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คํานาํ 

 
การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานจะบรรลุผลสําเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่

กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวหน้าหน่วยงานรวมถึงบุคลากรในสังกัดทุกคนต้องตระหนักถึงความสําคัญของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นกลไกที่สําคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายโดยต้องร่วมกันพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสมชัดเจน 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับน้ีจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและกํากับคุณภาพการดําเนินงานได้ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ การดําเนินการดังกล่าว กองนโยบายและแผนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
เป็นอย่างดีในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นน้ีตลอดไป 
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1 
แนวทางการจัดทําและประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการให้หน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน ภายใต้การ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2547 เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพโดย
กําหนดตัวช้ีวัดเฉพาะที่สําคัญและให้มีจํานวนน้อยลง และสอดคล้องกับภารกิจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานที่ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับหน่วยงาน   

ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และให้การติดตามประเมินผล เป็นกลไกหรือเครื่องมือใน
การผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสําเร็จ  มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับปรุงแนวทางการ
จัดทําการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังน้ี 

1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามตัวช้ีวัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ครอบคลุมครบถ้วน
และชัดเจน เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวช้ีวัด เพ่ือประกอบการ
พิจารณาและรายงานส่งกองนโยบายและแผนเพ่ือสรุปและนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

2. กําหนดระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
ไตรมาส 1 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 10 ม.ค. 62 
ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 62) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 10 เม.ย. 62 
ไตรมาส 3 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 10 ก.ค. 62 
ไตรมาส 4 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 62) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที ่10 ต.ค. 62 

3. คะแนนภาพรวมผลการดําเนินการตามตวัชี้วัด 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

ผลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก 4.51 - 5.00 
ผลการประเมนิอยู่ในระดับดี 3.51 - 4.50 
ผลการประเมนิอยู่ในระดับปานกลาง 2.51 - 3.50 
ผลการประเมนิอยู่ในระดับพอใช้ 1.51 - 2.50 
ผลการประเมนิอยู่ในระดับควรปรับปรุง 0.00 - 1.50 

มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงาน โดยมีการกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
รับผิดชอบ และกําหนดให้ผู้บริหารระดับสูงติดตาม กํากับ เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนางาน อันส่งผลต่อการ
บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการส่งผลลัพธ์ 
 
 



2 
กรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชีว้ดัตามแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

หลักการในการกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยังคงเป็นไป
ตามระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System หรือ GES) ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ให้มีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผล
ภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ําซ้อนและมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่จําเป็น ประเภทของตัวชี้วัด KPI                 
จําแนกเป็น  3 ประเภท ได้แก่ 

(1) ตัวชี้วัดปัจจัยนําเข้า (Input) หมายถึง  มาตรวัดประสิทธิภาพของทรัพยากรหรือปัจจัย
 นํา เข้ าที่ ใช้ ในการดํ า เนินการ  อาทิ เ ช่น  ทรัพยากรบุคคล 
 เงินทุน อาคาร เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ เป็นต้น 

(2) ตัวชี้วดักระบวนการ (Process) หมายถึง ลําดับขั้นตอน หรือวิธีการในการดําเนินงานและการ
 บริหารจัดการ  เช่น การพัฒนาปรับปรุง  หรือการกําหนด
 หลักเกณฑ์หรือระเบียบที่ดี 

(3) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) หมายถึง  ผลที่ เกิดขึ้นโดยตรงจากการดําเนินกิจกรรม เช่น 
 จํานวนบัณฑิต จํานวนผลงานตีพิมพ์ เป็นตน้ 

โดยมีการกํากับติดตามด้วยตัวชีว้ัดเพื่อวัดผลการดําเนินงานตัวชีว้ัดระดับผลผลิตโครงการ จํานวน 49 ตวัชี้วัด ดงันี ้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
SRU Supporting KPIs 

รวมทั้งสิ้น ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
Input Process Output 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21 2 4 4 10
2. การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 2 4 5 11
3. การยกระดับคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอน

และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2 2 3 7

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

0 8 3 11

5. การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน 2 4 1 7
6. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรม 
1 1 1 3

รวม 7 23 12 49

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
จําแนกรายละเอียดตามประเภทตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Input Process Output 

1 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้
สําหรับศตวรรษที่ 21 

1.  จํานวนหลักสูตรเพ่ือยกระดับ
ความรู้และทักษะฝีมือแรงงานท่ี
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการ
เปล่ียนแปลงสําหรับคนทุกช่วง
วัย 

2. จํานวนหลักสูตรการสอนระดับ
ปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตร
นานาชาติที่ได้รับการปรับปรุง/
พัฒนาให้ทันสมัยมีความ
สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคตและ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

1. ระดับความสําเร็จของกลไกในการ
บริหารจัดการและการกํากับการให้
ทุนการศึกษา 

2. ระบบ และกลไก การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

3. ระบบและกลไกในการส่งเสริม
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงสห
วิทยาการ 

4. ระบบและกลไกในการพัฒนา
หลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะ
ภายใต้รูปแบบการเรียนการที่
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 

1. ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการบูร
ณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ร้อยละของกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองดี 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

4. ผลการวัดสมมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ 
B1หรือเทียบเท่า 

2 การยกระดับ
คุณภาพการผลิตและ
พัฒนาครู 

1. มีการศึกษาความเหมาะสมในการ
จัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

2. จํานวนโรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มี
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้
และการวิจัยดีขึ้น 

1. ระบบและกลไกการกําหนด
คุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็น
ครูของครูที่ได้รับการยอมรับจาก
ภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครู
ให้เป็นครูวิชาชีพ 

3. ระบบการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลาการทาง
การศึกษา 

4. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเพ่ือการผลิตและ
พัฒนาครู 

1. ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการคัดเลือกเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และ
มาตรฐานหลักสูตร และมีอัตรา
การขยายตัวของนักเรียนเรียนดี 
มีความศรัทธาในวิชาชีพครู 

2. ระดับความสําเร็จกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตครูที่เปน็ไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐาน
หลักสูตร และมาตรฐาน
คุณลักษณะบณัฑิตคุณภาพใน
ระดับ Good Quality 

3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาครู
ในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

4. ผลการวัดสมมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ B2
หรือเทียบเท่า 

5. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาครู
ที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางาน
เพ่ิมขึ้น 

3.การยกระดับ
คุณภาพการวิจัยและ
นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการ
เรียน 
การสอนและการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

1. จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับ
กลุ่มเครือข่ายการวิจัยใน
ประเทศและหรือต่างประเท 

2. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติรวมถึง
การขยายตัวของจํานวนความถี่ที่

1. ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของการวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2. กลไกในการกํากับดูแลให้การ
ดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการตามมาตรฐานทาง

1. ร้อยละของนักวิจัยและผู้สร้าง
นวัตกรรมได้รับทุนภายนอก
สําหรับการทําวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมและหรือได้รับรางวัล
ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. ร้อยละผลงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมท่ีถูกนําไปใช้ในการ



4 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

Input Process Output 
ถูกนําไปอ้างอิงต่ออาจารย์
ประจํา 

จริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็น
มาตรฐานสากล 

จัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น
3. ร้อยละเพ่ิมขึ้นของการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในกิจกรรมการ
ประชุม/สัมมนางานวิจัยระดับ
ชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับ
ภาคระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

4.การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากร 
การเงินและ
งบประมาณ และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 1. ระบบและกลไกการจัดจ้างและการ
คัดสรรบุคลากร 

2. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

3. ระดับความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 

4. ระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิง
การบริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงการ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครอบคลุมการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. ระบบและกลไกการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานที่ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวก และข้อแนะนํา 
เพ่ือให้การใช้อาคาร สถานที่ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในปัจจุบันเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

7. ระดับความสําเร็จของการกําหนด
มาตรการ และดําเนินการตาม
มาตรการ การจัดการส่ิงแวดล้อม 
และการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย 

8. ระดับความสําเร็จของการประเมิน
ระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย มีรายงานทาง
การเงินที่ได้รับความน่าเชื่อถือ 
และมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคบัที่
เก่ียวข้อง 

1. ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ และร้อยละของการเข้า
สู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นของสาย
สนับสนุน 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการห้องสมุด ด้วย
ระบบอิเล็คทรอนิกส์ และ
ครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวนผู้บริการ
ห้องสมุดทั้งหมด 

3. ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินระดับความเข้าใจ
เก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกํากับ
ดูแล กลไกการบริหาร กลไกการ
จัดการ กลไกการปฏิบัติ ของ
ภาคส่วนต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 



5 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

Input Process Output 
5 การพัฒนาท้องถิ่น
และสังคมอย่างยั่งยืน 

1. จํานวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาเพ่ือยกระดับการประกอบ
อาชีพและ/หรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตจากการเข้าร่วมการ
อบรมหลักสูตรฝึกอบรม ที่
ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
และองค์กรเครือข่าย 

2. จํานวนนักเรียนหรือประชาชนท่ี
ขาดทักษะการอ่านในพ้ืนที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ 
และได้รับส่งเสริม “การอ่าน” 
จากมหาวิทยาลัยและองค์กร
เครือข่าย 

1. ระดับความสําเร็จการจัดทํา
ฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 

2. ระบบและกลไกการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับศิษย์เก่า 

3. ระบบ และกลไกการมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนท่ีมีอยู่
เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล 
ความครอบคลุมของครูในโรงเรียน
ชนบทห่างไกลที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพโดยมหาวิทยาลัย 

4. ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยเข้าไปมีความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการพัฒนาหรือ
แก้ปัญหา ระดับชุมชน ท้องถิ่น 
จังหวัด และระดับภูมิภาค 
ร่วมกับ ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับ
จังหวัดและหน่วยงานระดับ
ภูมิภาค 

6 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ส่งเสริมและพัฒนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ระดับความภาคภูมิใจของ
ผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และ
หรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และ
หรือพัฒนาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

1. ระดับความสําเร็จในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ 
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือ
ศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาส
ภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ดังน้ี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
สําหรับศตวรรษที่ 21 

 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  
1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 85 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
2. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษา

ไม่ตํ่ากว่าระดับ B1หรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 10 สํานักวิทยบริการฯ

(ศูนย์ภาษา) 
3. จํานวนหลักสูตรเพ่ือยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงสําหรับคนทุกช่วงวัย 
หลักสูตร 5 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

 

4. ระดับความสําเร็จของกลไกในการบริหารจัดการและการกํากับการให้
ทุนการศึกษา 

ระดับ 3 สํานักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษา) 

5. จํานวนหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตรนานาชาติที่
ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาให้ทันสมัยมีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

หลักสูตร 3 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

6. ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 3 บัณฑิตวิทยาลัย 
7. ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงสหวิทยาการ ข้อ 1 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
8. ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ร้อยละ 5 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

9. ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี ร้อยละ 50 สํานักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษา) 

10. ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบ
การเรียนการที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 

ข้อ 1 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู  
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  

11. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษา
ไม่ตํ่ากว่าระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 20
  

คณะครุศาสตร์ 

12. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 คณะครุศาสตร์ 
13. ระดับความสําเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครู และมาตรฐานหลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของนักเรียนเรียนดี 
มีความศรัทธาในวิชาชีพครู 

ระดับ 2 คณะครุศาสตร์ 

14. ระบบและกลไกการกําหนดคุณลักษณะของผู้สอนท่ีจะมาเป็นครูของครูที่
ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 2 คณะครุศาสตร์ 

15. ระดับความสําเร็จกระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตคุณภาพ
ในระดับ Good Quality 
 

ระดับ 2 คณะครุศาสตร์ 

16. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมขึ้น 
 

ร้อยละ 5 คณะครุศาสตร์ 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

17. กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครูให้
เป็นครูวิชาชีพ 

ข้อ 2 คณะครุศาสตร์ 

18. ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา ระดับ 3 คณะครุศาสตร์ 
19. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือการผลิตและพัฒนา

ครู 
ระดับ 3 คณะครุศาสตร์ 

20. มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ข้อ 1 คณะครุศาสตร์ 

21. จํานวนโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีมาตรฐานด้านการ
จัดการเรียนรู้และการวิจัยดีขึ้น 

โรงเรียน 20 คณะครุศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน 

 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  
22. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติรวมถึงการขยายตัวของจํานวนความถี่ที่ถูกนาํไปอ้างอิงต่อ
อาจารย์ประจํา 

ร้อยละ 
ด้าน

สังคมศาสตร์  

20 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ร้อยละ 
ด้าน

วิทยาศาสตร์ 

30

23. ร้อยละของนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกสําหรับการทํา
วิจัยและสร้างนวัตกรรมและหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา

24. ร้อยละผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมท่ีถูกนําไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 50 สถาบันวิจัยและพัฒนา

25. ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ข้อ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา

26. ร้อยละเพ่ิมขึ้นของการนําเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/
สัมมนางานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา

27. จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ 

โครงการ 10 สถาบันวิจัยและพัฒนา

28. กลไกในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็น
มาตรฐานสากล 

ข้อ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  
29. ระดับความสําเร็จของการประเมินระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกํากับ
ดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 สํานักงานอธิการบดี
(กองนโยบายและแผน) 

30. ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากร ข้อ 3 สํานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่) 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

31. ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 

ร้อยละของ
อาจารย์ 

60 สํานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่) 

ร้อยละของ
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

10

32. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ 4 สํานักงานอธิการบดี
(กองคลัง /  
กองนโยบายและแผน) 

33. ระดับความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระดับ 1 สํานักงานอธิการบดี
(กองคลัง /                        
กองนโยบายและแผน) 

34. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ และครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนผู้บริการห้องสมุดท้ังหมด 

ร้อยละ 80 สํานักวิทยบริการฯ

35. ระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการส่ือสาร 

ข้อ 3 สํานักวิทยบริการฯ

36. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงการบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 3 สํานักวิทยบริการฯ

37. ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานท่ี 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก และข้อแนะนํา เพ่ือให้
การใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวกใน
ปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อ 2 สํานักงานอธิการบดี

38. ระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการ และดําเนินการตาม
มาตรการ การจัดการส่ิงแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่
เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 สํานักงานอธิการบดี

39. ระดับความสําเร็จของการประเมินระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีรายงานทางการเงินที่
ได้รับความน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคบัที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 3 กองตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  การพัฒนาท้องถ่ินและสังคมอย่างย่ังยืน  
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  

40. ระดับความสําเร็จการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร ระดับ 3 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

41. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยเข้าไปมีความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา ระดับชุมชน ท้องถิ่น 
จังหวัด และระดับภูมิภาค ร่วมกับ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับภูมิภาค 

ร้อยละ 20 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

42. ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษยเ์ก่า ระดับ 1 สํานักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษา) /  
สถาบันวิจัยฯ 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  
43. ระบบ และกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมใน

โรงเรียนชนบทห่างไกล ความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบท
ห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยมหาวิทยาลัย 

ข้อ 1 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

44. จํานวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับการประกอบอาชีพ
และ/หรือยกระดับคุณภาพชีวิตจากการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรม ที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่าย 

ชุมชน 15 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

45. จํานวนนักเรียนหรือประชาชนท่ีขาดทักษะการอ่านในพ้ืนที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีและภาคใต้ และได้รับส่งเสริม “การอ่าน” จากมหาวิทยาลัย
และองค์กรเครือข่าย 

คน 400 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

46. ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 6 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  
47. ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80 สํานักศิลปะฯ 
48. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 

และหรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ และหรือสวน
พฤกษศาสตร์ 

ระดับ 1 สํานักศิลปะฯ 

49. ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือ
พัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 3 สํานักศิลปะฯ 
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คําอธิบายตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การยกระดับคณุภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรูส้ําหรับศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  
1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 85 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
2. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษา

ไม่ตํ่ากว่าระดับ B1หรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 10 สํานักวิทยบริการฯ 

(ศูนย์ภาษา) 
3. จํานวนหลักสูตรเพ่ือยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงานที่

สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงสําหรับคนทุกช่วงวัย 
หลักสูตร 5 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

 

4. ระดับความสําเร็จของกลไกในการบริหารจัดการและการกํากับการให้
ทุนการศึกษา 

ระดับ 3 สํานักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษา) 

5. จํานวนหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตรนานาชาติที่
ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาให้ทันสมัยมีความสอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

หลักสูตร 3 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

6. ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 3 บัณฑิตวิทยาลัย 
7. ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงสห

วิทยาการ 
ข้อ 1 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

8. ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 5 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

9. ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี ร้อยละ 50 สํานักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษา) 

10. ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้
รูปแบบการเรียนการที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 

ข้อ 1 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
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ตัวชี้วัดที่ 1      ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใชบ้ัณฑิต 
หน่วยนบั ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 85 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  
คําอธบิายตัวชี้วัด 

พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ

ในปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 
2. มีงานทําต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังสําเร็จการศึกษา  ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและไม่นับรวม

ผู้ที่มีงานทําอยู่ก่อนเข้าศึกษาหรือขณะศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผูท้ี่บัณฑิตทํางานเก่ียวข้องด้วย 
ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    

(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ  

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

การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 



13 
หมายเหตุ จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ของจํานวน 

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   
คะแนนที่ได้ =   ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า

ระดับ B1 หรอืเทียบเท่า 

หน่วยนบั ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 10 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
คําอธบิายตัวชี้วัด 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาภาคปกติชาวไทยในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3-4 ที่เข้ารับการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา  
จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) หมายถึง ผลการเข้าสอบวัดสมรรถนะของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในการจัดสอบ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า 

ระดับ B1 หรือเทียบเท่า 
= 

จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัด
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  
ระดับ B1 หรือเทียบเท่า x100 

จํานวนนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 3 – 4 
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ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนหลักสตูรเพื่อยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับ           

วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงสําหรบัคนทุกช่วงวัย 

หน่วยนบั หลักสูตร 
ค่าเป้าหมาย 5   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
คําอธบิายตัวชี้วัด 

หลักสูตรเพ่ือยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงสําหรับ
คนทุกช่วงวัย หมายถึง หลักสูตรที่ตอบโจทย์การพัฒนาสําหรับคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้บริการหลักสูตรนอกวเลา
สําหรับประชาชนทุกช่วงวัยที่มาตรฐานและมีความยืดหยุ่นด้านเวลาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูง และการพัฒนาหลักสูตรสําหรับยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงาน ที่
ทํางานในสถานประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
กําหนดให้มีการอบรมไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 3 หลักสูตร 4 หลักสูตร 5 หลักสูตร
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ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของกลไกในการบริหารจัดการและการกํากับการให้

ทุนการศึกษา 

หน่วยนบั ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 3   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
คําอธบิายตัวชี้วัด 

กลไกในการบริหารจัดการและการกํากับการให้ทุนการศึกษา หมายถึง  กระบวนการให้ทุนการศึกษาที่
สามารถดึงดูดนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงแต่ขาด
ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งนักศึกษาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นักศึกษาที่มีฐานะยากจน นักศึกษาที่มี
ความพิการทางร่างกาย นักศึกษาในพ้ืนที่อ่อนไหว เป็นต้น โดยกรวางระบบและดําเนินการระดมทุนจากทุกภาค
ส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และศิษย์เก่า รวมทั้งการวางระบบพิจารณากลั่นกรองนักศึกษา 
และกระบวนการกํากับดูแลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเพ่ือให้ผู้บริจาคหรือผู้สนับสนุนเกิดความม่ันใจว่าเงินที่บริจาคได้
ถูกนําไปใช้อย่างเหมาะสมและตามวัตถุประสงค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การบริหารจัดการและการกํากับการให้ทุนการศึกษา 5 ระดับ ดังน้ี 
1.  มีนโยบายและแผนในการจัดหาทุนและการให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ 
2.  วางระบบและดําเนินการระดมทุนจากทกุภาคส่วนต่าง ๆ 
3.  มีกระบวนการในการบริหารจัดการและการกํากับการให้ทุนการศึกษาที่ชัดเจนและโปร่งใส 
4.  จํานวนนักศึกษาที่ได้รับทนุการศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
5.  ความพีงพอใจของผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- - มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนหลักสตูรการสอนระดับปริญญาตรรีวมถึงหลักสตูรนานาชาติที่ได้รับการ

ปรับปรุง/พัฒนาใหท้ันสมัยมีความสอดคล้องกับบรบิทปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

หน่วยนบั หลักสูตร 
ค่าเป้าหมาย 3   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานดําเนินการ 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
คําอธบิายตัวชี้วัด 

หลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาให้ทันสมัยมี
ความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี หมายถึง การ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรนานาชาติให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยการทบทวน
คุณภาพหลักสูตร การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
เพ่ือรับมือกับแนวโน้มลดลงของจํานวนนักศึกษา การปรับบทบาทอาจารย์จากผู้ให้ความรู้เป็นผู้สนับสนุน และ
อํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาค้นหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี
ทักษะในการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็น พร้อมทั้งปรับปรุงความสมดุลระหว่างภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 
การจัดสถานท่ีให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาส
พบปะและมีส่วนร่วมกับนักศึกษาในระดับเดียวกัน และระดับที่สูงกว่า  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- - 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 3 หลักสูตร



19 
 
ตัวชี้วัดที่ 6   ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หน่วยนบั ข้อ 
ค่าเป้าหมาย 3   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก บัณฑิตวิทยาลัย 
หน่วยงานดําเนินการ บัณฑิตวิทยาลัย  
คําอธบิายตัวชี้วัด 

ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้มีความทันสมัยและสอคดล้องกับบริบทปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  โดยสํารวจและ
ประเมินหลักสูตรเพ่ือพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพในการกํากับดูแลหลักสูตรและความรับผิดชอบสําหรับการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งจัดทําฐานข้อมูลรายละเอียดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและอาจารย์ด้วยการเชิญ
นักบริหาร นักวิจัย และนักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญแต่ละสาขา ระดับชาติ และระดับนานาชาติมาเป็น
ผู้บรรยายพิเศษ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5 ระดับ ดังน้ี 
1.  มผีลการศกึษา/ประเมินหลักสูตรเพ่ือพัฒนากลไกในการกํากับดูแลหลักสูตรและกําหนดความ

รับผิดชอบสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.  มรีะบบและกลไก ในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3.  มหีลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทภาคใต้ 
4.  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
5.  ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- - มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ 7   ระบบและกลไกในการสง่เสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 
หน่วยนบั ข้อ 
ค่าเป้าหมาย 1   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
คําอธบิายตัวชี้วัด 

สหวิทยาการ หมายถึง  การใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือ
จากการปฏิบัติ มาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และ
พัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

หลักสูตรสหวิทยาการ หมายถึง วิธีการที่นําเอาความรู้หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ที่เข้ามาใช้ในการ
เรียนการสอนเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และวิจัยจนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์
ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 5 ระดับ ดังน้ี 
1.  แต่งต้ังคณะกรรมการสํารวจความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ 
2.  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการร่างหลักสูตร 
3.  ดําเนินการวิพากษ์หลักสตูร 
4.  นําเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
5.  นําหลักสูตรเปิดรับนักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- - - - มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 1 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ 8   ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยนบั ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 5   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย  
คําอธบิายตัวชี้วัด 

รายวิชาที่มีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง รายวิชาที่มีการพัฒนาผู้เรียน 
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ภายใต้หลักการพอประมาณ มี
เหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง อันนําไปสู่การมีความรอบรู้เก่ียวกับ วิชาการต่างๆเพ่ือประกอบการวาง
แผนการดําเนินชีวิต มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาใน
การดําเนินชีวิต 
เกณฑ์มาตรฐาน 

รายวิชาที่มีการบูรณาการกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

= 
จํานวนรายวิชาในหลักสูตรทมีีการบูรณาการกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง x100 
รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 9    ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีส่รา้งความเป็นพลเมืองดี 
หน่วยนบั ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 50   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
คําอธบิายตัวชี้วัด 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง การพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาในปีงบประมาณนอกเหนือจากการ
เรียนการสอนตามปกติ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นพลเมืองดี 

พลเมืองดี หมายถึง การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามสภาพบริบททางสังคม และทําประโยชน์
ให้แก่สังคม ได้แก่ การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน รวมถึงประเทศชาติ เคารพและปฏิบัติ
ตนตามกฎหมายของบ้านเมือง มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึกในการ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรมดี มี
จิตใจดี มีความรับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกัน และปฏิบัติต่อกัน เพ่ือให้
เกิดความสงบสุข (ปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ, 2550) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่สร้าง
ความเป็นพลเมืองดี 

= 

จํานวนกิจกรรมที่เสริมหลักสตูรที่เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดี 

x100 
จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการภายใน

ปีงบประมาณทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดที่ 10 ระบบและกลไกในการพฒันาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบ             

การเรียนการสอนทีส่ามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 
หน่วยนบั ข้อ 
ค่าเป้าหมาย 1   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หนว่ยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
คําอธบิายตัวชี้วัด 

สหวิทยาการ หมายถึง  การใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ 
หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้
ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

หลักสูตรสหวิทยาการ หมายถึง วิธีการที่นําเอาความรู้หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ที่เข้ามาใช้ใน
การเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และวิจัยจนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้
เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการเรียนการ
สอนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 5 ระดับ ดังน้ี 

1.  มีการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรทีม่ีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการ
เรียนการสอนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 

2.  มรีะบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนที่
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 

3.  มหีลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรทีม่ีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาได้ 
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4.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5.  มีการนําผลการประเมินหลักสูตรและความพึงพอใจเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- - - - มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 1 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาคร ู

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  
11. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของ

นักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ B2หรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 20

  
คณะครุศาสตร์

12. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 คณะครุศาสตร์
13. ระดับความสําเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู และมาตรฐานหลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของ
นักเรียนเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู 

ระดับ 2 คณะครุศาสตร์

14. ระบบและกลไกการกําหนดคุณลักษณะของผู้สอนท่ีจะมาเป็นครูของ
ครูที่ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 2 คณะครุศาสตร์

15. ระดับความสําเร็จกระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิต
คุณภาพในระดับ Good Quality 
 

ระดับ 2 คณะครุศาสตร์

16. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 5 คณะครุศาสตร์

17. กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครู
ให้เป็นครูวิชาชีพ 

ข้อ 2 คณะครุศาสตร์

18. ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา ระดับ 3 คณะครุศาสตร์
19. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือการผลิตและ

พัฒนาครู 
ระดับ 3 คณะครุศาสตร์

20. มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ข้อ 1 คณะครุศาสตร์

21. จํานวนโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีมาตรฐานด้าน
การจัดการเรียนรู้และการวิจัยดีขึ้น 

โรงเรียน 20 คณะครุศาสตร์
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ตัวชี้วัดที่ 11  ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า

ระดับ B2 หรอืเทียบเท่า 
หน่วยนบั ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 20 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร ์
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คําอธบิายตัวชี้วัด 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาภาคปกติชาวไทยในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3-4 ที่เข้ารับการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศตามท่ีมหาวิทยาลัยกํา 

หนด  
ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา  

จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) หมายถึงผลการเข้าสอบวัดสมรรถนะของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในการจัดสอบ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า 

ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 
= 

จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัด
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  
ระดับ B2 หรือเทียบเท่า x100 

จํานวนนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 3 – 4 
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ตัวชี้วัดที่ 12   ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของนักศึกษาครูที่ได้รับการบรรจุเขา้ทาํงานเพิ่มขึ้น 
หน่วยนบั ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 5   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร ์
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในหลกัสูตรภาคปกติของ
สายครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางาน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิต
สายครูที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  
 บัณฑิตที่จบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี คือ บัณฑิตที่จบระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถงึ 
30 กรกฎาคม 2560 
 การนับการมีงานทํา สามารนับกรณีที่บัณฑิตครูได้รับการบรรจุเข้าทํางาน โดยการนับจากจํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภายในปีกการศึกษา 
 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 
70 และในเชิงคุณลักษณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่สําเร็จการสึกษา ให้มี
การติดตามซ้ํา โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
 1.จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 
 2.จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจากสายครูภาคปกติ 
 3.จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทีไ่ด้รับการบรรจุเข้าทํางาน 
 4.จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
 5.เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการบรรจุ 
 หมายเหตุ จํานวนบัณฑิตสายครูที่ตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิต
สายครูที่สําเร็จการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของนักศึกษาครูที่
ได้รับการบรรจุเข้าทํางานเพ่ิมขึ้น 

= 
จํานวนบัณฑิตสายครูที่ได้รับการบรรจุเข้ทํางาน 

x100 
จํานวนบัณฑิตสายครูทั้งหมดภายในปีงบประมาณ 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5
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ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสาํเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชพีครู และ

มาตรฐานหลกัสูตร และมีอัตราการขยายตัวของนักเรียนเรียนดี มีความศรัทธา
ในวิชาชีพคร ู

หน่วยนบั ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 2   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู  2.

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร ์
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 มาตรฐานวิชาชีพครู หมายถงึ มาตรฐานวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน
การปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 
 มาตรฐานความรู้ หมายถึง มคีุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเทา่ หรือคุณวุฒิอ่ืน
ที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ดังต่อไปน้ี 
  1. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
  2.การพัฒนาหลักสูตร 
  3.การจัดการเรียนรู้ 
  4.จิตวิทยาสําหรับครู 
  5.การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  6.การบริหารจัดการในห้องเรียน 
  7.การวิจัยทางการศึกษา 
  8.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  9.ความเป็นครู 
 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์ประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังต่อไปน้ี 
  1.การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
  2.การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 
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 มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ประกอบด้วย 
 จรรยาบรรณต่อตนเอง 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  
 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ สง่เสริม ให้กําลงัใจแก่

ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยทีถู่กต้องดี

งามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธ์ิ
ใจ 

5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และ
จิตใจ 

6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 

7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียก
รับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึด

มั่นในระบบคณุธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (คุรุสภา) 

 กระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานหลกัสูตร และมีอัตราการขยายตัว
ของนักเรียนเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู หมายถึง การคัดเลือกและจัดให้มีทุนการศึกษาระหว่างเรียน
ตลอดหลักสูตรพร้อมทั้งสนับสนุนหอพักระหว่างเรียนสําหรับนักเรียนที่มผีลการเรียนดี มีความศรัทธาใน
วิชาชีพครู มีความประพฤติดี การดําเนินการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ เพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนให้กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองการบรรจุผู้ที่จบครูเข้าทาํงานเป็นข้าราชการตามภูมิลําเนาเมื่อ
จบการศึกษา  



32 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของนักศึกษาครูที่ได้รับ
การบรรจุเข้าทํางานเพ่ิมขึ้น 

= 
จํานวนบัณฑิตสายครูที่ได้รับการบรรจุเข้ทํางาน 

x100 จํานวนบัณฑิตสายครูทั้งหมดภายใน
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบและกลไกการกําหนดคุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็นครขูองครูที่ได้รับ

การยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
หน่วยนบั ข้อ 
ค่าเป้าหมาย 2   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร ์
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คําอธบิายตัวชี้วัด 

คุณลักษณะครูของครู หมายถึง สิ่งที่ผู้เป็นครูของครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ แม่นยําในเน้ือหาวิชาที่
สอน สามารถใช้ศิลปะวิทยาการหลาย ๆ ด้าน มีเทคนิคิวิธีสอนที่ดี ชัดเจน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับอาชีพ ทําเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี รักและศรัทธาต่อาชีพ มุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเอง  (สุวัฒน์ งามย่ิง, 2547) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การกําหนดคุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็นครูของครูที่ได้รับการ
ยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 5 ระดับ ดังน้ี 

1.  มแีผนในการคัดเลือก ผู้สอนท่ีจะมาเป็นครูของครู 
2.  มีการกําหนดเกณฑ์ คุณลักษณะของผูส้อนที่จะมาเป็นครูของครู และการคัดเลือกผู้ที่มีความ

เหมาะสม มคีวามรู้ความสามารถ มีคุณธรรมมาเป็นครูของครู ที่ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

3.  มีการพัฒนากระบวนการคัดเลือกครูของครูที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมมาเป็นครูของ
ครูที่ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

4.  จํานวนครูของครูที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก 
5.  มีการประเมินผลและการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลอืกผู้สอนที่จะมาเป็นครูของครู 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- - - มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 

 
 



34 
ตัวชี้วัดที่ 15  ระดับความสาํเร็จกระบวนการผลิตบณัฑิตครูทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชพีครู  

มาตรฐานหลกัสูตร และมาตรฐานคุณลักษณะบณัฑิตคณุภาพในระดับ Good 
Quality 

หน่วยนบั ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 2   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร ์
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
คําอธบิายตัวชี้วัด 

กระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐาน
คุณลักษณะบัณฑิต หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้
ได้มาตรฐาน คุณลักษณะบัณฑิตครูคุณภาพในระดับ Good Quality การพัฒนาระบบการคัดเลือกนักเรียน
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครู การพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตครูได้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
และมาตรฐานหลักสูตร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการกํากับและติดตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตและการ
ใช้ระบบอยู่ร่วมกัน (Residential System) ในการพัฒนานักศึกษาครูคุณภาพสูง 

 บัณฑิตครูคุณภาพในระดับ Good Quality หมายถึง บัณฑิตครูที่มีความโดดเด่นใน 11 ด้านคือ  
1. มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
2. มีวินัยและจรรยาบรรณความเป็นครู 
3. มีสมรรถนะความเป็นครู 
4. มีสมรรถนะการเรียนรู้ 
5. มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
6. มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
7. มีสมรรถนะด้านการวิจัย 
8. มีสมรรถนะด้านดิจิทัล 
9. มีสมรรถนะสะเต็มศึกษา 
10. มีสมรรถนะด้านศาสตร์พระราชา 
11. มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

โดยนักศึกษาที่ทําคะแนนได้ตามเกณฑ์จะได้รับการยกย่องเป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ คือ 
นักศึกษาทําคะแนนทุกสมรรถนะได้ ร้อยละ 80-89 ได้คะแนนสูงจะเป็นครูคุณภาพสูง (Good Quality) 
 



35 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์กระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตคุณภาพในระดับ Good Quality  5 ระดับ ดังน้ี 

1.  กระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานหลักสูตร 
2.  พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

คุณลักษณะบัณฑิตครูคุณภาพในระดับคุณภาพสูง 
3.  ระบบฐานข้อมูลในการกํากับและติดตามมาตรฐานคณุภาพบัณฑิต 
4.  กระบวนการพัฒนาครูที่เน้นคุณภาพและใช้ระบบอยู่ร่วมกัน (Residential System) 
5.  จํานวนบัณฑิตครูคุณภาพในระดับคุณภาพสูง 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- - - มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
ตัวชี้วัดที่ 16  ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ของนักศึกษาครูในโครงการผลิตครเูพื่อพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มขึน้ 

หน่วยนบั ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 5   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร ์
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 โครงการผลิตครูเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู ที่เป็นความร่วมมือ
ระหว่างคณะ/หน่วยงาน ให้ความสําคัญกับการพัฒนานักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพตามเกณฑ์ที่โครงการกําหนด ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพ่ือผลิตครูตาม
ความต้องการ และใหส้นับสนุนนักเรียนในภูมิลําเนาที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบและรกัที่จะเป็นครูเข้าเรียนใน
สาขาวิชาชีพครู 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของนักศึกษาครูใน
โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมขึ้น 
= 

จํานวนบัณฑิตสายครูในภูมิลาํเนา 
x100 จํานวนบัณฑิตสายครูทั้งหมดภายใน

ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
ตัวชี้วัดที่ 17 กลไกเสริมสรา้งสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูของครูให้เป็นครู

วิชาชีพ 
หน่วยนบั ข้อ 
ค่าเป้าหมาย 2   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร ์
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
คําอธบิายตัวชี้วัด 

การเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ หมายถึง การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครูให้
เป็นครูวิชาชีพ 5 ระดับ ดังน้ี 

1. มีแผนการส่งเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือเพ่ือพัฒนาครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 
2. มีการกําหนดกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะ  
3. จํานวนอาจารย์ทุกคนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างน้อย 1 ด้าน 

(ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี) 
4. จํานวนอาจารย์ทุกคนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างน้อย 2 ด้าน 

(ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี) 
5. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครูให้เป็น

ครูวิชาชีพ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- - - มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 1 ข้อ 
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ 18  ระบบการสง่เสริมการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยนบั ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 3   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร ์
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
คําอธบิายตัวชี้วัด 

การเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ หมายถึง การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครูให้
เป็นครูวิชาชีพ 5 ระดับ ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยนํารูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและเช่ือมโยงยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปสู่การพัฒนา
งานวิจัย การพัฒนาโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือเป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2. มีการดําเนินงานตามแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
4. มีการประเมินและนําผลประเมินการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษาและรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
และนํามาสู่ปรบัปรุง การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีถัดไป 

5. มีการเผยแพร่การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและมแีนวปฏิบัติที่ดีที่
สามารถเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- - มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ตัวชี้วัดที่ 19  ระดับประสิทธภิาพการปฏิบติังานของบคุลากรเพื่อการผลิตและพัฒนาคร ู
หน่วยนบั ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 3   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร ์
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
คําอธบิายตัวชี้วัด 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือการผลิตและพัฒนาครู หมายถึง การปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม ความสามารถ และทักษะในการทํางานของตนเองหรือผู้อ่ืนให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือ
การผลิตและพัฒนาครู ซึ่งจะทําให้ตนเองผู้อ่ืนและองค์กรเกิดความสุขในที่สุด โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการผลิตและพัฒนาครู 

บุคลากร คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและเช่ือมโยงยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปสู่การผลิตและพัฒนาครู 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือการผลิตและพัฒนาครู
5 ระดับ ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยนํารูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและเช่ือมโยงยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปสู่การพัฒนา
งานวิจัย การพัฒนาโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือเป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2. มีการดําเนินงานตามแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
4. มีการประเมินและนําผลประเมินการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษาและรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
และนํามาสู่ปรบัปรุง การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีถัดไป 

5. มีการเผยแพร่การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและมแีนวปฏิบัติที่ดีที่
สามารถเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืน 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- - มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ตัวชี้วัดที่ 20 มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธ์าน ี
หน่วยนบั ข้อ 
ค่าเป้าหมาย 1   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร ์
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คําอธบิายตัวชี้วัด 

โรงเรียนสาธิต หมายถึง โรงเรียนที่ขึ้นกับสถาบันผลิตครู ต้ังขึ้นเพ่ือเป็นที่ฝึกสอนของนักศึกษาครู หรือ
เพ่ือเป็นโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการสอนหรือการบริหาร. (ราชบัณฑิตยสถาน) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ความเหมาะสมในการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี 3 ระดับ ดังน้ี 

1. มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
2. มีแผนการขับเคลื่อนการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
3. มีโครงการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- - - - มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 1 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ 21  จํานวนโรงเรียนเครือขา่ยฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครู มีมาตรฐานด้านการจัดการ

เรียนรู้และการวิจัยดีขึ้น 
หน่วยนบั โรงเรียน 
ค่าเป้าหมาย 20  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร ์
หน่วยงานดําเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
คําอธบิายตัวชี้วัด 

โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจัดการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีเครือข่ายเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ
พัฒนาสถานศึกษาทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและหรือมีงานวิจัยที่เพ่ิมขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

=
การแจงนับจํานวนโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่มี

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจยั 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การยกระดับคณุภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน                 

และการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  
22. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติรวมถึงการขยายตัวของจํานวนความถี่ที่ถูก
นําไปอ้างอิงต่ออาจารย์ประจํา 

ร้อยละ 
ด้าน

สังคมศาสตร์  

20 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ร้อยละ 
ด้าน

วิทยาศาสตร์ 

30

23. ร้อยละของนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกสําหรับการ
ทําวิจัยและสร้างนวัตกรรมและหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา

24. ร้อยละผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมท่ีถูกนําไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 50 สถาบันวิจัยและพัฒนา

25. ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ข้อ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา

26. ร้อยละเพ่ิมขึ้นของการนําเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/
สัมมนางานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา

27. จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและ
หรือต่างประเทศ 

โครงการ 10 สถาบันวิจัยและพัฒนา

28. กลไกในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็น
มาตรฐานสากล 

ข้อ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวชี้วัดที่ 22  งานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติรวมถึงการขยายตัวของจํานวนความถ่ีที่ถูกนาํไปอ้างอิงต่ออาจารย์
ประจํา 

หน่วยนบั ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย ด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 30  

ด้านวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 20 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรก์ารยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
คําอธบิายตัวชี้วัด 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือ
เป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 

ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
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กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 

ค่า
น้ําหนัก 

ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับ ชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน อนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่ง ทางวิชาการแล้ว - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ - ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่ง 
ทางวิชาการแล้ว - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
ตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 

ค่า
น้ําหนัก 

ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค*์

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วม
พิจารณาด้วย 
เกณฑ์มาตรฐาน 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 

 
= 
 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย x100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดที่ 23  ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สรา้งนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกสําหรับการทําวิจัย

และหรือสร้างนวัตกรรม และหรือได้รับรางวัลในเวทรีะดับชาติหรือนานาชาติ 
หน่วยนบั ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 3   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
คําอธบิายตัวชี้วัด 

นักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรม หมายถึง จํานวนผู้อยู่ในตําแหน่งนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรม ที่
ปฏิบัติงานเต็มเวลาในปีปฏิทินน้ัน ๆ ,ไม่นับนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมท่ีจ้างช่ัวคราวประจําโครงการฯ ,
ไม่นับรวมนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมท่ีลาศึกษาต่อ ได้รับทุนภายนอกสําหรับการทําวิจัยและสร้าง
นวัตกรรม และหรือที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของสถาบัน    

ทุนภายนอก หมายถึง จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัย (นับ
จํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุน และหากได้รับทุนต่อเน่ืองให้เฉลี่ยเป็นรายปี) 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ีที่สําคัญที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบันโดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เท่ากับ 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เท่ากับ 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เท่ากับ 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
หมายเหตุ  การนับจํานวนอาจารย์ประจําให้นับตามปีงบประมาณเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงในกรณีที่มี

อาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจํา นักวิจัย 
และผู้สร้างนวัตกรรม ดังน้ี (1) 9 - 12 เดือนคิดเป็น 1 คน (2) 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือนคิดเป็น 0.5 คน
และ (3) น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละของนักวิจัยและหรือผูส้ร้าง
นวัตกรรมได้รับทุนภายนอกสําหรับการ
ทําวิจัยและหรอืสร้างนวัตกรรม และ
หรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 
= 
 

จํานวนนักวิจัยและหรือผูส้ร้างนวัตกรรมได้รับทุน
ภายนอกสําหรับการทําวิจัยและหรือสร้าง

นวัตกรรม และหรือที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

x100 
จํานวนอาจารย์ประจํา นักวิจัย และผู้สร้าง

นวัตกรรม ที่ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจําตามสัญญา ไม่นับรวม

อาจารย์ที่ศึกษาต่อ 
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ตัวชี้วัดที่ 24  ร้อยละผลงานวิจัยและหรอืนวัตกรรมทีถู่กนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เพิ่มขึน้ 
หน่วยนบั ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 50   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
คําอธบิายตัวชี้วัด 

 ผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูกนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จน
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือได้การรับรองการใช้ประโยชน์ที่เก่ียวข้อง 

การนับจํานวนผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูกนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ให้นับจากวันที่
นําผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะดําเนินการในช่วงเวลา
ใดก็ได้ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณหรือปีการศึกษาอย่างใดอย่างหน่ึงตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้งให้นับ
การใช้ประโยชน์ได้เพียงคร้ังเดียวยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้
ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่
ถูกนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เพ่ิมขึ้น 

 
= 
 

จํานวนผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูกนําไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการเรียนการสอน x100 

จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดที่ 25 ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรม

เชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
หน่วยนบั ข้อ 
ค่าเป้าหมาย 3   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หนว่ยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย   
คําอธบิายตัวชี้วัด 

การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการที่กว้างขวาง และลึกซึ้ง 
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ และประเด็นที่มีความเปราะบางที่
เก่ียวข้องกับจังหวัดและภาคใต้ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิชาการข้ามขอบข่ายของสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้ายทายที่สังคมกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง งานวิจัยและนวัตกรรมที่เน้นการให้ “คน” ใน
ชุมชน เข้ามาร่วมในกระบวนการวิจัย ต้ังแต่การเริ่มคิด การต้ังคําถาม การวางแผน และค้นหา คําตอบอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Research) ทําใหชุ้มชนได้เรียนรู้ได้ ผลงานและ
แก้ปัญหาของตนเอง ตลอดจนยกระดับการแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรม
เชิงสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 5 ระดับ ดังน้ี 

1. มีแผนการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีให้เกิดการเช่ือมโยงข้ามศาสตร์เชิงสห
วิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
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2. มี ชุดโครงการวิจัยและงบประมาณการ วิจัยที่ สอดคล้อง กับความท้าทายต่าง  ๆ  

ที่สังคมกําลังเผชิญ เช่น ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป็นต้น 

3. มีการดําเนินการของศูนย์การวิจัยการพัฒนาภาคใต้แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
4. มีเครือข่ายการดําเนินการงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามศาสตร์เชิงสห

วิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้เกิดการ

เช่ือมโยงข้ามศาสตร์เชิงสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- - มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 1 ข้อ 
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ 26  ร้อยละเพ่ิมขึน้ของการนาํเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุมสัมมนางานวิจัย

ระดับชุมชนท้องถ่ิน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
หน่วยนบั ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 5   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
คําอธบิายตัวชี้วัด 

 การนําเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุมสัมมนางานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการ
มีส่วนร่วมในการนําเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาตัวช้ีวัดและบทบาทของงานวิจัย และการทบทวน
นโยบายด้านงานวิจัย และการยกระดับการอํานวยความสะดวกและคุณภาพในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยระดับนานาชาติ 

การนับจํานวนผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุมสัมมนางานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ให้นับจากวันที่นําผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนา
งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในกรณีที่งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์มีการนําเสนอมากกว่า 1 ครั้งให้นับการนําเสนอได้เพียงคร้ังเดียว  
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เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละเพ่ิมขึ้นของการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในกิจกรรมการ

ประชุมสัมมนางานวิจัยระดับชุมชน
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 
= 
 

ผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา 
งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติปีปัจจุบัน 

x100 
ผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา 

งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติปีก่อนหน้า 
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ตัวชี้วัดที่ 27  จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือขา่ยการวิจัยในประเทศและหรือ 

ต่างประเทศ 
หน่วยนบั โครงการ 
ค่าเป้าหมาย 10 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย  
คําอธบิายตัวชี้วัด 

โครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศ  หมายถึง 
โครงการวิจัยที่สนับสนุนการวิจัยที่เป็นการทํางานร่วมกันในประเทศ และระหว่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น โดยริเริ่มแผนงานระดมทุนวัยระหว่างประเทศ เพ่ือให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมี
มาตรฐานระดับนานาชาติและมีบทบาทในชุมชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 
เกณฑ์มาตรฐาน  

วิธีการแจงนับ จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศ
ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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ตัวชี้วัดที่ 28  กลไกการกํากับดูแลให้การดําเนนิงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดําเนินการตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

หน่วยนบั ข้อ 
ค่าเป้าหมาย 3 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย  
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 การกํากับดูแลให้การดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการ
วิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล หมายถึง การพัฒนากลไก กระบวนการ และแนวปฏิบัติเพ่ือให้แน่ใจว่าการ
ดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัย ที่เป็นมาตรฐานสากล
ของแต่ละสาขาวิชาเพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยไม่
กระทบกับความสมบูรณ์ของการวิจัย หรือ เป็นอุปสรรคกับการวิจัยที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การกํากับดูแลให้การดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 5 ระดับ ดังน้ี 

1. มีกลไกในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานงานวิจัยมหาวิทยาลัยดําเนินการตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

2. มีกระบวนการและแนวปฏิบัติการดําเนินการวิจัยตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัย ที่
เป็นมาตรฐานสากลของแต่ละสาขาวิชา 

3. มี แผนปฏิ บั ติการประ จํ า ปี ในการ พัฒนามาตรฐานทางจ ริยธรรม ด้านการ วิจั ย 
ที่เป็นมาตรฐานสากล 

4. มีโครงการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานวิจัยตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
5. มีโครงการวิจัยที่ดําเนินการตามกระบวนการและแนวปฏิบัติที่จัดทําขึ้น 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- - มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 1 ข้อ 
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบคุลากร การเงนิและงบประมาณ และการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  
29. ระดับความสําเร็จของการประเมินระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพ

อนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกลไกกํากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ 
กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 สํานักงานอธิการบดี
(กองนโยบายและแผน) 

30. ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากร ข้อ 3 สํานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่) 

31. ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 

ร้อยละของ
อาจารย์ 

60 สํานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่) 

ร้อยละของ
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

10

32. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ 4 สํานักงานอธิการบดี
(กองคลัง /  
กองนโยบายและแผน) 

33. ระดับความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระดับ 1 สํานักงานอธิการบดี
(กองคลัง /                        
กองนโยบายและแผน) 

34. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ และครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจํานวนผู้บริการห้องสมุดท้ังหมด 

ร้อยละ 80 สํานักวิทยบริการฯ 

35. ระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

ข้อ 3 สํานักวิทยบริการฯ 

36. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงการ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 3 สํานักวิทยบริการฯ 

37. ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานท่ี 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก และข้อแนะนํา 
เพ่ือให้การใช้อาคาร สถานท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงอํานวยความ
สะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อ 2 สํานักงานอธิการบดี

38. ระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการ และดําเนินการตาม
มาตรการ การจัดการส่ิงแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 สํานักงานอธิการบดี

39. ระดับความสําเร็จของการประเมินระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีรายงานทาง
การเงินที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคบัท่ีเก่ียวข้อง 

ระดับ 3 กองตรวจสอบภายใน
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ตัวชี้วัดที่ 29 ระดับความสาํเร็จของการประเมินระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกํากับดูแล 
กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

หน่วยนบั ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 3 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรก์ารเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. สํานักงานอธิการบดี 
 10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11. สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 13. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 การประเมินระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกลไกกํากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย หมายถึง การออกแบบกลไกและเคร่ืองมือ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกเข้ามามีบทบาทในกระบวนการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง
และเข้มข้นขึ้น เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและการตัดสินใจที่เหมาะสมใน
กระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างกลไกกํากับดูแล กลไก
การบริหาร กลไกการปฏิบัติ กลไกการจัดการ และภาคส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกํากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไก
การปฏิบัติ ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 5 ระดับ ดังน้ี 

1. มีการศึกษาระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

2. มีแผนการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกํากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของ
ภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

3. มีการกําหนดกลไกกํากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาค
ส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

4. มีการดําเนินการประเมินระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

5. มีการนําผลการประเมินระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยัมาใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- - มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 1 ระดับ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 ระดับ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ตัวชี้วัดที่ 30    ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากร 
หน่วยนบั ข้อ 
ค่าเป้าหมาย 3 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. สํานักงานอธิการบดี 
 10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 13. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากร หมายถึง การกําหนดกระบวนการ และจัดทํา
แผนงานในการขับเคลื่อนกําหนดให้ความสําเร็จหรือความล้มเหลวเป็นดัชนีช้ีวัดผลการทํางานร่วมกันทั้งของตัว
บุคลากรและกลไกขับเคลื่อนที่กําหนดขึ้น ส่งผลต่อการสร้างขวัญและกําลังใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคลากรในการปฏิบัตาน และเพ่ิมผลผลิตและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ข้อจํากัดด้านงบประมาณ ทรัพยากรที่เก่ียวข้องและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกระบวน
ปรับปรุงในสาระสําคัญ 
 การคัดสรรบุคลากร หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถเข้า
มาทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เริ่มต้นต้ังแต่การแสวงหาคนเข้าทํางานและส้ินสุดเมื่อบุคคล
ได้มาสมัครงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัย 5 ข้อ ดังน้ี 

1. จัดทําแผนการจัดจ้างและคัดสรรบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการจัดจ้างและคัดสรรบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาระบบการจัดจ้างและคัดสรรบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อแนวทางและการจัดจ้างของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 
5. ผลการประเมินระดับขวัญกําลังใจในการทํางานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- - มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ 31 ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ตําแหน่งที่

สูงขึน้ของสายสนับสนุน 
หน่วยนบั ร้อยละของอาจารย์ / ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน 
ค่าเป้าหมาย 60 / 10 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. สํานักงานอธิการบดี 
 10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 13. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
คาํอธบิายตัวชี้วัด 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
นําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบันการนับตําแหน่งทางวิชาการและของ
บุคลากรสายสนับสนุน ให้นับ ณ.วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้า
มาเป็นอาจารย์ประจําด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน
และไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน 

บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสนับสนุน
การสอน การวิจัย การทํานุบรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการและการบริหารจัดการ และปฏิบัติหน้าที่
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ตามภาระงานที่รับผิดชอบ สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยจ้างเข้ามาเป็นบุคลากรจะต้องมีสัญญา
จ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างที่ชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้
ชัดเจน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

= 
จํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

x100 
อาจารย์ประจํา

หมายเหตุ : การนับจํานวนอาจารย์ประจําให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าสูตํ่าแหน่งที่สูงขึ้น

ของสายสนับสนุน 
= 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นของ
สายสนับสนุน x100 

บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
หมายเหตุ : การนับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีทีป่ฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ 
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ตัวชี้วัดที่ 32   ระดับความสาํเร็จของการจัดทําต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต 
หน่วยนบั ระดับ  
ค่าเป้าหมาย 4 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักงานอธิการบดี (กองคลัง/กองนโยบายและแผน) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. สํานักงานอธิการบดี 
 10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 13. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพต้นทุนด้านการ
เรียนการสอน และการวิจัยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพที่กําหนดไว้ ด้วยวิธีการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการวางแผนการเงินในระยะยาวที่
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ค่าบริการ และการเสื่อมมูลค่าของสินทรัพย์ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง
ทางการเงินอย่างย่ังยืน 
 ต้นทุน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินสด สินทรัพย์อ่ืน หรือ 
การก่อหน้ีผูกพัน ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ (กรมบัญชีกลาง) 
 โดยในพระราชกฤษฎีกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 
21 กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลเกณฑ์มาตรฐานรายจ่ายต่อหน่วยงานของงบริการสาธารณะที่
อยู่ในความรับผิดชอบให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร.ทราบ 
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 เกณฑ์มาตรฐานต้นทุนผลผลิตของแต่ละส่วนราชการ  จึงควรริเริ่มที่มีการกําหนดผลผลิตและกิจกรรม
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และกําหนดว่าหน่วยงานใดควรเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานใดเป็น
หน่วยงานสนับสนุน หลังจากน้ัน ให้รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยนํามากระจายเข้าทุกหน่วยงาน 
แล้วให้กระจายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุนเข้าสู่หน่วยงานหลัก และกระจายค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
หน่วยงานหลักเข้าสู่กิจกรรมและผลผลิตต่อไป 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5 ข้อ ดังน้ี 
1. มีการทบทวนการดําเนินงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2. มีแผนการดําเนินงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
3. กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบและแนวทางในการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
4. มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตทุกระดับ 
5. มีการนําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 1 ระดับ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 ระดับ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ระดับ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ระดับ 
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ตัวชี้วัดที่ 33 ระดับความสาํเร็จตามแผนกลยุทธท์างการเงิน 
หน่วยนบั ระดับ  
ค่าเป้าหมาย 1 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักงานอธิการบดี (กองคลัง/กองนโยบายและแผน) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. สํานักงานอธิการบดี 
 10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 13. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 ความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง การเพ่ิมระดับเงินทุนสํารอง (เงินสะสม) ให้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัย และการบริหารงานบุคคล และจัดให้มีการทําแผน
งบประมาณระยะ 5 ปี อันนําไปสู่การจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการวางแผนจํานวน
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม ควรดําเนินนโยบายงบประมาณแบบเกินดุลเพ่ือให้มีเงินสะสมเพียงพอในโครงการ
ลงทุน การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบุคลาการ 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้แผนกลยุทธ์ทางการเงินสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับดําเนินงาน
ตามแต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์น้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจาก
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หน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืน ๆ อีกเพ่ิมเติม ระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 2554 : 91) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ระดับ ดังน้ี 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนงบประมาณ ระยะ 3 ปี 
2. มีการดําเนินนโยบายงบประมาณเกินดุลร้อยละ 5 -15 ต่อปี 
3. มีระดับเงินทุนสํารอง (เงินสะสม) ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
4. มีแผนการเงินระยะยาวที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาค่าบริการ และการเสื่อมมูลค่าของ

ทรัพย์สินระยะ 5 ปี และ 10 ปี 
5. มีการประเมินระดับความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินและนํามาใช้ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- - - - มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
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ตัวชี้วัดที่ 34 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บรกิารห้องสมุด ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

และครอบคลมุผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผู้รบับริการ
ห้องสมุดทั้งหมด 

หน่วยนบั ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 80 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานรายงานข้อมูล   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 การบริการของห้องสมุดหมายถึง การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยการจัดเตรียมวัสดุ 
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกไว้ให้พร้อม และหาเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้วัสดุต่าง ๆ ของ
ห้องสมุดได้อย่างเต็มที่ (จินตนา เกสรบัวขาว ,2542) 
 การบริการห้องสมุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การอํานวยความสะดวกให้กับอาจารย์ 
นักวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ในการเข้าถึงองค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์ ด้วยข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ ในการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ อย่างสะดวกโดย
ไม่จํากัดรูปแบบดําเนินการพัฒนาความสัมพันธ์ในการทํางานอย่างใกล้ชิดกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย และ
ห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเช่ือมโยงการให้บริการข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ จัดหาวัสดุด้านวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ให้ยืมอย่างเพียงพอ ดําเนินการสนับสนุนการใช้และการเก็บ
วัสดุด้านการศึกษา ทั้งหนังสือและวัสดุต่างๆ  ในรูปแบบกายภาพและดิจิทัล ดําเนินการบูรณาการวัสดุการ
เรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ในห้องสมุดให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน พร้อมทั้งส่งเสริมการเข้าถึง
ห้องสมุดของสาธารณะเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างคุ้มค่าในระดับสูงสุดด้วยนวัตกรรม
ออนไลน์ใหม่ ๆ และดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดให้มีคุณภาพเพียงพอในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวโน้มในด้านการศึกษาการพัฒนาด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมนิความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการห้องสมุด ด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
= ระดับความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 x100 

จํานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดที่ 35 ระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสาร 
หน่วยนบั ข้อ  
ค่าเป้าหมาย 3 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานรายงานข้อมูล   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 ระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง 
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดต้ังคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและคณะทํางานที่มี
อํานาจการตัดสินใจในเชิงการบริหารและงบประมาณ เพ่ือทําหน้าที่ในการวางแผน และจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณ รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดย
การประสานงานและการทํางานร่วมกันกับคณะและสาขาวิชาที่มีความสามารถสูง เพ่ือรับผิดชอบในการพัฒฯ
และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามาใช้ในการบริการ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ระบบและกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 5 ข้อ ดังน้ี 

1. มีจัดต้ังคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือทําหน้าที่ในการกํากับ
ดูแลการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณและมีการจัดต้ังคณะทํางานที่มี
อํานาจการตัดสินใจในเชิงการบริหารและงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร 

2. มีกลไก ระบบการทํางานที่มีอํานาจต่อการตัดสินใจในเชิงบริหารและงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

3. มีแผนปฏิบัติการการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการนําไปใช้เพ่ือ
การตัดสินใจ ครอบคลุมการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนา 
ประสานงาน และทํางานร่วมกันกับคณะและสาขาวิชาในการกําหนดขีดความสามารถ 
คุณภาพและต้นทุนของการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง 

4. มีการประเมินแผนปฏิบัติการการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการ
นําไปใช้เพ่ือการตัดสินใจ 
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การส่ือสารและการนําไปใช้เพ่ือการตัดสินใจ หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- - มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
ตัวชี้วัดที่ 36 ระดับความสาํเร็จของการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงการบริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการดําเนนิงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยนบั ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 3 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานรายงานข้อมูล   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครอบคลุมการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดต้ังทีมงานสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่มีขีดความสามารถสูง เพ่ือรับผิดชอบในการพัฒนา และปรับปรุงระบบ
คอมพวิเตอร์และระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามาใช้ในการบริการ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงการบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5 ระดับ ดังน้ี 

1. มีการทบทวนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารทั้งหมดของคณะ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และจัดทํารายงานผลการทบทวนที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามท่ีกําหนดในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. มีทีมงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่มีขีดความสามารถสูง และมี
การให้บริการที่มีคุณภาพสูงสําหรับสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในมหาวิทยาลัยตาม
ข้อเสนอแนะของคณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร และกลุ่มผู้ใช้บริการ
กลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. มีการจัดฝึกอบรมผู้ใช้งานและผู้ที่เก่ียวข้องทั้งการอบรมในห้องเรียน และการอบรมในที่
ทํางานให้มีความเข้าใจและสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการประเมินความ
คุ้มค่าในการบํารุงรักษาและการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือกิจกรรมในพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือการบํารุงรักษาและการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- - มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ตัวชี้วัดที่ 37 ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้าง

พื้นฐาน และสิง่อํานวยความสะดวก และขอ้แนะนําเพื่อการใช้อาคาร สถานที่ 
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในปัจจุบนัเกิดประโยชน์สูงสุด 

หน่วยนบั ข้อ  
ค่าเป้าหมาย 2 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักงานอธิการบดี (งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล   สํานักงานอธิการบดี (งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์) 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวก และข้อแนะนําเพ่ือการใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
ปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานท่ี 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดทําข้อแนะนําเก่ียวกับการใช้อาคาร
สถานที่ โครงสร้างืพ้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจัดทําแผนงาน การ
บํารุงรักษา การปรับปรุงตกแต่ง และการกําจัดทิ้ง เพ่ือปรับปรุงสภาพโดยรวมของอาคารต่าง ๆ และจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยและปรับปรุงภูมิทัศน์และ
การใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการ
ศึกษาวิจัยในการอนุรักษ์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของภาคใต้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานที่ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก และข้อแนะนําเพ่ือการใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และสิ่งอํานวยความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 5 ข้อ ดังน้ี 

1. ดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวก และข้อแนะนํา เพ่ือให้การใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. มีการจัดทําแผนงาน การใช้การบํารุงรักษา การปรับปรุงตกแต่ง และการกําจัดทิ้ง เพ่ือ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรวมของอาคารต่าง ๆ และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
เหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. ดําเนินการบํารุงรักษา ปรับปรุงตกแต่ง และกําจัดทิ้ง เพ่ือเพ่ือให้การใช้อาคาร สถานที่ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน ในปัจจุบันและอนาคต 
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน การใช้อาคารสถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- - - มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ 38 ระดับความสาํเร็จของการกําหนดมาตรการ และดําเนินการตามมาตรการ การ

จัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย 

หน่วยนบั ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 3 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลกั สํานักงานอธิการบดี  
หน่วยงานรายงานข้อมูล   สํานักงานอธิการบดี  
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 ความสําเร็จของการกําหนดมาตรการ และดําเนินการตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรมลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการพัฒนากลไกและแผนงานในการตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย โดยให้ความสําคัญกับกิจกรรมการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการของเสียอย่างย่ังยืน การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การทดแทนโดยกระแสไฟฟ้า
ที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานทดแทนรูปแบบอ่ืน ๆ การพัฒนาเทคนิคในการใช้นํ้าอย่าง
ประหยัด การนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ การใช้เทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ ๆ ในการกําจัดขยะอย่างย่ังยืน รวมทั้งการ
ผลิตพลังงานจากขยะ โดยไม่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษในรูปแบบอ่ืน ๆ สู่ช้ันบรรยากาศและ
ระบบนิเวศน์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ความสําเร็จของการกําหนดมาตรการ และดําเนินการตามมาตรการ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 5 ระดับ ดังน้ี 

1. กําหนดนโยบาย และสร้างความตระหนักในการจัดการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

2. กําหนดกลไก แผนงาน และการดําเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การดําเนินมาตรการและกิจกรรมในการจัดการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

4. ติดตามและประเมินระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการ และดําเนินการตาม
มาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย 
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5. ประเมินผลระดับความสําเร็จตามการกําหนดมาตรการ และดําเนินการตามมาตรการ การ

จัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- - มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 1 ระดับ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 ระดับ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ตัวชี้วัดที่ 39 ระดับความสาํเร็จของการประเมินระดับประสิทธผิล ประสิทธิภาพ และความ

โปร่งใสในการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย มีรายงานทางการเงินที่ได้รบัความ
น่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติงานท่ีเปน็ไปตามกฎหมาย และระเบยีบข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง 

หน่วยนบั ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 3 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานรายงานข้อมูล   หน่วยตรวจสอบภายใน 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 ความสําเร็จของการประเมินระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย มีรายงานทางการเงินที่ได้รับความน่าเช่ือถือ และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง หมายถึง มหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยการยกระดับคุณภาพในการสร้างบรรยากาศการบริหารความเสี่ยง การ
ระบุความเสี่ยง การจัดลําดับความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีความคุ้มค่า และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ความสําเร็จของการประเมินระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีรายงานทางการเงินที่ได้รับความน่าเช่ือถือ และมีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 5 ระดับ ดังน้ี 

1. มีการทบทวนและปรับปรุงกลไก แนวทาง และวิธีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในให้สอดคล้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี 

2. มีการดําเนินกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการบริหารความเส่ียง มีการผลักดันให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และบุคลากรทุกคนมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ของตัวเองในการจัดการความเสี่ยงในขอบเขตที่รับผิดชอบ 

3. มีการทบทวนและการระบุความเสี่ยง การจัดลําดับความเสี่ยง และการตอบสนองความเส่ียง
อย่างเหมาะสม มีความคุ้มค่า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
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4. มีการประเมินระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย มีรายงานทางการเงินที่ได้รับความน่าเช่ือถือ และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

5. ผลการประเมินระดับความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- - มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 1 ระดับ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 ระดับ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาท้องถ่ินและสังคมอย่างย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์  
40. ระดับความสําเร็จการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร ระดับ 3 สํานักงานอธิการบดี

(งานบริการวิชาการฯ) 
41. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยเข้าไปมีความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาหรือ
แก้ปัญหา ระดับชุมชน ท้องถ่ิน จังหวัด และระดับภูมิภาค 
ร่วมกับ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานระดับ
จังหวัดและหน่วยงานระดับภูมิภาค 

ร้อยละ 20 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

42. ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับศิษย์เก่า 

ระดับ 1 สํานักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษา) /  

สถาบันวิจัยฯ 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  

43. ระบบ และกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน
ท่ีมีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล ความครอบคลุมของครู
ในโรงเรียนชนบทห่างไกลท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพโดย
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 1 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

44. จํานวนชุมชนท้องถ่ินท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับการ
ประกอบอาชีพและ/หรือยกระดับคุณภาพชีวิตจากการเข้า
ร่วมการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม ท่ีดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่าย 

ชุมชน 15 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

45. จํานวนนักเรียนหรือประชาชนท่ีขาดทักษะการอ่านในพ้ืนท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ และได้รับส่งเสริม “การ
อ่าน” จากมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 

คน 400 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

46. ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อ 6 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 
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ตัวชี้วัดที่ 40 ระดับความสาํเร็จการจัดทาํฐานข้อมูลสมรรถนะบคุลากร 
หน่วยนบั ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 3 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                     

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน   
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. สํานักงานอธิการบดี 
 10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 13. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 ความสําเร็จการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร หมายถึง มหาวิทยาลยัดําเนินการจัดทําฐานข้อมูล
สมรรถนะบุคลากร เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น 
เสริมสมรรถนะบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทางเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการบูรณาการพันธกิจสัมพันอย่างมีส่วนร่วมทั้งด้านการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ความสําเร็จการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 5 ระดับ ดังน้ี 
1. มีการสํารวจศึกษา สมรรถนะของบุคลากรที่มีในปัจจุบันในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและกําหนดขอบเขต

การดําเนินงานและความรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 
2. มีการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 
3. มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
4. มีการกํากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และนําผล

การประเมินมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
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5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- - มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ตัวชี้วัดที่ 41 ร้อยละโครงการ/กิจกรรมทีม่หาวิทยาลัยเข้าไปมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาหรอืแก้ปัญหา ระดับชุมชน ทอ้งถ่ิน จังหวัด และระดับ
ภูมิภาค ร่วมกับ ชุมชน องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน หนว่ยงานระดับจังหวัด
และหน่วยงานระดับภูมิภาค 

หน่วยนบั ร้อยละ  
ค่าเป้าหมาย 20 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                     

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน   
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. สํานักงานอธิการบดี 
 10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 13. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาหรือ
แก้ปัญหา ระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และระดับภูมิภาค ร่วมกับ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง มหาวิทยาลัยดําเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา  ทั้ ง ในระดับชุมชน  ท้องถิ่น  จังหวัด  และภูมิภาค  เ พ่ือประโยชน์ทั้ ง ด้านสั งคม  เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับจังหวัด และหน่วยงานระดับภูมิภาค ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดทํา
แผนงาน/โครงการร่วมกัน การพัฒนาชุมชนร่วมกัน การจัดงานต่างๆ (การจัดงานแสดงสินค้า การจัด
นิทรรศการแสดงนวัตกรรมจากการวิจัยใหม่ การจัดตลาดนัดจ้างงาน) เป็นต้น 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยเข้าไปมีความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
การพัฒนาหรือแก้ปัญหา ระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และระดับ
ภูมิภาค ร่วมกับ ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับ

ภูมิภาค 

= 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่มี
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหา ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และ
ระดับภูมิภาค ร่วมกับ ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับ

ภูมิภาค 

x100 

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดในปีงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดที่ 42 ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลยักับศิษย์เก่า 
หน่วยนบั ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 1 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                     

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน   
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) / สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า  หมายถึง มหาวิทยาลัย
ดําเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับศิษย์เก่าอย่างต่อเน่ือง โดยการส่งเสริมกิจกรรมการ
ปฏิสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยจากทุกวงการ ทั้งการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ เกษตรกร ในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ การประสานความร่วมมือพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และ สังคม การจัด
กิจกรรมการพบปะสังสรรค์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การอบรมให้ความรู้และทักษะเพ่ิมเติม
เพ่ือประโยชน์ในการทํางาน เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริมความสําเร็จ ส่งเสริมผลประโยชน์และแสดงความ
ปรารถนาดีต่อศิษย์เก่า เพ่ือการสนับสนุนความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดชีวิต นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นให้
มหาวิทยาลัยพัฒนาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับสาธารณชนเก่ียวกับผลงานท่ีมหาวิทยาลัยส่งมอบ
ให้กับสังคม ทั้งจากการสอนและการวิจัยโดยดําเนินการพัฒนาเรื่องเล่าที่ทําให้มหาวิทยาลัยได้รับความสนใจ
จากสาธารณะที่ชัดเจน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ พร้อมทั้งต้องการให้
มหาวิทยาลัยจัดต้ัง “สถาบันสํารวจความคิดเห็นของประชาชนแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” หรือ 
“SRU Poll” เพ่ือทําหน้าที่ในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ ในประเด็นที่ประชาชนให้
ความสนใจทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และรับงานสํารวจความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ือสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมกับการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
สําหรับตีพิมพ์เรื่องราวเก่ียวกับมหาวิทยาลัย และเป็นพ้ืนที่นําเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ โดย
การจัดทําสื่อดังกล่าวควรดําเนินการโดยทีมงานมืออาชีพจากสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีการกําหนดเป้าหมาย
ให้ประสบความสําเร็จทั้งในด้านการเงินที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
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และประสบความสําเร็จด้านช่ือเสียงโดยได้รับการยอมรับคุณภาพด้านวิชาการ และมีผู้ให้ความสนใจอ่านเป็น
จํานวนมาก ทั้งน้ีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างช่ือเสียงและรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ               
ศิษย์เก่า 5 ระดับ ดังน้ี 

1. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 
2. มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ัง “สถาบันสํารวจความคิดเห็นของประชาชน” โดยความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 
3. ดําเนินการจัดต้ัง “สถาบันสํารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ” 
4. มีแผนยกระดับความร่วมมือการดําเนินงานกิจกรรม การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 
5. ผลการประเมินด้านความเช่ือมั่นของผู้มาใช้บริการ“สถาบันสํารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ”ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ 
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4-5 

ระดับ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 6 ระดับ 
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ตัวชี้วัดที่ 43 ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนท่ีมีอยู่เดิมในโรงเรียน

ชนบทห่างไกล ความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบทห่างไกลท่ีได้รับการ
พัฒนาคุณภาพโดยมหาวิทยาลัย 

หน่วยนบั ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 1 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                     

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน   
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า  หมายถึง มหาวิทยาลัย
ดําเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับศิษย์เก่าอย่างต่อเน่ือง โดยการส่งเสริมกิจกรรมการ
ปฏิสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยจากทุกวงการ ทั้งการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ เกษตรกร ในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ การประสานความร่วมมือพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และ สังคม การจัด
กิจกรรมการพบปะสังสรรค์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การอบรมให้ความรู้และทักษะเพ่ิมเติม
เพ่ือประโยชน์ในการทํางาน เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริมความสําเร็จ ส่งเสริมผลประโยชน์และแสดงความ
ปรารถนาดีต่อศิษย์เก่า เพ่ือการสนับสนุนความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดชีวิต นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นให้
มหาวิทยาลัยพัฒนาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับสาธารณชนเก่ียวกับผลงานท่ีมหาวิทยาลัยส่งมอบ
ให้กับสังคม ทั้งจากการสอนและการวิจัยโดยดําเนินการพัฒนาเรื่องเล่าที่ทําให้มหาวิทยาลัยได้รับความสนใจ
จากสาธารณะที่ชัดเจน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ พร้อมทั้งต้องการให้
มหาวิทยาลัยจัดต้ัง “สถาบันสํารวจความคิดเห็นของประชาชนแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” หรือ 
“SRU Poll” เพ่ือทําหน้าที่ในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ ในประเด็นที่ประชาชนให้
ความสนใจทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และรับงานสํารวจความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ือสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมกับการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
สําหรับตีพิมพ์เรื่องราวเก่ียวกับมหาวิทยาลัย และเป็นพ้ืนที่นําเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ โดย
การจัดทําสื่อดังกล่าวควรดําเนินการโดยทีมงานมืออาชีพจากสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีการกําหนดเป้าหมาย
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ให้ประสบความสําเร็จทั้งในด้านการเงินที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
และประสบความสําเร็จด้านช่ือเสียงโดยได้รับการยอมรับคุณภาพด้านวิชาการ และมีผู้ให้ความสนใจอ่านเป็น
จํานวนมาก ทั้งน้ีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างช่ือเสียงและรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ               
ศิษย์เก่า 5 ระดับ ดังน้ี 

1. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 
2. มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ัง “สถาบันสํารวจความคิดเห็นของประชาชน” โดยความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 
3. ดําเนินการจัดต้ัง “สถาบันสํารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ” 
4. มีแผนยกระดับความร่วมมือการดําเนินงานกิจกรรม การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 
5. ผลการประเมินด้านความเช่ือมั่นของผู้มาใช้บริการ“สถาบันสํารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ”        

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 4 ระดับ 
มีการดําเนินการ

อย่างน้อย 5 ระดับ 
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ตัวชี้วัดที่ 44 จํานวนชุมชนท้องถ่ินที่ได้รบัการพัฒนาเพื่อยกระดับการประกอบอาชีพและ/

หรือยกระดับคุณภาพชีวิตจากการเขา้ร่วมอบรมหลักสตูรฝึกอบรม ทีดํ่าเนนิการ
โดยมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่าย 

หน่วยนบั ชุมชน 
ค่าเป้าหมาย 15 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                     

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน   
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 พิจารณาจากผลการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในชุมชนเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยลงไปส่งเสริมการ
ประกอบการธุรกิจ การค้าและการตลาด จนสามารถทําให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพ การจัดต้ังเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน หรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ที่ได้รัจากการส่งเสริมและพัฒนาของมหาวิทยาลัยไป
สร้างอาชีพ รวม การเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้ว แต่สามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองจนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
สร้างได้เพ่ิมขึ้น หรือ สามารถขยายตลาดได้ เป็นต้น 
เกณฑ์มาตรฐาน 

จํานวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับการประกอบอาชีพและ/หรือยกระดับคุณภาพชีวิตจาก
การเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม ที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายะระดับ

ภูมิภาค ร่วมกับ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับภูมิภาค 
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ตัวชี้วัดที่ 45 จํานวนนักเรียนหรือประชาชนท่ีขาดทักษะการอ่านในพืน้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และภาคใต้ และได้รับส่งเสรมิ “การอ่าน” จากมหาวิทยาลัยและองค์กร
เครือข่าย 

หน่วยนบั คน 
ค่าเป้าหมาย 400 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                     

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน   
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 พิจารณาจากจํานวนนักเรียนหรือประชาชนที่ขาดทักษะการอ่านในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
ภาคใต้ และได้รับส่งเสริม “การอ่าน” จากมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

จํานวนนักเรียนหรือประชาชนที่ขาดทักษะการอ่านในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ และได้รับส่งเสริม 
“การอ่าน” จากมหาวิทยาลัยและองค์กรเครอืข่าย 
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ตัวชี้วัดที่ 46 ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถ่ิน 
หน่วยนบั ข้อ 
ค่าเป้าหมาย 6 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                     

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน   
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
พัฒนาคนในชุมชนให้มีจิตสํานึกในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดให้ “มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน” ประกอบกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามบริบทและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริม
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านศาสนา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกีฬา ด้านสุขภาพ 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ ดังน้ี 
1. มีการจัดทําแผนบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยกําหนดเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จไว้อย่างชัดเจนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมาย 
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2. มีการดําเนินงานตามแผนบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
3. มีโครงการที่น้อมนําแนวพระราชดําริ หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการ 

ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
4. ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้บรรลุตามแผนที่กําหนดไว้ภายใต้ความร่วมมือของชุมชนองค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน 
5. ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนโดยปรากฏหลักฐานอย่าง

ชัดเจน เช่น ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีดัชนีสุขภาพเพ่ิมขึ้น อัตราการอพยพย้ายถิ่น
ของประชากรวัยทํางานในท้องถิ่นลดลง มีวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมขึ้น 

6. มีแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4-5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 6 ข้อ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  
47. ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80 สํานักศิลปะฯ
48. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 

ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธ
ทาสภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ 

ระดับ 1 สํานักศิลปะฯ

49. ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม 
และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 3 สํานักศิลปะฯ
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ตัวชี้วัดที่ 47  ระดับความภาคภูมิใจของผูร้บับริการด้านศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยนบั ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 80 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                      

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. สํานักงานอธิการบดี 
 10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 13. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 ความภาคภูมิใจของผู้รับบริการ คือ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อการรับบริการในทางที่ดี มีความเคารพและ
ยอมรับการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมว่ามีความสําคัญ มีความสามารถและใช้ความสามารถที่มีอยู่กระทําสิ่ง
ต่าง ๆ ให้ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมาย  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมนิความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการห้องสมุด ด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
= 

ระดับความภาคภูมิใจของผู้รบับริการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม/ x100 

จํานวนผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดที่ 48 ระดับความสาํเร็จในการบรหิารจัดการพพิิธภัณฑ์ ศลิปวัฒนธรรมศรีวิชัย และ

หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ 
หน่วยนบั ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 1 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                      

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
หน่วยงานรายงานข้อมูล  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง มหาวิทยาลัยดําเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความภูมิใจ ในวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ผ่านกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ ด้วยการจัดต้ังโรงละครและการแสดง ที่ส่งเสริมการแสดงออกถึงความภูมิใจในวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ การสนับสนุนคณะละคร วง
ดุริยางค์ วงดนตรี ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีช่ือเสียงในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค รวมทั้งการ
จัดต้ังหอศิลป์เพ่ือจัดแสดงงานศิลปะทั้งศิลปะพ้ืนถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือ
พัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 5 ข้อ ดังน้ี 

1. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู 
และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการกํากับติดตามให้มีการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ 
และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

3. มีการประเมินความสําเร็จระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือ
ฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือ
ฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

5. เผยแพร่กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือ
ส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- - - - มีการดําเนินการอย่าง
น้อย 1 ระดับ 



95 
ตัวชี้วัดที่ 49 ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟ ูและหรือสง่เสริม และหรือพัฒนา

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศลิปวัฒนธรรม 
หน่วยนบั ระดับ 
ค่าเป้าหมาย 3 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                      

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  1. คณะครุศาสตร์ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะนิติศาสตร์ 
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. สํานักงานอธิการบดี 
 10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 13. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธบิายตัวชี้วัด 
 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง มหาวิทยาลัยดําเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความภูมิใจ ในวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ผ่านกิจกรรมอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ ด้วยการจัดต้ังโรงละครและการแสดง ที่ส่งเสริมการแสดงออกถึง
ความภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ การ
สนับสนุนคณะละคร วงดุริยางค์ วงดนตรี ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีช่ือเสียงในระดับจังหวัด
และระดับภูมิภาค รวมทั้งการจัดต้ังหอศิลป์เพ่ือจัดแสดงงานศิลปะทั้งศิลปะพ้ืนถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศ 
และระดับภูมิภาคอาเซียน 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือ
พัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 5 ข้อ ดังน้ี 

1. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู 
และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการกํากับติดตามให้มีการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ 
และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

3. มีการประเมินความสําเร็จระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือ
ฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือ
ฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

5. เผยแพร่กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือ
ส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- - มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 1 ระดับ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 ระดับ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ระดับ 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / ตัวชี้วัด 
กรอบระยะเวลาการประเมิน

61 62 63 64 65
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21   
1.1  แผนงานการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย   

(1) จํานวนหลักสูตรเพ่ือยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงาน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลง
สําหรับคนทุกช่วงวัย 

    

1.2 แผนงานการจัดหาทุนการศึกษาและการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน   
(2) ระดับความสําเร็จของกลไกในการบริหารจัดการ และการกํากับการให้ทุนการศึกษา     

1.3 แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ตอบสนองการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัด
สุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ภาคใต้ 

  

(3) จํานวนหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรี รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ ที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาให้ทันสมัยมี
ความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

    

1.4 แผนงานการปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทของสังคม   
(4) ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     

1.5 แผนงานพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น “รู้จริง ปฏิบัติได้”   
(5) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต     

1.6 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตด้านความรู้และทักษะ   
(6) ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงสหวิทยาการ     

(7) ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

(8) ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ B1หรือเทียบเท่า     

1.7 แผนงานการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย    
(9) ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี     

(10) ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาได้ 

    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู   
2.1 แผนงานการคัดสรรนักเรียนที่ก้าวเข้าสู่อาชีพครู และผู้ที่จะมาเป็นครูของครู   

(11) ระดับความสําเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานหลักสูตร และมี
อัตราการขยายตัวของนักเรียนเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู 

    

(12) ระบบและกลไกการกําหนดคุณลักษณะของผู้สอนท่ีจะมาเป็นครูของครูที่ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

    

2.2 แผนงานผลิตครูมาตรฐานสากล   
(13) ระดับความสําเร็จกระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานหลักสูตร และ

มาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตคุณภาพในระดับ Good Quality 
    

(14) ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ B2 หรือเทียบเท่า     

2.3 แผนงานผลิตครูเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ   
(15) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น     

(16) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางาน     

2.4  แผนงานเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ   
(17) กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ     

2.5 แผนงานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น   
(18) ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา
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2.6 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ   

(19) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือการผลิตและพัฒนาครู     

2.7 แผนงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
(20) จํานวนนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ผลิตและพัฒนาครู อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างครูของครู กับครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา 
    

2.8 แผนงานสร้างแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูต้นแบบและการวิจัยทางด้านการศึกษา   
(21) มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     

(22) จํานวนโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต/พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็น
ต้นแบบการจัดการ 

    

2.9 แผนงานยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยทางด้าน
การศึกษา 

  

(23) จํานวนโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และโรงเรียนขนาดเล็ก มี
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยดีขึ้น 

    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การยกระดับคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

  

3.1  แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมให้มีศักยภาพสูงสุด   
(24) ร้อยละของนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกสําหรับการทําวิจัยและสร้างนวัตกรรม

และหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
    

3.2 แผนงานการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   
(25) ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น     

3.3 แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   
(26) ระบบ กลไก ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น 
 

    

3.4 แผนงานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา/การนําเสนอผลงานวิจัย   
(27) ร้อยละเพ่ิมขึ้นของการนําเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับ

จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
    

(28) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ Thai Journal 
Citation Index-TCI, Web of Science, Scopus เป็นต้น รวมถึงการขยายตัวของจํานวนความถี่ที่ถูกนําไป
อ้างอิง ต่ออาจารย์ประจํา  

    

3.5 แผนงานสนับสนุนการวิจัยและการสร้างเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ   
(29) จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ     

3.6 แผนงานพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล   
(30) กลไกในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้าน

การวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล  
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

  

4.1 แผนงานยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลบุคลากร   
(31) ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากร     

(32) ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ และร้อยละของการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน     

4.2 แผนงานการปรับปรุงการวางแผนการคลังและการจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากยิ่งขึน้   
(33) ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต     
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(34) ระดับความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน     

4.3 แผนงาน เพ่ิมรายได้ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร และการระดมทุน   
(35) อัตราการขยายตัวของงบประมาณท่ีมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรและการระดมทุน     

4.4 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี   

(36) ช่องทางกระบวนการรับสมัครที่มีความทันสมัย และสามารถใช้งานได้ง่าย     

4.5 แผนงานยกระดับการให้บริการห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้ของสาธารณะ   
(37) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ และครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผู้บริการห้องสมุดทั้งหมด  
    

4.6 แผนงานจัดต้ังศูนย์บริการนักศึกษา ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Services)   
(38) มีศูนย์บริการนักศึกษาครบวงจร ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ     

4.7 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริการนักศึกษา   
(39) มีระบบ Oracle Student System (OSS) หลัก หรือระบบที่เก่ียวข้องใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนการลงทะเบียน

เรียนออนไลน์และการสมัครเรียนออนไลน์  
    

4.8 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(40) ระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร     

(41) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุม
การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

4.9แผนงานการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน ในปัจจุบันและอนาคต   
(42) ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงอํานวยความ

สะดวก และข้อแนะนํา เพ่ือให้การใช้อาคาร สถานท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวกในปัจจุบัน
เกิดประโยชน์สูงสุด 

    

(43) ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนแม่บท ผังการพัฒนาและการใช้ประโยชน์อาคาร สถานที่ และโครงสร้าง
พ้ืนฐานระยะยาวแบบเต็มศักยภาพของการใช้พ้ืนที่อย่างเหมาะสมและสมดุลทั้งด้าน การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ภูมิสถาปัตย์และนิเวศวิทยา  

    

4.10 แผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย   
(44) ระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการ และดําเนินการตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 
    

4.11 แผนงานการยกระดับคุณภาพการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน   
(45) ระดับความสําเร็จของการประเมินระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย มีรายงานทางการเงินที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคบัที่เก่ียวข้อง 

    

4.12 แผนงานยกระดับการมีส่วนร่วมและคุณภาพการส่ือสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
(46) ระดับความสําเร็จของการประเมินระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกํากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของ
ภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน  (Golden Hub Strategies)   
5.1 แผนงานการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   

(47) ระดับความสําเร็จการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร     

5.2 แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับองค์กรระดับชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานระดับภูมิภาคท่ีสําคัญ   
(48) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนสําคัญในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา ระดับชุมชน 

ท้องถิ่น จังหวัด และระดับภูมิภาค ร่วมกับ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับจังหวัดและ
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หน่วยงานระดับภูมิภาค

5.3 แผนงานยกระดับความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและยกระดับความเช่ือมั่นของสาธารณชน (Public Reputation) ที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย 

  

(49) ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษยเ์ก่า     

5.4 แผนงานมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการยกระดับการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน   
(50) ระบบ และกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนท่ีมีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล ความครอบคลุม

ของครูในโรงเรียนชนบทห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยมหาวิทยาลัย 
    

(51) จํานวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับการประกอบอาชีพและ/หรือยกระดับคุณภาพชีวิตจาก
การเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่าย 

    

(52) จํานวนนักเรียนหรือประชาชนท่ีขาดทักษะการอ่านในพ้ืนที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานีและภาคใต้ และได้รับส่งเสริม “การอ่าน” จากมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย  

    

5.5 แผนงานการมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้
ศาสตร์พระราชา 

  

(53) ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น     

(54) จํานวนชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการและพ่ึงพาตนเองได้     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม   
6.1 แผนงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้   

(55) ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาส
ภิกขุ หรือสวนพฤกษศาสตร์ 

    

6.2 แผนงานการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม หรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจ ของชาวสุราษฎร์ธานีภาคใต้ และอาเซียน 

  

(56) ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม     

(57) ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม  
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