรรม คณะพยาบาลศาสตร ์ อ.ธีระยุทธ  เกิดสังข ์  
17.เรื่อง IST Passbook วิทยาลัยนานาชาต ิ

การทํองเที่ยว 
นางนุชนันต์ สัจจาเฉลียว 
น.ส.ศรสีุดา แก๎วอํารตัน ์

 

18.การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลผู๎ใหญํ 1 

คณะพยาบาลศาสตร ์ อ.กฤษณา สังขมุณจีินดา  

 
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
การพัฒนาสถาบันสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 5 ข๎อ 5 ข๎อ 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : ผลการตัดสินการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหนํวยงาน 
การพัฒนาสถาบันสูํการเรียนรู๎ ด๎านการผลิตบัณฑิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ได๎แกํ 
     อันดับ 1  โครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสูํความเป็นเลิศคณะวิทยาการจัดการ 
     อันดับ 2  การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ 
     อันดับ 3  อบรมเผยแพรํหนังตะลุงสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
     อันดับ 4  การบริหารจัดการเว็บไซต์ด๎วย Word press ในลักษณะ Multiple site สํานักวิทยบริการและ 
                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     อันดับ 5  การผลิตบัณฑิตที่มุํงสูํความเป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติคณะนิติศาสตร์ 
ผู้รายงาน : นายณรงค์ ด๎วงทองกุล ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โทร : 3913 
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ตัวช้ีวัดที่ 39บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่เป็นทางการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ 

เจ้าภาพหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ 

ประเภทตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดกระบวนการ(Process)  
 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนในหนํวยงาน ตามจํานวนที่ปฏิบัติงานอยูํจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สมรรถนะหลัก (Core competency) หมายถึง สมรรถนะหลักท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 5 ด๎าน คือ การมุํง

ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม และ
การทํางานเป็นทีม  

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ หรือกิจกรรมตําง ๆ ที่นํามาพัฒนาบุคลากรในหนํวยงาน 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ความสามารถ ทักษะในการทํางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให๎งานที่ปฏิบัติอยูํบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
บุคลากรสามารถนําได๎ด๎วยวิธีการฝึกอบรม 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/หรือไมํเป็นทางการทํางาน 

= 
บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอยํางเป็นทางการ

และ/หรือไมํเป็นทางการทํางาน x100 
จํานวนบุคลากร 

 

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

 

ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 50.11 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ ร๎อยละ  80 46.15 (42*100/90) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร๎อยละ  80 25.00  (48*100/191) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร๎อยละ  80 22.64 (24*100/94) 
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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สํานักงานอธิการบดี ร๎อยละ  80 35.71 (50*100/140) 
สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร๎อยละ  80 70.58 (12*100/17) 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ร๎อยละ  80 100 (7*100/7) 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร๎อยละ  80 63.36 (25*100/44) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร๎อยละ  80 71.43 (5*100/7)  

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
บุคลากรได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอยํางเป็น
ทางการและ/หรือไมํเป็นทางการ 

ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 50.11 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎ดําเนินการจัดทําฐานข๎อมูลบุคลากร  และรายงานผลผู๎
ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ณ  วันที่  30 มิถุนายน 2560  ซึ่งมีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 854 คน มีบุคลากรที่ได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพ จํานวน 428 คน 
ปัจจัยสนับสนุน :  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและสํงเสริมให๎มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดทุก
ประเภท โดยจัดสนับสนุนให๎บุคลากรได๎ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น จัดอบรมให๎แกํบุคลากรในสังกัดตามลักษณะ 
และประเภทของวิชาชีพ รวมทั้งสนับสนุนให๎เข๎ารับการอบรมกับหนํวยงานภายนอก 
ผู้รายงาน : นางสุพรรณี  อนุกูล ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ โทร :  6109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

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
ข๎อเสนอแนะรวมทั้งมีการปรับปรุงการทํางานอยํางสม่ําเสมอ ทําให๎สามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองจุดมุํงหมายที่เป็น
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด๎านคือ การเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการได๎เป็นอยํางดีซึ ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็น
สําคัญ คือ 

1. ด๎านกระบวนการ/ขั้นตอนการให๎บริการ 
2. ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ 
3. ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ด๎านคุณภาพการให๎บริการ 

การค านวณ : 
ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอ

มหาวิทยาลัย = 
คําคะแนนความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย 

ในระดับ 3.51 ขึ้นไป x100 
จํานวนผู๎รับบริการ 

 

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

 

ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 81.60 
ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวน(คน) ผลการด าเนินงาน 

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90 4.58 
2 คณะวิทยาการจัดการ 95 4.43 
3 คณะครุศาสตร์ 90 4.06 
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 143 4.22 
5 คณะนิติศาสตร์ 90 4.04 
6 คณะพยาบาลศาสตร์ 57 4.40 
7 วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว 86 3.16 
8 บัณฑิตวิทยาลัย 270 4.27 
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9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0.00 
10 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 270 4.28 
11 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 94 4.38 
12 สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 111 4.50 
13 กองกลาง 444 3.21 
14 กองพัฒนานักศึกษา 143 3.75 
15 กองคลัง 50 4.51 
16 กองนโยบายและแผน 30 4.38 
17 กองอาคารสถานที่ฯ 60 3.41 
18 กองการเจ๎าหน๎าที่ 116 3.84 

รวม 2 ,239 4.08 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 81.60 

สรุปแบบประเมิน 
ตอนที่ 1 จํานวนผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด           2,239 คน 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตํอหนํวยงานผู๎ให๎บริการ       ร๎อยละ 81.60 
ตอนที่ 3 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให๎บริการ ร๎อยละ 84.00 
            จํานวนผู๎ตอบแบบสอบถามเกินร๎อยละ 70    793 คน 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอมหาวิทยาลัย ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 81.60 5.0000 

 

ผู้รายงาน : นางศุภัจฉรีย์  นวกิจไพฑูรย์ ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองกลาง โทร : 3400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

ตัวช้ีวัดที่ 41 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้ง 
                  มหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าภาพหลัก : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
                  สารสนเทศ 

ประเภทตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดผลผลิต(Output) 
 

หน่วยนับ : ระดับ 
ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย เป็น

การประเมินผลโดยการใช๎การสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับข๎อมูลเชิง
ประจักษ์ด๎านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ทุนสารสนเทศ เป็นระบบที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) 
ความรู๎ (Knowledge) และ เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกระบวนการหลักๆ ขององค์การ ซึ่งได๎แกํ กระบวนการสร๎าง
นวัตกรรม (Information) การบริการลูกค๎า (Customer Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation 
Management) และการจัดการด๎านกฎข๎อบังคับและสังคม (Regulation and Social) ซึ่งการพัฒนาทุนสารสนเทศ
ให๎มีคุณคําและทันสมัย มีความตํอเนื่องทันเหตุการณ์และสามารถใช๎สารสนเทศให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  
เกณฑ์คะแนน 

1. มีฐานข๎อมูลที่ครอบคลุมที่ใช๎สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
2. มีระบบตรวจสอบความถูกต๎อง และความนําเชื่อถือของข๎อมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานข๎อมูล 
3. มีการอัพเดทข๎อมูลที่จําเป็นอยํางสม่ําเสมอ 
4. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข๎อคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะ/ ข๎อร๎องเรียนของผู๎ใช๎งาน 
5. มีผลประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 

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

 

ผลการด าเนินงาน : ระดับ 5 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให๎ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 ระดับ 5 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. มีระบบสารสนเทศและฐานข๎อมูลรองรับการปฏิบัติงานจํานวน 11 ระบบ 
2. ระบบสารสนเทศที่ให๎บริการมีการตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลกํอนทําการบันทึกข๎อมูลไปยังฐานข๎อมูลทุก

หน๎าจอ 
3. มีการปรับปรุงข๎อมูลและสิทธิ์การใช๎งานระบบสารสนเทศอยูํเสมอ เชํน มีการลบสิทธิ์การใช๎งานระบบสารสนเทศ

เมื่อผู๎ใช๎งานลาออก 
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4. เมื่อผู๎ใช๎งานระบบมีความต๎องการฟังก์ชั่นระบบเพ่ิมเติม หรือมีการแก๎ไขปัญหาความผิดพลาดของระบบอยูํ
สม่ําเสมอ 

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

ปัจจัยสนับสนุน : มีนโยบายสนับสนุนและมีการดําเนินงานอยํางตํอเนื่อง 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. มีทรัพยากรเครื่องแมํขํายไมํเพียงพอตํอการจัดเก็บข๎อมูลและฐานข๎อมูลที่เพ่ิมมากข้ึน 
2. มีการดําเนินงานของผู๎ใช๎งานที่ผิดขั้นตอนของระบบสารสนเทศ 
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 เพ่ือนํามาประมวลผลและจัดรูปแบบให๎ได๎สารสนเทศท่ีชํวย
สนับสนุนการทํางาน และการตัดสินใจในด๎านตําง ๆ ของผู๎บริหารเพื่อให๎การดําเนินงานขององค์การเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ  

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

0 - - - 1 
 

ผลการด าเนินงาน :  ไมํบรรลุผลการดําเนินงาน  ตัวชี้วัดที่ 42  ไมํสามารถบรรลุตามคําเปูาหมายที่ได๎วางไว๎ 1 ระบบ 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งปัจจุบันสํานักวิทยบริการได๎ดําเนินการจัดเตรียมเครื่องแมํขํายเพ่ือรองรับการติดตั้ง
ระบบสารสนเทศเพ่ือผู๎บริหารระดับสูง (EIS) พร๎อมทั้งสํารวจ ศึกษาข๎อมูลบริษัทที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบ 
และศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่มีการใช๎งานระบบสารสนเทศเพ่ือผู๎บริหารระดับสูง (EIS)  เพ่ือสังเคราะห์ออกมาเป็น
กระบวนการจัดหาระบบฯ ที่เหมาะสมตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบไปด๎วย รําง TOR , เกณฑ์การ
ประเมินเพ่ือพิจารณาผู๎วําจ๎าง ซึ่งได๎ดําเนินการไปแล๎วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของแผนการดําเนินงานทั้งหมด    
 ดังนั้น สํานักวิทยบริการจึงมีกระบวนการในการดําเนินงานในลําดับถัดไป อันนําไปสูํความสําเร็จของตัวชี้วัดที่ 
42 คือ คําเปูาหมาย 1 ระบบภายในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2561   
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ 1 ระบบ 0 ระบบ 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน: 
1. ในไตรมาส 3 ที่ผํานมามีกระบวนการดําเนินงานตํางๆ ดังนี้ 

 -  สํารวจ ศึกษาข๎อมูลบริษัทที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบ EIS 
 -  ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่มีระบบ EIS 
 -  รําง TOR เบื้องต๎น 
 -  รํางกระบวนการจัดหาระบบ EIS (กําหนด Concept การนําเสนอระบบ EIS, กําหนดเกณฑ์การ 
ประเมินของการพิจารณาผู๎วําจ๎าง) 

ซึ่งจากกระบวนการดําเนินงานตํางๆจึงทําให๎ได๎ข๎อมูล Concept การจัดหาระบบ EIS, รําง TOR เบื้องต๎น , เกณฑ์การ
ประเมินของการพิจารณาผู๎วําจ๎างกระบวนการจัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือผู๎บริหารระดับสูง (EIS) ที่เหมาะสมตํอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
         1. มีแนวความคิด (Idea) ในการพัฒนาชุดรายงาน (Dashboard) ในภาพรวม ซึ่งเป็นข๎อมูลสรุป 
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เปรียบเทียบ และ Trend ที่สนับสนุนสอดคล๎องตํอการตัดสินใจของผู๎บริหารระดับสูง 
         2. รายงานที่นํา เสนอจะต๎องมีการบูรณาการจากฐานข๎อมูลตํางๆเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ  
ข๎อมูลในมิติตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
         3. เครื่องมือที่นํามาใช๎พัฒนาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได๎ในอนาคต  
         4. สามารถพัฒนาตํอยอดระบบหลังจากการ Implement โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2.          ปัจจุบันกําลังอยูํในชํวงดําเนินการเก็บความต๎องการของระบบยํอย กับเจ๎าของข๎อมูลระบบ คือ กองการ
เจ๎าหน๎าที่ สถาบันวิจัย สํานักประกันคุณภาพ เพ่ือจัดทํา TOR ของระบบยํอยตํางๆ 
ปัจจัยสนับสนุน : 
1. ผู๎บริหารมองเห็นความสําคัญของการมีระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
2. งบประมาณท่ีมีอยํางเพียงพอ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ระบบสารสนเทศเพ่ือผู๎บริหารระดังสูง (EIS) เป็นการบูรณาการจากข๎อมูลเดิมที่มีอยูํ
นํามาแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะสมและงํายตํอการตัดสินใจของผู๎บริหาร  ซึ่งข๎อมูลเดิมมีอยูํ 70% และจะต๎องพัฒนา
ระบบฐานข๎อมูลยํอมเพ่ิมอีก 30% ประกอบด๎วย ระบบบริหารงานวิจัย  ระบบขอตําแหนํงประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  และระบบประกันคุณภาพการศึกษา จึงทําให๎จะต๎องจัดทํา TOR ของระบบยํอยด๎วยซึ่งอาจทําให๎เกิดความ
ลําช๎า 
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 ซึ่งกําหนดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือให๎มั่นใจวํา คุณภาพการศึกษาได๎รับการรักษาหรือได๎มาตรฐาน
อยํางตํอเนื่องและสํงเสริมเพ่ิมพูน เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพ ให๎เป็นไปตามองค์ประกอบ 
2.  มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให๎เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข๎อ 1 และรายงานผลการ

ติดตามให๎กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
3.  นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผํานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ

สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
4.  นําผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะให๎

มีคุณภาพดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
5.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผํานองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

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

1 ข๎อ 2ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ  5 ข๎อ 
 

ผลการด าเนินงาน : 2 ข๎อ 
เกณฑ์การให้คะแนน การด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการ
ดําเนินการประกันคุณภาพให๎เป็นไปตาม
องค์ประกอบ 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการประกันคุณภาพให๎
เป็นไปตามคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และคูํมือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีการ
กําหนดปฏิทินการดําเนินงานในแตํละปี 

2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให๎
เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข๎อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให๎กรรมการระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 

มหาวิทยาลัยมีการแตํงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
สํานัก/สถาบันในแตํละปีการศึกษา รวมถึงการแตํงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ในแตํละปีงบประมาณ เพ่ือติดตาม
และตรวจสอบการดํ า เนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให๎เป็นไปตามระบบและ
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กลไกท่ีได๎จัดทําไว๎ 
3. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุก

คณะที่ผํานการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษามี
การติดตามนําผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตร
และทุกคณะที่ผํานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประเมินในแตํละระดับเสนอตํอมหาวิทยาลัยโดยผําน
ผู๎ บ ริ ห ารของมหาวิทยาลั ย  และ เสนอตํ อสภา
มหาวิทยาลัย 

4. นําผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากสภา
สถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณะให๎มีคุณภาพดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษาได๎นํา
ข๎อเสนอแนะที่ได๎รับจากคณะกรรมการประเมินในปีที่
ผํานมาเสนอไปยังทุกหนํวยงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ดํ 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 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใน
ปีตํอไป  

5. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผําน
องค์ประกอบ ที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
สนับสนุน การบริหารจัดการหลักสูตรของคณะให๎
หลักสูตรผํานเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี เกณฑ์ 4 ข๎อ และระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 
ข๎อ ตามที่ สกอ. กําหนด 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 
ระบบกํากับการประกันคุณภาพ 5 ข๎อ 2 ข๎อ 2.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : สํานักประกันคุณภาพการศึกษา แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย สํานัก/สถาบัน เพื่อรองรับการประเมินภายใน และให๎เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวด 6 กําหนดให๎มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและทําการประเมินคุณภาพภายในทุกปี 
ปัจจัยสนับสนุน : มหาวิทยาลัยมีนโยบายสํงเสริมการพัฒนางานด๎านประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีหนํวยงานหลัก
คือสํานักประกันคุณภาพการศึกษาที่คอยจะสํงเสริมความรู๎แกํบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านีให๎มีความรู๎เรื่องประกันคุณภาพเป็นประจําทุกปี 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : การพัฒนาด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา จําเป็นต๎องใช๎เวลาและศึกษาปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับความเข๎าใจของบุคลากร และเกี่ยวเนื่องกับหลักการปฏิบัติเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือนําผล
การประเมินมาใช๎ปรับปรุงเตรียมรับการประเมินในปีตํอไป 
ผู้รายงาน :ดร.เอนก  สุดจํานงค์ 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 : 

การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ( Integrity & Trans 
parency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน ( Integrity 
Assessment) ของคณะกรรมการตํอต๎านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and 
Civil Rights Commission: ACRC) บูรณาการเข๎ากับดัชนีวัดความโปรํงใสของหนํวยงานภาครัฐ ซึ่งดําเนินการโดย
สํานักงาน ป.ป.ช. แล๎วนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญและจําเป็นในการประเมิน การประเมินดังกลําวได๎
จําแนกเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบยํอย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสูํคําถามที่ใช๎ในการสอบถามความ
คิดเห็นหรือรวบรวมจากข๎อมูลเอกสาร/หลักฐานของหนํวยงาน 

องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบํงเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1)  ความโปรํงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน
ผู๎รับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการรับบริการจากหนํวยงานภาครัฐ และประเมินจากข๎อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข๎อเท็จจริงในการดําเนินงานของหนํวยงาน 

2)  ความพร๎อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ ของประชาชน
ผู๎รับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการรับบริการจากหนํวยงานภาครัฐ 

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

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

5)  คุณธรรมการทํางานในหนํวยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ๎าหน๎าที่
ภายในหนํวยงานภาครัฐที่มีตํอการดําเนินงานของหนํวยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
เกณฑ์การให๎คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) แบํงเป็น 5 ระดับดังนี้ 
คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให๎คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560 
 

80-100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานสูงมาก 
60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานสูง 
40-59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานป านกลาง 



141 

 

20-39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานต่ํา 
0-1.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานต่ํามาก 

หมายเหตุ สํานักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
รูปแบบและวิธีการจัดเก็บข๎อมูลประกอบด๎วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือได๎แกํ 
1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT  
กลุํมประชากรเปูาหมายในการศึกษาได๎แกํบุคลากรภายในของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินผลที่ปฏิบัติงานใน

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

ตัวอยํางที่คํานึงถึงความเป็นไปได๎ในทางสถิติโดยทําการแบํงชั้นภูมิตามลักษณะโครงสร๎างการบริหารงานของแตํละ
หนํวยงานรวมทั้งให๎มีการกระจายของกลุํมตัวอยํางตามลักษณะของประชากรเปูาหมายและให๎พิจารณาขนาดตัวอยําง
ที่สอดคล๎องเหมาะสมและมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักการสุํมตัวอยํางทางสถิติ 

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอยํางได๎แกํบุคลากรภายในของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินข๎าราชการเจ๎าหน๎าที่หรือ
ลูกจ๎างที่มีอายุการทํางานตั้งแตํ 1 ปีขึ้นไปจํานวน 300 รายชื่อ (กรณีหนํวยงานมีบุคลากรน๎อยกวํา 300 คนให๎จัดสํง
รายชื่อทั้งหมด) ให๎ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาประกอบด๎วยชื่อ–นามสกุลสังกัดตําแหนํงระดับที่อยูํ 
(ที่สามารถติดตํอได๎) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทํางาน/มือถือ) และ E–mail โดยหนํวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลจะเป็น
ผู๎รวบรวมเพ่ือจัดสํงให๎ที่ปรึกษาดําเนินการสุํมคัดเลือกกลุํมตัวอยํางจํานวน 100 รายชื่อโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และเป็นไปได๎ในทางสถิติสําหรับจัดเก็บข๎อมูลตํอไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยให๎บุคลากรภายในของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมิน
ตอบแบบสํารวจด๎วยตนเอง (Self – Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน๎า (Face 
– to – Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์การสํารวจทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) 
ขึ้นอยูํกับความเหมาะสม 

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

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

ตัวอยํางที่คํานึงถึงความเป็นไปได๎ในทางสถิติโดยทําการแบํงชั้นภูมิตามลักษณะประเภทผู๎รับบริการ/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
ของแตํละหนํวยงานรวมทั้งให๎มีการกระจายของกลุํมตัวอยํางตามลักษณะของประชากรเปูาหมายและให๎พิจารณา
ขนาดตัวอยํางที่สอดคล๎องเหมาะสมและมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักการสุํมตัวอยํางทางสถิติ 

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอยํางได๎แกํผู๎รับบริการ/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560อยํางแท๎จริงจํานวน 300 รายชื่อ (กรณีหนํวยงานมีผู๎รับบริการ/ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของ
หนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินมีจํานวนน๎อยกวํา 300 คนให๎จัดสํงรายชื่อทั้งหมด) โดยระบุประเภทของการมีสํวนได๎
สํวนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนํวยงานประกอบด๎วยชื่อ–นามสกุลผู๎มารับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียประเภท/เรื่องในการติดตํอกับหนํวยงานสถานที่ทํางานตําแหนํงระดับที่อยูํ  (ที่สามารถติดตํอได๎) เบอร์
โทรศัพท์ (ที่ทํางาน/มือถือ) และ E–mail โดยหนํวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลจะเป็นผู๎รวบรวมเพ่ือจัดสํงให๎ที่
ปรึกษาดําเนินการสุํมคัดเลือกกลุํมตัวอยํางจํานวน 100 รายชื่อโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได๎ในทางสถิติ
สําหรับจัดเก็บข๎อมูลตํอไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎วิธีการรวบรวมข๎อมูลโดยการตอบแบบสํารวจด๎วยตนเอง  (Self – Administered 
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Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน๎า (Face – to – Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
การสํารวจทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ขึ้นอยูํกับความเหมาะสม 

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

การดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณพ .ศ. 2560 โดยใช๎แบบสํารวจ Evidence –Based 
Integrity & Transparency Assessment: EBIT จํานวน 1 ชุดตํอ 1 หนํวยงานโดยหนํวยงานภาครัฐที่เข๎ารับการ
ประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องเพ่ือประกอบการอ๎างอิงคําตอบในแตํละข๎อคําถาม
ตามความเป็นจริง 

วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลหนํวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลดําเนินการรวบรวมแบบสํารวจที่ได๎รับการตอบ
จากหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินผลแล๎วรวมถึงเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆท่ีใช๎ประกอบการอ๎างอิงคําตอบใน
ข๎อคําถามนั้นๆด๎วย 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

ผลการด าเนินงาน : อยูํระหวํางดําเนินงาน 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินการ ร๎อยละ 80 n/a 1.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : รอผลการประเมินจากสํานักงาน ป.ป.ช. ในวันที่ 31 ก.ค. 2560 
   การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครับ (ITA) เป็นการดําเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยการกําหนดให๎หนํวยงานภาครัฐทุกหนํวยงานต๎องเข๎ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ  (ITA)  ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เป็นต๎นไป และสําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น ป.ป.ช. มีมติให๎ยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และเห็นชอบให๎หนํวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ วําด๎วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สูํการปฏิบัติ โดยกําหนดไว๎ในแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี และสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยให๎เริ่มดําเนินการตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต๎นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานีโดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษาได๎จัดทําโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยให๎เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3และหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 5 ดัชนี 
ดังนี้ 

1) ดัชนีความโปรํงใส  
2) ดัชนีความพร๎อมรับผิด  
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
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4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนํวยงาน 

ผู้รายงาน :ดร.เอนก  สุดจํานงค์ 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 หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให๎องค์การประสบความสําเร็จ หรือสูํความ

เป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจนโดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู๎และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพรํให๎หนํวยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช๎ประโยชน์ได๎ 

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

3 แนวปฏิบัติ 4 แนวปฏิบัติ 5 แนวปฏิบัติ 6 แนวปฏิบัติ 7 แนวปฏิบัติ 
 

ผลการด าเนินงาน : 18 แนวปฏิบัติ 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่สํงเสริมความเป็น
เลิศในการทํางาน 

7 แนวปฏิบัติ 18แนวปฏิบัติ 5.0000 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : โดยการรายงานผลการดําเนินการมีการเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการที่
สํงเสริมความเป็นเลิศในการทํางานเพ่ือเข๎าประกวดจํานวน 18 แนวปฏิบัติ ดังนี้  

เร่ือง คณะ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1.โครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศ 

คณะวิทยาการจัดการ นายไพศาล นาคกราย 
น.ส.วราภรณ์  นุ๎ยแดง 
นางเจนจิรา  คงกะพันธ ์
นายธนากร  โพชากรณ ์

อับดับ 1 

2.การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากร
คณะพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร ์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง อันดับ 2 

3.อบรมเผยแพรํหนังตะลุง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม นายอนุรัตน์ แพนสกลุ 
น.ส.เนตรชนก  สุขเจรญิ 
นางปวริศา เสาแก๎ว 

อับดับ 3 

4.การบริหารจัดการเว็บไซตด์๎วย Word press 
ในลักษณะ Multiple site 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายพีรพัฒน์  พรหมปาน 
น.ส.ณัฐปภัสร์  สุวรรณรัตน ์
นายธีรวัฒน์  กิจงาม 

อันดับ 4 

5.การผลติบณัฑิตที่มุํงสูํความเป็นนักกฎหมาย
ภาคปฏิบตั ิ

คณะนติิศาสตร ์ อ.พรวิไล อ๎ุยดาํรงธรรม อับดับ 5 

6.การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร๎อมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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ศึกษา 
7.การจัดการเรียนรู๎โดยสํงเสรมิการใช๎หลักฐาน
เชิงประจักษ์ในรายวิชาปฏิบตัิการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร ์ ดร.อรญัญา รักหาบ  

8.การพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร ์ อ.จวง เผือกคง  
9.การจัดการเรียนการสอนด๎วยสื่อออนไลน์ 
Google Communities 

คณะพยาบาลศาสตร ์ อ.ถิรวรรณ  ทองวล  

10.ครูมืออาชีพและผู๎บริหารมืออาชีพ คณะครุศาสตร ์ ผศ.ดร.นัฎจรี เจรญิสุข  
11.คูํมือการให๎บริการงานลงทะเบยีน สํานักสํงเสรมิวิชาการและ

งานทะเบียน 
น.ส.ยุวลักษณ์  พุทธรักษา 
นางกาญจนา คงนุ๎ย 
นายนิเวศน์ แซํโค๎ว 

 

12.บัณฑิตอาสาสูํการรับใช๎สังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 

13.การพัฒนาการเรยีนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

คณะพยาบาลศาสตร ์ อ.พูนทรัพย์ ทํูกู๏ด  

14.One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง  
15.รูปแบบการเรียนรูร๎ายวิชาฟิสกิส ์ คณะพยาบาลศาสตร ์ อ.จวง  เผือกคง  
16.การพัฒนาระบบครอบครัวคณุธรรม คณะพยาบาลศาสตร ์ อ.ธีระยุทธ  เกิดสังข ์  
17.เรื่อง IST Passbook วิทยาลัยนานาชาต ิ

การทํองเที่ยว 
นางนุชนันต์ สัจจาเฉลียว 
น.ส.ศรสีุดา แก๎วอํารตัน ์

 

18.การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลผู๎ใหญํ 1 

คณะพยาบาลศาสตร ์ อ.กฤษณา สังขมุณจีินดา  

 

ผู้รายงาน :นางวีณา นวลละออง ต าแหน่ง : ผู๎อํานวยการกองนโยบายและแผน 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 : 

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ําของสถาบันอุดมศึกษา 
หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการใช๎ไฟฟูาน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ําของหนํวยงานในสถาบันอุดมศึกษาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช๎ไฟฟูาน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ําลดลงได๎อยํางน๎อยร๎อยละ 10 

พิจารณาจากร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักของพลังงาน 3 ชนิด คือ 
1. ด๎านไฟฟูา 
2. ด๎านน้ํามันเชื้อเพลิง 
3. ด๎านน้ํา 

สูตรการค านวณ 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช๎ไฟฟูา 

= 
(90% ของปริมาณการใช๎ไฟฟูามาตรฐาน) – ปริมาณการใช๎

ไฟฟูาจริง 
ปริมาณการใช๎ไฟฟูาจริง 

กําหนดให๎  
- ปริมาณการใช๎ไฟฟูามาตรฐาน หมายถึง  ตัวเลขประมาณการใช๎ไฟฟูาที่ควรจะเป็นของ

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

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

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

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช๎น้ํามัน 
= 

(90% ของปริมาณการใช๎น้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช๎
น้ํามันจริง 

ปริมาณการใช๎น้ํามันจริง 
กําหนดให๎  

- ปริมาณการใช๎น้ํามันมาตรฐาน หมายถึง  ตัวเลขประมาณการใช๎น้ํามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น
ของหนํวยงานนั้น ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 
2560 รวม 12 เดือน แล๎วนําไปรายงานผําน www.e-
report.energy.go.thให๎ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช๎น้ํามันมาตรฐาน หมายถึง  ตัวเลขประมาณการใช๎น้ํามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น 
(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 
- ปริมาณการใช๎น้ํามันจริง หมายถึง  จํานวนน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช๎ไปจริงใน

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

ตามสูตรการคํานวณตํอไปนี้ 
 AFU =ปริมาณน้ํามันเบนซิน+ปริมาณน้ํามันดีเซล + (0.90 * ปริมาณน้ํามันแก๏สโซฮอล) + (0.95*ปริมาณน้ํามันไบโอ

ดีเซล)+ (000*ปริมาณ NGV) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนนการประเม ินผลการประหย ัดพล ังงานของส ํวนราชการค ิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน ํวยงานทั้งหมด
ที่เป ็นราชการบร ิหารส ํวนกลางในส ังก ัดกรมที่จ ัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส ํวนราชการที่ตั้งขึ้นเป ็นหนํวยงาน
ภายในกรมนั้นที่ไมํปรากฏในกฎกระทรวงโดยกําหนดเกณฑ ์การให ๎คะแนนของแต ํละหน ํวยงานเป ็นระดับข ั้นของ
ความสําเร็จ (Milestone) แบํงเกณฑ ์การให ๎คะแนนเป ็น 5 ระด ับพิจารณาจากความก ๎าวหน ๎าของขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามเปูาหมายแตํละระดับดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับคะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไฟฟ้า น้ ามัน 
1 0.5000 

 
0.5000 

 
มีการตดิตามและรายงานผลการดาํเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 –มีนาคม 
2560) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2560 – กันยายน 2560)ตามรูปแบบ
ที่ สนพ.กําหนด 

2 0.2500 
 

0.2500 
 

มีการรายงานข๎อมูลพื้นฐานสําหรบัการประเมินปริมาณการใช๎พลังงาน 
(ไฟฟูา/น้ํามัน) มาตรฐาน และคําดัชนีการใช๎ ปีงบประมาณ 2560 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดไว๎แล๎วเสร็จ และครบถ๎วน 12 เดือน 
นับตั้งแตํเดือน ตลุาคม 2559 – กันยายน 2560 

0.2500 0.2500 ม ีการรายงานข ๎อม ูลปร ิมาณการใช ๎พลังงานจริงไฟฟ ๎า(kWh;ก ิโลวัตต ์-
ช่ัวโมง)  นํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ประจำป ีงบประมาณ 2560ครบถ ๎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/น้ํามันเช้ือเพลิงประจำป ี
งบประมาณ 2560 ตามส ูตรการคาํนวณที่ สนพ. กําหนดโดยอยูใํนช ํวง -
0.200 ถึง-0.333 

4 0.0001 - 
0.5000 

0.0001 - 
0.5000 

ม ีผลการคำนวณ EUIด ๎านการใช ๎ไฟฟ ๎า/น้ํามันเช้ือเพลิงประจำป ี
งบประมาณ 2559 ตามส ูตรการคาํนวณที่สนพ.กําหนดโดยอยูใํนช ํวง -
0.091 ถึง-0.199 

5 0.0001 - 
0.5000 

0.0001 - 
0.5000 

ม ีผลการคำนวณ EUI ด ๎านการใช ๎ไฟฟ ๎า/น้ํามันเช้ือเพลิงประจำป ี
งบประมาณ 2560 ตามส ูตรการคาํนวณที่สนพ.กําหนดโดยอยูใํนช ํวง 0 
ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการคาํนวณ EUI ด๎านการใช๎ไฟฟูา/น้ํามันเชื้อเพลิงมากกวํา 0 
สํวนราชการจะได๎คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกันเทํากับ 1.500 
คะแนน  
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หมายเหตุ: 
1. สํวนราชการจะต๎องได๎คะแนนเต็มด๎านไฟฟูา ,  ด๎านน้ํามันเชื้อเพลิง (เทํากับ0.5000) ในระดับคะแนน 

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

บัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3. กรณีท่ีดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (EUI) ด๎านการใช๎ไฟฟูา/น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2559 

ตามสูตรการคํานวณที่สนพ.กําหนด 
4. มีคําน๎อยกวํา -0.333 สํวนราชการจะได๎คะแนนระดับที่ 3,4 และ 5 รวมกันเทํากับ 0.000 คะแนน 
5. การประมวลคะแนนกรณีสํวนราชการมีหนํวยงานในสังกัดมารํวมในการประเมินผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแตํละหนํวยงานในสังกัดตามข้ันตอนเพ่ือหาคะแนนของแตํละหนํวยงาน  
ข. พิจารณาให๎คะแนนของสํวนราชการ โดยคิดคําเฉลี่ยจากคะแนนของหนํวยงานในสังกัดทั้งหมด 
   (= ผลรวมของคะแนนของหนํวยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวนหนํวยงานในสังกัดทั้งหมด) 

ระดับคะแนนการประหยัดน้ํา 
คะแนน เกณฑ์การให๎คะแนน 

1 มีการแตํงตั้งคณะทํางานปฏบิัติการประหยัดน้ํา 
2 มีการจัดทําแผนปฏิบตัิการประหยดัน้ําตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้าํแหํงชาติและไดร๎ับ

ความเห็นจากหัวหน๎าสํวนราชการ 
3 มีการรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประหยัดน้ําเป็นรายเดือนให๎กับกรมทรัพยากรน้ํา

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
4 สามารถลดปริมาณการใช๎น้ําลงเทียบกับปริมาณการใช๎น้ําในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ร๎อยละ 5 
5 สามารถลดปริมาณการใช๎น้ําลงเทียบกับปริมาณการใช๎น้ําในปีงบประมาณ 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 4 
 (หน่วย ) ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 9เดือน ) 

ไฟฟ้า  
คํามาตรฐาน 5,690,226.00 
คําจริง 3,391,880.80  

น้ ามัน 
คํามาตรฐาน 14,932.32  
คําจริง 8,597.50  

สรุปผลการประเมิน ประจ าปี 2560 
ระดับคะแนน ปี 2560 ( รอบ 9เดือน ) 

ข้อมูล 
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 

ระดับคะแนน 3-5 รวม 
การติดตาม ข้อมูลพลังงาน ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ไฟฟูา 0.500 0.250 0.250 5.000 
5 

น้ํามัน 0.500 0.250 0.250 5.000 
น้ํา 0.000 0.000 0.000 3.000 3  
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ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงานและการ
ประหยัดน้ํา  

ระดับ 5 ระดับ 4 4.0000 

 

ผู้รายงาน : นายสยาม  แซํแฮ   ต าแหน่ง : เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป โทร : 6700 
 


