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ข 

 
ค าน า 

 
 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานจะบรรลุผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย  หัวหน้าหน่วยงาน  รวมถึงบุคลากรในสังกัดทุกคนต้องตระหนักถึงความส าคัญ
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย  โดยต้องร่วมกันพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสมชัดเจน 
 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จัดท าขึ้น  โดยมี
วัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและก ากับคุณภาพการด าเนินงาน
ได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  การด าเนินการดังกล่าว กองนโยบายและแผนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  เพ่ือน ามาปรับปรุงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย  และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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หน้า 

ค าน า ข 
แนวทางการจัดท าและประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 

กรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 11 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น                              12 
แผนปฏิบัติการด้าน “สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน 12 
1. ระดับความส าเร็จการจัดท าฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากรด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 13 
2. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาหรือ

แก้ปัญหา ระดับชุมชน  ท้องถิ่น จังหวัด และระดับภูมิภาค  ร่วมกับ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับภูมิภาค 

15 

3. ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 17 
4. ระบบ  และกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล                    

ความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบทห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยมหาวิทยาลัย 
19 

5. จ านวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการประกอบอาชีพและหรือยกระดับคุณภาพชีวิตจากการ
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม ที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 

21 

6. จ านวนนักเรียนหรือประชาชนท่ีขาดทักษะการอ่านในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้  และได้รับส่งเสริม  
“การอ่าน” จากมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 

22 

7. ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น 23 
แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม 25 
8. งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติรวมถึงการขยายตัวของ

จ านวนความถี่ท่ีถูกน าไปอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ า 
26 

9. ร้อยละของนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกส าหรับการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมและหรือได้รับ
รางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

29 

10. ร้อยละผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 31 
11. ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ การวิจัยและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น 
32 

12. ร้อยละเพิ่มขึ้นของการน าเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม /สัมมนางานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น                 
ระดับจังหวัด ระดับภาคระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

34 

13. จ านวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศ 36 
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14. กลไกในการก ากับดูแลให้การด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการ

วิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 
37 

แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์” ฟ้ืนฟู ส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 39 
15. ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 40 
16. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธ

ทาสภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ 
41 

17. ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์  และหรือฟ้ืนฟู  และหรือส่งเสริม  และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม  ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม 

42 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู                              44 
แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 44 
18. ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ B2 หรือเทียบเท่า 45 
19. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานเพิ่มขึ้น 46 
20. ระดับความส าเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู  และมาตรฐานหลักสูตร  และมี

อัตราการขยายตัวของนักเรียนเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู 
48 

21. ระบบและกลไกการก าหนดคุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็นครูของครูที่ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

51 

22. ระดับความส าเร็จกระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มาตรฐานหลักสู ตร และ
มาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตคุณภาพในระดับ Good Quality 

52 

23. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 54 
24. กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 55 
25. ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา 56 
26. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อการผลิตและพัฒนาครู 58 
27. มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 59 
28.   จ านวนโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยดีขึ้น 60 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 61 
แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 61 
29. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 62 
30. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบCEFRของนักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับB1หรือเทียบเท่า 64 
31. จ านวนหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงานท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลง

ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
65 

32. ระดับความส าเร็จของกลไกในการบริหารจัดการและการก ากับการให้ทุนการศึกษา 66 
33. จ านวนหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการปรับปรุง /พัฒนาให้ทันสมัย     

มีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
68 
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34. ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 70 
35. ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิง สหวิทยาการ 71 
36. ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 73 
37. ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี 74 
38. ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถแก้ปัญหา

และพัฒนาได้ 
75 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ                         77 
แผนปฏิบัติการด้าน “เพ่ิมประสิทธิภาพ” การพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

77 

39. ระดับความส าเร็จของการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย  กลไกก ากับดูแล  กลไกการบริหาร  กลไกการจัดการ  กลไกการปฏิบัติ  ของภาคส่วน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

78 

40. ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากร 80 
41. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนของสายสนับสนุน 82 
42. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 84 
43. ระดับความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 86 
44. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์  88 
45. ระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 89 
46. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุม

การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
91 

47. ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานท่ี โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
และข้อแนะน า  เพื่อให้การใช้อาคาร  สถานท่ี โครงสร้างพื้นฐาน  และสิ่งอ านวยความสะดวกในปัจจุบันเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

93 

48. ระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรการ และด าเนินการตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม  และการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

95 

49. ระดับความส าเร็จของการประเมินระดับประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  มีรายงานทางการเงินท่ีได้รับความน่าเชื่อถือ  และมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามกฎหมาย  และ
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

97 
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แนวทางการจัดท าและประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้ด าเนินการให้หน่วยงานระดับคณะ  ส านัก สถาบัน ภายใต้การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2547 เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ      
โดยก าหนดตัวชี้วัดเฉพาะที่ส าคัญและให้มีจ านวนน้อยลง  และสอดคล้องกับภารกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานที่ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับหน่วยงาน   
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  และให้การติดตามประเมินผล  เป็นกลไกหรือเครื่ องมือ    
ในการผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จ   มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับปรุงแนวทาง            
การจัดท าการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามตัวชี้วัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ครอบคลุมครบถ้วนและ
ชัดเจน  เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อประกอบการพิจารณาและ
รายงานส่งกองนโยบายและแผนเพื่อสรุปและน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ก าหนดระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
  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 วันที่ 10 ต.ค. 62 
 คะแนนภาพรวมผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4.51 - 5.00 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3.51 - 4.50 
ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 2.51 - 3.50 
ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 1.51 - 2.50 
ผลการประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุง 0.00 - 1.50 

 มีการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงาน  โดยมีการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
รับผิดชอบ และก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงติดตาม  ก ากับ เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนางาน  อันส่งผลต่อการ
บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการส่งผลลัพธ์ 
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กรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 หลักการในการก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานียังคง
เป็นไปตามระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System หรือ GES) ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ให้มีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผล
ภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพ  ลดความซ้ าซ้อนและมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่จ าเป็น  ประเภทของตัวชี้วัด  KPI                 
จ าแนกเป็น  3 ประเภท ได้แก ่

ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input)  หมายถึง มาตรวัดประสิทธิภาพของทรัพยากรหรือปัจจัย
น าเข้าที่ใช้ในการด าเนินการ  อาทิเช่น  ทรัพยากร
บุคคล เงินทุน อาคารเคร่ืองมืออุปกรณ์  สถานที่      
เป็นต้น 

ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process) หมายถึง ล าดับขั้นตอน หรือวิธีการในการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการ  เช่น การพัฒนาปรับปรุง หรือการ
ก าหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่ด ี

ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการด าเนินกิจกรรม เช่น 
จ านวนบัณฑิตจ านวนผลงานตีพิมพ์ เป็นต้น 

โดยมีการก ากับติดตามด้วยตัวชี้วัดเพื่อวัดผลการด าเนินงานตัวชี้วัดระดับผลผลิตโครงการ จ านวน 49 ตัวชี้วัด ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการ 
SRU Supporting KPIs 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
Input Process Output รวม 

1.การพัฒนาท้องถิ่น 1.“สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและสังคม
อย่างยั่งยืน 

2 4 1 7 

2. “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและ
นวัตกรรม 

2 2 3 7 

3. “อนุรักษ”์ ฟื้นฟ ูส่งเสริมและพัฒนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1 1 1 3 

2.การผลิตและพัฒนาครู 4. “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนา
ครู 

4 4 3 11 

3.การยกระดับคุณภาพการศึกษา 5. “ยกระดับ” คุณภาพการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที ่21 

2 4 4 10 

4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 6 “เพิ่มประสิทธิภาพ” การพัฒนา
บุคลากร การเงินและงบประมาณ 
และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

1 8 2 11 

รวม 
12 23 14 49 

49 49 
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จ าแนกรายละเอียดตามประเภทตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

Input Process Output 
1.การพัฒนาท้องถิ่น 1.“สร้างสรรค์” คุณภาพ

ท้องถิ่นและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

1. จ านวนชุมชนท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับการประกอบ
อาชีพและหรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตจากการ
เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรฝึกอบรม ที่
ด าเนินการโดย
มหาวิทยาลัย และ
องค์กรเครือข่าย 

2. จ านวนนักเรียนหรือ
ประชาชนที่ขาดทักษะ
การอ่านในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานีและภาคใต้ 
และได้รับส่งเสริม “การ
อ่าน” จากมหาวิทยาลัย
และองค์กรเครือข่าย 

1. ระดับความส าเร็จการ
จัดท าฐานข้อมูล
สมรรถนะบุคลากร
ด้านการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

2. ระบบและกลไกการ
สร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับศิษย์เก่า 

3. ระบบ และกลไกการ
มีส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพของครูผู้สอน
ที่มีอยู่เดิมในโรงเรียน
ชนบทห่างไกล ความ
ครอบคลุมของครูใน
โรงเรียนชนบท
ห่างไกลที่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพโดย
มหาวิทยาลัย 

4. ระบบและกลไกการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1. ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
เข้าไปมีความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนา
หรือแก้ปัญหา ระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด 
และระดับภูมิภาค 
ร่วมกับ ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานระดับจังหวัด
และหน่วยงานระดับ
ภูมิภาค 

 2. “ขับเคลื่อน” คุณภาพ
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

1. งานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่
ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ รวมถึงการ
ขยายตัวของจ านวน
ความถี่ที่ถูกน าไป
อ้างอิงต่ออาจารย์
ประจ า 

2. จ านวนโครงการวิจัยที่
ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย
การวิจัยในประเทศและ
หรือต่างประเทศ 

1. ระบบกลไกส่งเสริม
และสนับสนุนความ
เข้มแข็งของการวิจัย
และนวัตกรรมเชิง       
สหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2. กลไกในการก ากับ
ดูแลให้การ
ด าเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
ด าเนินการตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมด้านการ
วิจัยที่เป็น
มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของนักวิจัยและ
ผู้สร้างนวัตกรรมได้รับ
ทุนภายนอกส าหรับการ
ท าวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมและหรือ
ได้รับรางวัลในเวที
ระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

2. ร้อยละผลงานวิจัยและ
หรือนวัตกรรมที่ถูก
น าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

3. ร้อยละเพิ่มขึ้นของการ
น าเสนอผลงานวิจัยใน
กิจกรรมการประชุม/
สัมมนางานวิจัยระดับ
ชุมชนท้องถิ่นระดับ
จังหวัดระดับภาค
ระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ

 3. “อนุรักษ”์ ฟื้นฟ ู
ส่งเสริมและพัฒนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ

1. ระดับความภาคภูมิใจ
ของผู้รับบริการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ระดับการมีส่วนร่วม
อนุรักษ ์และหรือฟื้นฟ ู
และหรือส่งเสริม และ
หรือพัฒนา

1. ระดับความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ 
ศิลปวัฒนธรรม        
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

Input Process Output 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณ ีและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ศรีวิชัย และหรือศูนย์
พัฒนาจิตวิญญาณ
พุทธทาสภิกข ุและ
หรือ สวน
พฤกษศาสตร์ 

2.การผลิตและพัฒนา
ครู 

4.“พัฒนา” คุณภาพการ
ผลิตและพัฒนาครู 

1. มีการศึกษาความ
เหมาะสมในการจัดตั้ง
โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธาน ี

2. จ านวนโรงเรียน
เครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู
มีมาตรฐานด้านการ
จัดการเรียนรู้และการ
วิจัยดีขึ้น 

3. ผลการวัดสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR ของ
นักศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับ B2 หรือ
เทียบเท่า 

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
นักศึกษาครูที่ได้รับการ
บรรจุเข้าท างานเพิ่มขึ้น 

1. ระบบและกลไกการ
ก าหนดคุณลักษณะของ
ผู้สอนที่จะมาเป็นครู
ของครูที่ได้รับการ
ยอมรับจากภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. กลไกการเสริมสร้าง
สมรรถนะและ
ประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาครูของครูให้เป็น
ครูวิชาชีพ 

3. ระบบการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4. ระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
เพื่อการผลิตและพัฒนา
ครู 

1. ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการคัดเลือก
เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพคร ูและ
มาตรฐานหลักสูตร และ
มีอัตราการขยายตัวของ
นักเรียนเรียนดี มีความ
ศรัทธาในวิชาชีพคร ู

2. ระดับความส าเร็จ
กระบวนการผลิต
บัณฑิตครูที่เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานหลักสูตร และ
มาตรฐานคุณลักษณะ
บัณฑิตคุณภาพในระดับ 
Good Quality 

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
นักศึกษาครูในโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

3.การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

5.   “ยกระดับ” คุณภาพ
การศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 

1. จ านวนหลักสูตรเพื่อ
ยกระดับความรู้และ
ทักษะฝีมือแรงงาน ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และการเปลี่ยนแปลง
ส าหรับคนทุกช่วงวัย 

2. จ านวนหลักสูตรการ
สอนระดับปริญญาตรี 
รวมถึงหลักสูตร
นานาชาต ิที่ได้รับการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้
ทันสมัยมีความ
สอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตและ
ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี 

1. ระดับความส าเร็จของ
กลไกในการบริหาร
จัดการ และการก ากับ
การให้ทุนการศึกษา 

2. ระบบ และกลไก              
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3. ระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเชิง           
สหวิทยาการ 

4. ระบบและกลไกในการ
พัฒนาหลักสูตรที่มี
เป้าหมายเฉพาะภายใต้
รูปแบบการเรียนการที่
สามารถแก้ปัญหาและ
พัฒนาได้ 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
การบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ร้อยละของกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ที่
เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองด ี

3. ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิต 

4. ผลการวัดสมมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFRของ
นักศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับ B1 หรือ
เทียบเท่า 

4. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

6  “เพิ่มประสิทธิภาพ” 
การพัฒนาบุคลากร 
การเงินและ
งบประมาณ และการ

1. ระดับความส าเร็จของ
การประเมินระดับความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาพ
อนาคต วิสัยทัศน์ 

1. ระบบและกลไกการ        
จัดจ้างและการคัดสรร
บุคลากร 

2. ระดับความส าเร็จของ

1. ร้อยละอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 
และร้อยละของการเข้า
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

Input Process Output 
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย กลไก
ก ากับดูแล กลไกการ
บริหาร กลไกการ
จัดการ กลไกการปฏิบัต ิ
ของภาคส่วนต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย 

 

การจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 

3. ระดับความส าเร็จตาม
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

4. ระบบ และกลไกการ
ตัดสินใจเชิงการบริหาร 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร 

5. ระดับความส าเร็จการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่เชื่อมโยงการบริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศครอบคลุม
การด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. ระบบ และกลไกการ
ประเมินประสิทธิภาพ
การใช้อาคาร สถานที ่
โครงสร้างพื้นฐาน และ
สิ่งอ านวยความสะดวก 
และข้อแนะน า เพื่อให้
การใช้อาคาร สถานที ่
โครงสร้างพื้นฐาน และ
สิ่งอ านวยความสะดวก
ในปัจจุบันเกิดประโยชน์
สูงสุด 

7. ระดับความส าเร็จของ
การประเมินระดับ
ประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย มีรายงาน
ทางการเงินที่ได้รับ
ความน่าเช่ือถือ และมี
การปฏิบัติงานที่เป็นไป
ตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

8. ระดับความส าเร็จของ
การก าหนดมาตรการ 
และด าเนินการตาม
มาตรการ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการลด
ผลกระทบต่อ

สายสนับสนุน 
2. ผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด ด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส ์และ
ครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนผู้บริการ
ห้องสมุดทั้งหมด 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

Input Process Output 
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
กิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย 
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โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาท้องถิ่น                                 

แผนปฏิบัติการด้าน “สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน      
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม      
1. ระดับความส าเร็จการจัดท าฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร ด้านการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 3 ส านักงานอธิการบดี 

(งานบริการวิชาการฯ) 
2. ร้อยละโครงการ /กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา  ระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และระดับภูมิภาค  ร่วมกับ ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับ
ภูมิภาค 

ร้อยละ 20 ส านักงานอธิการบดี 
(งานบริการวิชาการฯ) 

3. ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ          
ศิษย์เก่า 

ระดับ 1 ส านักงานอธิการบดี 
(กองพัฒนานักศึกษา / 
สถาบันวิจัยฯ 

4. ระบบ และกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่มีอยู่
เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล  ความครอบคลุมของครูในโรงเรียน
ชนบทห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยมหาวิทยาลัย 

ข้อ 1 ส านักงานอธิการบดี 
(งานบริการวิชาการฯ) 

5. จ านวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการประกอบ
อาชีพและหรือยกระดับคุณภาพชีวิตจากการเข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรฝึกอบรม  ที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย  และองค์กร
เครือข่าย 

ชุมชน 15 ส านักงานอธิการบดี 
(งานบริการวิชาการฯ) 

6. จ านวนนักเรียนหรือประชาชนที่ขาดทักษะการอ่ านในพื้นที่จังหวัด           
สุราษฎร์ธานีและภาคใต้  และได้รับส่งเสริม  “การอ่าน ” จาก
มหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 

คน 400 ส านักงานอธิการบดี 
(งานบริการวิชาการฯ) 

7. ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 6 ส านักงานอธิการบดี 
(งานบริการวิชาการฯ) 

แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม    
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
8. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติรวมถึงการขยายตัวของจ านวนความถี่ที่ถูก
น าไปอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ า 

 

ร้อยละ 
ด้าน

สังคมศาสตร์ 

20 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร้อยละ 
ด้าน

วิทยาศาสตร์ 

30 

9. ร้อยละของนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกส าหรับ
การท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมและหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

10. ร้อยละผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 50 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

11. ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ข้อ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12. ร้อยละเพิ่มขึ้นของการน าเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม /
สัมมนางานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น  ระดับจังหวัด  ระดับภาค
ระดับชาต ิและระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
13. จ านวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและ

หรือต่างประเทศ 
โครงการ 10 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

14. กลไกในการก ากับดูแลให้การด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
ด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็น
มาตรฐานสากล 

ข้อ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ”์ ฟื้นฟ ูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

   

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    

15. ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80 ส านักศิลปวัฒนธรรม 
16. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรี

วิชัย และหรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ  และหรือสวน
พฤกษศาสตร์ 

ระดับ 1 ส านักศิลปวัฒนธรรม 

17. ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์  และหรือฟื้นฟู  และหรือส่งเสริม  และ
หรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 3 ส านักศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาครู                                 
แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู    
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
18. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ  CEFR ของ

นักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ B2หรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 20 คณะครุศาสตร์ 

19. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 คณะครุศาสตร์ 
20. ระดับความส าเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู  และมาตรฐานหลักสูตร  และมีอัตราการขยายตัวของ
นักเรียนเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู 

ระดับ 2 คณะครุศาสตร์ 

21. ระบบและกลไกการก าหนดคุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็นครูของ
ครูที่ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 2 คณะครุศาสตร์ 

22. ระดับความส าเร็จกระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู  มาตรฐานหลักสูตร  และมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิต
คุณภาพในระดับ Good Quality 

ระดับ 2 คณะครุศาสตร์ 

23. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 คณะครุศาสตร์ 

24. กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูของครู
ให้เป็นครูวิชาชีพ 

ข้อ 2 คณะครุศาสตร์ 

25. ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทาง
การศึกษา 

ระดับ 3 คณะครุศาสตร์ 

26. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อการผลิตและ
พัฒนาครู 

ระดับ 3 คณะครุศาสตร์ 

27. มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ข้อ 1 คณะครุศาสตร์ 

28. จ านวนโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มีมาตรฐาน
ด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยดีขึ้น 

โรงเรียน 20 คณะครุศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3    การยกระดับคุณภาพการศึกษา      
แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ส าหรับศตวรรษที่ 21 

     

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม      
29. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 85 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
30. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ  CEFR ของ

นักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 10 ส านักวิทยบริการฯ 

(ศูนย์ภาษา) 
31. จ านวนหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงานที่

สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงส าหรับคนทุกช่วงวัย 
หลักสูตร 5 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

32. ระดับความส าเร็จของกลไกในการบริหารจัดการและการก ากับการ
ให้ทุนการศึกษา 

ระดับ 3 ส านักงานอธิการบด ี              
(กองพัฒนานักศึกษา) 

33. จ านวนหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตรนานาชาติ
ที่ได้รับการปรับปรุง /พัฒนาให้ทันสมัยมีความสอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

หลักสูตร 3 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

34. ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 3 บัณฑิตวิทยาลัย 
35. ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิง                 

สหวิทยาการ 
ข้อ 1 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

36. ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 5 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

37. ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี ร้อยละ 50 ส านักงานอธิการบด ี 
(กองพัฒนานักศึกษา) 

38. ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้
รูปแบบการเรียนการที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 

ข้อ 1 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ                              
แผนปฏิบัติการด้าน  “เพิ่มประสิทธิภาพ ” การพัฒนาบุคลากรการเงิน
และงบประมาณและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

     

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม      
39. ระดับความส าเร็จของการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพ

อนาคต  วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกลไกก ากับดูแล  กลไกการบริหาร  กลไกการจัดการ  
กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 ส านักงานอธิการบดี 
(กองนโยบายและแผน) 

40. ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากร ข้อ 3 ส านักงานอธิการบดี 
(กองการเจ้าหน้าที่) 

41. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 

 

ร้อยละของ
อาจารย ์

60 ส านักงานอธิการบดี 
(กองการเจ้าหน้าที่) 

ร้อยละของ
สาย

สนับสนุน 

10 

42. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ 4 ส านักงานอธิการบดี 
(กองคลัง / กองนโยบายและ
แผน) 
 

43. ระดับความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระดับ 1 ส านักงานอธิการบดี 
(กองคลัง / กองนโยบายและ
แผน) 

44. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด  ด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส ์และครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนผู้บริการห้องสมุดทั้งหมด 

ร้อยละ 80 ส านักวิทยบริการฯ 

45. ระบบ  และกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

ข้อ 3 ส านักวิทยบริการฯ 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
46. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงการ

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 3 ส านักวิทยบริการฯ 

47. ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร  สถานที่  
โครงสร้างพื้นฐาน  และสิ่งอ านวยความสะดวก  และข้อแนะน า  
เพื่อให้การใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อ 2 ส านักงานอธิการบดี 
 

48. ระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรการ  และด าเนินการตาม
มาตรการ  การจัดการส่ิงแวดล้อม  และการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 ส านักงานอธิการบดี 
 

49. ระดับความส าเร็จของการประเมินระดับประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  มีรายงานทาง
การเงินที่ได้รับความน่าเช่ือถือ  และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 3 หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนปฏิบัติการด้าน “สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม     
1. ระดับความส าเร็จการจัดท าฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร ด้าน

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 3 ส านักงานอธิการบดี 

(งานบริการวิชาการฯ) 
2. ร้อยละโครงการ /กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา ระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และระดับภูมิภาค ร่วมกับ ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงาน
ระดับภูมิภาค 

ร้อยละ 20 ส านักงานอธิการบดี 
(งานบริการวิชาการฯ) 

3. ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ศิษย์เก่า 

ระดับ 1 ส านักงานอธิการบดี 
(กองพัฒนานักศึกษา) / 
สถาบันวิจัยฯ 

4. ระบบ และกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่มี
อยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล ความครอบคลุม ของครูใน
โรงเรียนชนบทห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดย
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 1 ส านักงานอธิการบดี 
(งานบริการวิชาการฯ) 

5. จ านวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการ
ประกอบอาชีพและ /หรือยกระดับคุณภาพชีวิตจากการเข้าร่วม
การอบรมหลักสูตรฝึกอบรม ที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย และ
องค์กรเครือข่าย 

ชุมชน 15 ส านักงานอธิการบดี 
(งานบริการวิชาการฯ) 

6. จ านวนนักเรียนหรือประชาชนท่ีขาดทักษะการอ่านในพ้ืนท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ และได้รับส่งเสริม “การอ่าน” 
จากมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 

คน 400 ส านักงานอธิการบดี 
(งานบริการวิชาการฯ) 

7. ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 6 ส านักงานอธิการบดี 
(งานบริการวิชาการฯ) 
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ตัวช้ีวัดที่ 1  ระดับความส าเร็จการจัดท าฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากรด้านการพัฒนา 
 ชุมชนท้องถิ่น 
 

หน่วยนับ  ระดับ 
ค่าเป้าหมาย  3 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                     

   2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน   
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
    9. ส านักงานอธิการบดี 
    10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    13. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ความส าเร็จการจัดท าฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   หมายถึง  
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี ความรู้ ทักษะ 
และความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น เสริมสมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนการท างานแบบบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการบูรณา การพันธกิจสัมพัน
อย่างมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  ความส าเร็จการจัดท าฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร  5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการส ารวจศึกษา สมรรถนะของบุคลากรที่มีในปัจจุบันในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและก าหนดขอบเขต
การด าเนินงานและความรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 

2. มีการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 
3. มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
4. มีการก ากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และน าผล

การประเมินมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 ระดับ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 2 ระดับ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา ระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และระดับ
ภูมิภาค ร่วมกับ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับจังหวัดและ
หน่วยงานระดับภูมิภาค 

หน่วยนับ  ร้อยละ  
ค่าเป้าหมาย  20 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                     

   2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน   
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
    9. ส านักงานอธิการบดี 
    10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    13. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งในการพัฒนา
หรือแก้ปัญหา ระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และระดับภูมิภาค ร่วมกับ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง มหาวิทยาลัยด าเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และภูมิภาค เพื่ อประโยชน์ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม และเพ่ื อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับจังหวัด และหน่วยงานระดับภูมิภาค ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดท า
แผนงาน /โครงการร่วมกัน การพัฒนาชุมชนร่ วมกัน การจัดงานต่างๆ (การจัดงานแสดงสินค้า การจัด
นิทรรศการแสดงนวัตกรรมจากการวิจัยใหม่ การจัดตลาดนัดจ้างงาน) เป็นต้น 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยเข้าไปมีความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาหรือ
แก้ปัญหา ระดับชุมชน ท้องถิ่น 
จังหวัด และระดับภูมิภาค 
ร่วมกับ ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับ
จังหวัดและหน่วยงานระดับ
ภูมิภาค 

= 

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นท่ีมี
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
หรือแก้ปัญหา ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และระดับ
ภูมิภาค ร่วมกับ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับภูมิภาค 

X 100 

จ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมดในปีงบประมาณ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 12 ร้อยละ 14 ร้อยละ 16 ร้อยละ 18 ร้อยละ 20 
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ตัวช้ีวัดที่ 3  ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 
 

หน่วยนับ  ระดับ 
ค่าเป้าหมาย  1 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                     

   2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน   
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) / สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า   หมายถึง  มหาวิทยาลัย
ด าเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมกิจกรรมการ
ปฏิสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยจากทุกวงการ ทั้งการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ เกษตรกร ในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ การประสานความร่วมมือพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และ สังคม การจัด
กิจกรรมการพบปะสังสรรค์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การอบรมให้ความรู้และทักษะเพ่ิมเติม
เพ่ือประโยชน์ในการท างาน เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริมความส าเร็จ ส่ งเสริมผลประโยชน์และแสดงความ
ปรารถนาดีต่อศิษย์เก่า เพื่อการสนับสนุนความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดชีวิต นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้
มหาวิทยาลัยพัฒนาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับสาธารณชนเกี่ยวกับผลงานที่มหาวิทยาลัยส่งมอบ
ให้กับสังคม ทั้งจากการสอนและการวิจัยโ ดยด าเนินการพัฒนาเรื่องเล่าที่ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความสนใจ
จากสาธารณะที่ชัดเจน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ พร้อมทั้งต้องการให้
มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “สถาบันส ารวจความคิดเห็นของประชาชนแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ” หรือ 
“SRU Poll” เพ่ือท าหน้าที่ในการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีภาคใต้ ในประเด็นที่ประชาชนให้
ความสนใจทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และรับงานส ารวจความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้เพ่ือสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมกับการจัดท าสื่อสิ่งพิม พ์ และสื่อออนไลน์
ส าหรับตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และเป็นพ้ืนที่น าเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ โดย
การจัดท าสื่อดังกล่าวควรด าเนินการโดยทีมงานมืออาชีพจากสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีการก าหนดเป้าหมาย
ให้ประสบความส าเร็จทั้งในด้านการเงินที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
และประสบความส าเร็จด้านชื่อเสียงโดยได้รับการยอมรับคุณภาพด้านวิชาการ และมีผู้ให้ความสนใจอ่านเป็น
จ านวนมาก ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์   ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ               
ศิษย์เก่า 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 
2. มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง “สถาบันส ารวจความคิดเห็นของประชาชน” โดยความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 
3. ด าเนินการจัดตั้ง “สถาบันส ารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ” 
4. มีแผนยกระดับความร่วมมือการด าเนินงานกิจกรรม การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 
5. ผลการประเมินด้านความเชื่อม่ันของผู้มาใช้บริการ “สถาบันส ารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ ”ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - - - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียน
ชนบทห่างไกล ความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบทห่ างไกลที่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพโดมหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ  ระดับ 
ค่าเป้าหมาย  1 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้า นการพัฒนาท้องถิ่น                     

   2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน   
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล 
ความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบทห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยมหาวิทยาลัย  หมายถึง  
มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนชน บทห่างไกล 
โดยมีแผนงานและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล โดยมีการจัด
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึ กษาสายครูมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูในพื้นท่ีชนบทห่างไกลอย่างเพียงพอ  และมีการ
พัฒนา และด าเนินการโครงการ “ห้องเรียนออนไลน์ ” โดยจัดระบบถ่ายทอ ดการเรียนการสอนจาก
มหาวิทยาลัยไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้สอนที่มีคุณภาพแต่ละวิชา โดยประสานความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช .) ภายใต้
โครงการ “เน็ตประชารัฐ ”  ความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบทห่า งไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดย
มหาวิทยาลัย  มีการพัฒนาหลักสูตร และด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรฝีกอบรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่มี
อยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล ความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบทห่างไกลที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพโดยมหาวิทยาลัย 4 ระดับ ดังนี้ 

1. มีแผนงานและและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล 
2. มีการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสายครูที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูในพื้นท่ีชนบทห่างไกล

อย่างเพียงพอ 
3. มีการพัฒนา และด าเนินการโครงการ “ห้องเรียนออนไลน์ ” โดยจัดระบบถ่ายทอดการเรียนการสอน

จากมหาวิทยาลัยไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้สอนที่มีคุณภาพแต่ละวิชา โดยประสานความร่วมมือ
กับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ภายใต้โครงการ “เน็ตประชารัฐ” 

4. มีการพัฒนาหลักสูตร และด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - - - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
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ตัวช้ีวัดที่ 5  จ านวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการประกอบอาชีพและ /หรือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตจากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรม ที่ด าเนินการโดย
มหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่าย 

 

หน่วยนับ  ชุมชน  
ค่าเป้าหมาย  15 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                     

   2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน   
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 พิจารณาจากผลการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในชุมชนเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยลงไปส่งเสริมการ
ประกอบการธุรกิจ การค้าและการตลาด จนสามารถท าให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพ การจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน หรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รัจากการส่งเสริมและพัฒนาของมหาวิทยาลัยไป
สร้างอาชีพ รวม การเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้ว แต่สามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองจนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
สร้างได้เพ่ิมข้ึน หรือ สามารถขยายตลาดได้ เป็นต้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
จ านวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการประกอบอาชีพและ /หรือยกระดับคุณภาพชีวิต
จากการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม ที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายะระดับ
ภูมิภาค ร่วมกับ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับภูมิภาค 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
11 ชุมชน 12 ชุมชน 13 ชุมชน 14 ชุมชน 15 ชุมชน 
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ตัวช้ีวัดที่ 6  จ านวนนักเรียนหรือประชาชนที่ขาดทักษะการอ่านในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และภาคใต้ และได้รับส่งเสริม “การอ่าน” จากมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 

หน่วยนับ  คน 
ค่าเป้าหมาย  400 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                     

   2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน   
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 พิจารณาจากจ านวนนักเรียนหรือประชาชนที่ขาดทักษะการอ่านในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
ภาคใต้ และได้รับส่งเสริม “การอ่าน” จากมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
จ านวนนักเรียนหรือประชาชนที่ขาดทักษะการอ่านในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ และได้รับ
ส่งเสริม “การอ่าน” จากมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
200 คน 250 คน 300 คน 350 คน 400 คน 
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ตัวช้ีวัดที่ 7  ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น 
หน่วยนับ  ข้อ 
ค่าเป้าหมาย  6 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                     

   2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน   
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
พัฒนาคนในชุมชนให้มีจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ก าหนดให้ “มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุ ลและยั่งยืน” ประกอบกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามบริบทและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริม
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านศาสนา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกีฬา ด้านสุขภาพ 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น  6 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการจัดท าแผนบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จไว้อย่างชัดเจนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมาย 

2. มีการด าเนินงานตามแผนบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
3. มีโครงการที่น้อมน าแนวพระราชด าริ หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการ  

ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
4. ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ภายใต้ความร่วมมือของชุมชนองค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน 
5. ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยปรากฏหลักฐานอย่าง

ชัดเจน เช่น ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีดัชนีสุขภาพเพ่ิ มข้ึน อัตราการอพยพย้ายถิ่น
ของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง มีวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมข้ึน 

6. มีแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 4-5 ข้อ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 6 ข้อ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณการวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
8. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติรวมถึงการขยายตัวของจ านวนความถี่ที่ถูกน าไปอ้างอิงต่อ
อาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 
ด้าน

สังคมศาสตร ์

20 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร้อยละ 
ด้าน

วิทยาศาสตร ์

30 

9. ร้อยละของนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกส าหรับการท า
วิจัยและสร้างนวัตกรรมและหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

10. ร้อยละผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 50 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

11. ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรม
เชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ข้อ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12. ร้อยละเพิ่มขึ้นของการน าเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม /สัมมนา
งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

13. จ านวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ 

โครงการ 10 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

14. กลไกในการก ากับดูแลให้การด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ด าเนินการ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

ข้อ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวช้ีวัดที่ 8  งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ รวมถึงการขยายตัวของจ านวนความถี่ท่ีถูกน าไปอ้างอิงต่ออาจารย์
ประจ า 

หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  ด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 20  
    ด้านวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 30 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ  ผลงานทาง
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล  TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือ
เป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับ  ชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ  การเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน  อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  
และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ - ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  

ตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน  30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณา  วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 - ผลงานได้รับการจด
สิทธิบัตร  - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง  ทางวิชาการแล้ว  - 
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน  - ต าราหรือหนังสือหรื องานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง   
ทางวิชาการแล้ว - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 การขยายตัวของจ านวนความถี่ที่ถูกน าไปอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ า หมายถึง หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
พิจารณาจากผลงานวิจัยที่ถูกน าไปอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าที่เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร่วมพิจารณา 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

 
= 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย x100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ด้านสังคม 

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

 
ด้านวิทยาศาสตร์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 
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ตัวช้ีวัดที่ 9  ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกส าหรับการท าวิจัย
และหรือสร้างนวัตกรรม และหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  3   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 นักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรม หมายถึง จ านวนผู้อยู่ในต าแหน่งนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรม
ทุกคน ร่วมถึงคณะนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยโครงการนั้น ๆ  ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในปีปฏิทินนั้น ๆ ,ไม่นับ
นักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมที่จ้างชั่วคราวประจ าโครงการฯ ,ไม่นับรวมนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมที่
ลาศึกษาต่อ ได้รับทุนภายนอกส าหรับการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม  และหรือท่ีได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ แต่ไม่นับซ้ ากับงานวิจัยหรืองานนวัตกรรมอ่ืน ๆ  
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา  คือ 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือง านสร้างสรรค์ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ี
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบัน    
 ทุนภายนอก  หมายถึง จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆภายนอกมหา วิทยาลัย (นับ
จ านวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุน และหากได้รับทุนต่อเนื่องให้เฉลี่ยเป็นรายปี) 
 หมายเหตุ   การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีงบประมาณเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ า นักวิจัย 
และผู้สร้างนวัตกรรม ดังนี้  (1) 9 - 12 เดือนคิดเป็น  1 คน (2) 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง  9 เดือนคิดเป็น  0.5 คน
และ (3) น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สร้าง
นวัตกรรมได้รับทุนภายนอกส าหรับการ
ท าวิจัยและหรือสร้างนวัตกรรม และ
หรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 
= 
 

จ านวนนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุน
ภายนอกส าหรับการท าวิจัยและหรือสร้าง
นวัตกรรม และหรือท่ีได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

x100 
จ านวนอาจารย์ประจ า นักวิจัย และผู้สร้าง
นวัตกรรม ที่ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ าตามสัญญา ไม่นับรวม
อาจารย์ที่ศึกษาต่อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ ต่ ากว่าร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มข้ึน 

หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  50   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
  2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จน
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือได้การรับรองการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 
การนับจ านวนผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ให้นับจากวันที่น า
 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะด าเนินการใน
ช่วงเวลาใดก็ได้ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณหรือปีการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบ
ที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประ โยชน์มากกว่า  1 ครั้งให้นับ
การใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียวยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้
ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่
ถูกน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน 

 
= 
 

จ านวนผลงานวิจัยและ หรือนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนปีปัจจุบัน – ปีที่ผ่านมา X 100 
จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ถูกน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนปีที่ผ่านมา 

 

 

 



32 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 
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ตัวช้ีวัดที่ 11  ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

หน่วยนับ  ข้อ 
ค่าเป้าหมาย  3   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
  2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น  หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการที่กว้างขวาง  
และลึกซึ้ง  สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์  และประเด็นที่มีความ
เปราะบางท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดและภาคใต้  ด้วยองค์ความรู้ด้านวิชาการข้ามขอบข่ายของสาขาวิทยาศาสตร์  
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้า ทายที่สังคมก าลังเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน 
 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้อง ถ่ิน หมายถึง งานวิจัยและนวัตกรรมที่เน้นการให้  “คน” 
ในชุมชน เข้ามาร่วมในกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเริ่มคิด การตั้งค าถาม การวางแผน  และค้นหา ค าตอบอย่าง
เป็นระบบ  โดยมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  (Action Research) ท าให้ชุมชนได้เรียนรู้ได้  ผลงานและ
แก้ปัญหาของตนเอง ตลอดจนยกระดับการแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีแผนการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามศาสตร์เชิงสหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2. มีชุดโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัยที่สอดคล้องกับความท้าทายต่าง ๆ ที่สังคมก าลังเผชิญ เช่น 
ปัญหาความม่ันคงด้านพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

3. มีเครือข่ายการด าเนินการงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามศาสตร์เชิงสหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
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4. มีการด าเนินการของศูนย์การวิจัยการพัฒนาภาคใต้แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
5. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้เกิดการเชื่อมโยงข้าม

ศาสตร์เชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ 12  ร้อยละเพิ่มขึ้นของการน าเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุมสัมมนางานวิจัย
   ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  5   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
  2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ   

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การน าเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุมสัมมนางานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และ
การมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม /สัมมนา งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่ น ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาตัวชี้วัดและบทบาทของงานวิจัย และการทบทวน
นโยบายด้านงานวิจัย และการยกระดับการอ านวยความสะดวกและคุณภาพในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยระดับนานาชาติ 
 การนับจ านวนผลงานวิจัยในกิจกรร มการประชุมสัมมนางานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนา
งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในกรณีที่งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์มีการน าเสนอมากกว่า 1 ครั้งให้นับการน าเสนอได้เพียงครั้งเดียว  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละเพ่ิมข้ึนของการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในกิจกรรมการ
ประชุมสัมมนางานวิจัยระดับชุมชน
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 
= 
 

ผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา งานวิจัย
ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติปีปัจจุบัน-ปีก่อนหน้า 

x100 
ผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา งานวิจัย
ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติปีก่อนหน้า 
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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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ตัวช้ีวัดที่ 13 จ านวนโครงการวิจัยท่ีร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือ 
ต่างประเทศ 

หน่วยนับ  โครงการ 
ค่าเป้าหมาย  10 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
  2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 โครงการวิจัยท่ีร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศ   หมายถึง 
โครงการวิจัยที่สนับสนุนการวิจัยที่เป็นการท างานร่วมกันในประเทศ และระหว่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น โดยริเริ่มแผนงานระดมทุนวัยระหว่างประเทศ เพ่ือให้งานวิจั ยของมหาวิทยาลัยมี
มาตรฐานระดับนานาชาติและมีบทบาทในชุมชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

วิธีการแจงนับ จ านวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศ 
และหรือต่างประเทศท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6 โครงการ 7 โครงการ 8 โครงการ 9 โครงการ 10 โครงการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 14  กลไกการก ากับดูแลให้การด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

หน่วยนับ  ข้อ 
ค่าเป้าหมาย  3 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
  2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การก ากับดูแลให้การด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการ
วิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล  หมายถึง  การพัฒนากลไก กระบวนการ และแนวปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าการ
ด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัย ที่เป็นมาตรฐ านสากล
ของแต่ละสาขาวิชาเพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยไม่
กระทบกับความสมบูรณ์ของการวิจัย หรือ เป็นอุปสรรคกับการวิจัยที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์   การก ากับดูแลให้การด าเนินงานวิ จัยของมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยท่ีเป็นมาตรฐานสากล 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีกลไกในการก ากับดูแลให้การด าเนินงานงานวิจัยมหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

2. มีกระบวนการและแนวปฏิบัติการด าเนินการวิจัยตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัย ที่เป็น
มาตรฐานสากลของแต่ละสาขาวิชา 

3. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีในการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัย  
ที่เป็นมาตรฐานสากล 

4. มีโครงการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานวิจัยตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
5. มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการตามกระบวนการและแนวปฏิบัติที่จัดท าข้ึน 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์” ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
15. ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80 ส านักศิลปะฯ 
16. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 

ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาส
ภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร ์

ระดับ 1 ส านักศิลปะฯ 

17. ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม 
และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 3 ส านักศิลปะฯ 
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ตัวช้ีวัดที่ 15  ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  80 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                      

 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
    9. ส านักงานอธิการบดี 
    10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    13. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ความภาคภูมิใจของผู้รับบริการ  คือ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อการรับบริการในทางท่ีดี มีความเคารพ
และยอมรับการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมว่ามีความส าคัญ มีความสามารถและใช้ความสามารถท่ีมีอยู่กระท า
สิ่งต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ระดับความภาคภูมิใจของ
ผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 

= 
 

ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม x100 
5 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัดที่ 16 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และ
หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ 

หน่วยนับ  ระดับ 
ค่าเป้าหมาย  1 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                      

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
หน่วยงานรายงานข้อมูล  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ความส าเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณ
พุทธทาสภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์  หมายถึง มหาวิทยาลัยด าเนินการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีแผนการ
ด าเนินการ และการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งสร้างรายได้จากการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์   การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และ
หรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณ
พุทธทาสภิกขุ หรือสวนพฤกษศาสตร์ 

2. มีแผนการด าเนินงานในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธ
ทาสภิกขุ หรือสวนพฤกษศาสตร์ 

3. มีการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือ
ศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ หรือสวนพฤกษศาสตร์ 

4. ด าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ หรือสวน
พฤกษศาสตร์ 

5. รายได้จากการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาส
ภิกขุ หรือสวนพฤกษศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีการด าเนินการ - - - มีการด าเนินการอย่าง
น้อย 1 ระดับ 
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ตัวช้ีวัดที่ 17  ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยนับ  ระดับ 
ค่าเป้าหมาย  3 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น                      

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
    9. ส านักงานอธิการบดี 
    10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    13. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง มหาวิทยาลัยด าเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความภูมิใจ ในวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ผ่านกิจกรรมอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ ด้วยการจัดตั้งโรงละครและการแสดง ที่ส่งเสริมการแสดงออกถึ ง
ความภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ การ
สนับสนุนคณะละคร วงดุริยางค์ วงดนตรี ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีชื่อเสียงในระดับจังหวัด
และระดับภูมิภาค รวมทั้งการจัดตั้งหอศิลป์เพ่ือจัดแสดงงานศิลปะทั้งศิลป ะพ้ืนถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศ 
และระดับภูมิภาคอาเซียน 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์   การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และ
หรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม  5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือ
ส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือ
ฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

3. มีการประเมินความส าเร็จระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และ
หรือส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู 
และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

5. เผยแพร่กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม 
และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
18. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ  CEFR ของ

นักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ B2หรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 20 

 
คณะครุศาสตร์ 

19. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างาน
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 คณะครุศาสตร์ 

20. ระดับความส าเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และมาตรฐานหลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของ
นักเรียนเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู 

ระดับ 2 คณะครุศาสตร์ 

21. ระบบและกลไกการก าหนดคุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็นครู
ของครูที่ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 2 คณะครุศาสตร์ 

22. ระดับความส าเร็จกระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐาน
คุณลักษณะบัณฑิตคุณภาพในระดับ Good Quality 

 

ระดับ 2 คณะครุศาสตร์ 

23. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 คณะครุศาสตร์ 

24. กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาครู
ของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 

ข้อ 2 คณะครุศาสตร์ 

25. ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทาง
การศึกษา 

ระดับ 3 คณะครุศาสตร์ 

26. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อการผลิตและ
พัฒนาครู 

ระดับ 3 คณะครุศาสตร์ 

27. มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ข้อ 1 คณะครุศาสตร์ 

28. จ านวนโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีมาตรฐาน
ด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยดีขึ้น 

โรงเรียน 20 คณะครุศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



46 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ  CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  20 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร์ 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาภาคปกติชาวไทยในระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 3-4 ที่เข้ารับการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการปร ะเมินความสามารถทางภาษา   
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 ของนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 

ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 
= 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การสอบวัด
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  

ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 
X 100 

จ านวนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 – 4 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 12 ร้อยละ 14 ร้อยละ 16 ร้อยละ 18 ร้อยละ 20 
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ตัวช้ีวัดที่ 19   ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของนักศึกษาครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานเพิ่มข้ึน 
หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  5   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร์ 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตรภาคปกติของ
สายครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างาน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิต
สายครูที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  
 บัณฑิตที่จบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี คือ บัณฑิตที่จบระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถึง 
30 กรกฎาคม 2560 
 การนับการมีงานท า สามาร ถนับกรณีที่บัณฑิตครูได้รับการบรรจุเข้าท างาน โดยการนับจากจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนภายในปีการศึกษา 
 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 
70 และในเชิงคุณลักษณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ให้มี
การติดตามซ้ า โดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
  1.จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
  2.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากสายครูภาคปกติ 
  3.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุเข้าท างาน 
  4.จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 
  5.เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุ 
 หมายเหตุ จ านวนบัณฑิตสายครูที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อ ยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิต
สายครูที่ส าเร็จการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักศึกษาครูที่
ได้รับการบรรจุเข้าท างานเพิ่มขึ้น 

= 
จ านวนบัณฑิตสายครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานปี

ปัจจุบัน – ปีก่อนหน้า x100 
จ านวนบัณฑิตสายครูทั้งหมดภายในปีงบประมาณ 

 
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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ตัวช้ีวัดที่ 20  ระดับความส าเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ
มาตรฐานหลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของนักเรียนเรียนดี มีความศรัทธาใน
วิชาชีพครู 

หน่วยนับ  ระดับ 
ค่าเป้าหมาย  2   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร์ 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  มาตรฐานวิชาชีพครู  หมายถึง มาตรฐานวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน
การปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 
  มาตรฐานความรู้  หมายถึง มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือ
คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ดังต่อไปนี้ 
  1. ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 
  2.การพัฒนาหลักสูตร 
  3.การจัดการเรียนรู้ 
  4.จิตวิทยาส าหรับครู 
  5.การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  6.การบริหารจัดการในห้องเรียน 
  7.การวิจัยทางการศึกษา 
  8.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  9.ความเป็นครู 
  มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  หมายถึง ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์ประเมินปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ 
   1.การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
   2.การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 
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     มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ประกอบด้วย 
 จรรยาบรรณต่อตนเอง 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ   
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ  ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์และ

ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์

และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา 

จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภา ค โดยไม่เรียกรับหรือ

ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ

คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คุรุสภา) 

 กระบวนการคัดเลือก เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานหลักสูตร และมีอัตราการ
ขยายตัวของนักเรียนเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู  หมายถึง การคัดเลือกและจัดให้มีทุนการศึกษา
ระหว่างเรียนตลอดหลักสูตรพร้อมทั้งสนับสนุนหอพักระหว่างเรียนส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความ
ศรัทธาในวิชาชีพครู มีความประพฤติดี การด าเนินการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ เพื่อ
ร่วมกันขับเคลื่อนให้กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองการบรรจุผู้ที่จบครูเข้าท างานเป็นข้าราชการตาม
ภูมิล าเนาเมื่อจบการศึกษา  
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เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  ความส าเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และมาตรฐานหลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของนักเรียนเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพ
ครูได้  5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน  ๆ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนให้
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองการบรรจุผู้ที่จบครูเข้าท างานเป็นข้าราชการตามภูมิล าเนาเมื่อ
จบการศึกษา 

2. มีการก าหนดเกณฑ์  คุณลักษณะของนักศึกษาที่มีความเหมาะสม  และมีผลการเรียนดี  มีความ
ศรัทธาในวิชาชีพครู มีความประพฤติท่ีดีได้รับการคัดเลือก 

3. มีการพัฒนาระบบและกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพครู 
4. จ านวนนักเรียนเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู มีความประพฤติดีท่ีสมัครเข้าเรียนสายครู 
5. จ านวนนักศึกษาสายครูที่ได้รับทุนการศึกษาระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร  และได้รับการสนับสนุน

หอพักระหว่างเรียน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ 21  ระบบและกลไกการก าหนดคุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็นครูของครูที่ได้รับ
การยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยนับ  ข้อ 
ค่าเป้าหมาย  2   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร์ 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 คุณลักษณะครูของครู หมายถึง สิ่งที่ผู้เป็นครูของครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ แม่นย าในเนื้อหาวิชา
ที่สอน สามารถใช้ศิลปะวิทยาการหลาย ๆ ด้าน มีเทคนิคิวิธีสอนที่ดี ชัดเจน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับอาชีพ  ท าเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี  รักและศรัทธาต่อาชีพ  มุ่งม่ันในการพัฒนา
ตนเอง   
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์   การก าหนดคุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็นครูของครูที่
ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีแผนในการคัดเลือก ผู้สอนที่จะมาเป็นครูของครู 
2. มีการก าหนดเกณฑ์ คุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็นครูของครู และการคัดเลือกผู้ที่มีความ

เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมมาเป็นครูของครู ที่ได้รับการยอมรับจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. มีการพัฒนากระบวนการคัดเลือกครูของครูที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมมาเป็นครู
ของครูทีไ่ด้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. จ านวนครูของครูที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก 
5. มีการประเมินผลและการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอนที่จะมาเป็นครูของครู 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ 22  ระดับความส าเร็จกระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตคุณภาพในระดับ                      
Good Quality 

หน่วยนับ  ระดับ 
ค่าเป้าหมาย  2   
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร์ 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 กระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มาตรฐานหลักสูตร  และมาตรฐาน
คุณลักษณะบัณฑิต หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้
ได้มาตรฐาน  คุณลักษณะบัณฑิตครูคุณภาพในระดับ  Good Quality การพัฒนาระบบการคัดเลือกนักเรียน
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครู  การพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตครูได้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
และมาตรฐานหลักสูตร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการก ากับและติดตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตและการ
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 

โดยนักศึกษาท่ีท าคะแนนได้ตามเกณฑ์จ ะได้รับการยกย่องเป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ  คือ นักศึกษาท าคะแนน
ทุกสมรรถนะได้ ร้อยละ 80-89 ได้คะแนนสูงจะเป็นครูคุณภาพสูง (Good Quality) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  กระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตคุณภาพในระดับ Good Quality  5 ระดับ ดังนี้ 



53 

1. กระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานหลักสูตร 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

คุณลักษณะบัณฑิตครูคุณภาพในระดับคุณภาพสูง 
3. ระบบฐานข้อมูลในการก ากับและติดตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
4. กระบวนการพัฒนาครูที่เน้นคุณภาพและใช้ระบบอยู่ร่วมกัน (Residential System) 
5. จ านวนบัณฑิตครูคุณภาพในระดับคุณภาพสูง 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
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ตัวช้ีวัดที่ 23  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น 
หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  5   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร์ 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู ที่เป็นความร่วมมือ
ระหว่างคณะ /หน่วยงาน ให้ความส าคัญกับการพัฒนานักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพตามเกณฑ์ที่โครงการก าหนด ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพ่ือผลิตครูตาม
ความต้องการ และให้สนับสนุนนักเรียนในภูมิล าเนาที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบและรักท่ีจะเป็นครูเข้าเรีย นใน
สาขาวิชาชีพครู 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักศึกษาครูใน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมข้ึน 
= 

จ านวนบัณฑิตสายครูในภูมิล าเนา                                

ปีปัจจุบัน – ปีก่อนหน้า 
x100 

จ านวนบัณฑิตสายครูทั้งหมดภายใน
ปีงบประมาณ 

 
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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ตัวช้ีวัดที่ 24  กลไกเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูของครูให้เป็นครู

วิชาชีพ 
หน่วยนับ  ข้อ 
ค่าเป้าหมาย  2   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร์ 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ  หมายถึง  การส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในศาส ตร์  และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์   การเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูของ
ครูให้เป็นครูวิชาชีพ 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีแผนการส่งเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือเพ่ือพัฒนาครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 
2. มีการก าหนดกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะ  
3. จ านวนอาจารย์ทุกคนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างน้อย  1 ด้าน  

(ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี) 
4. จ านวนอาจารย์ทุ กคนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างน้อย  2 ด้าน  

(ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี) 
5. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครูให้เป็น

ครูวิชาชีพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ - - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ 25  ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยนับ  ระดับ 
ค่าเป้าหมาย  3   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร์ 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ  หมายถึง  การส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์  และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์   การเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูของ
ครูให้เป็นครูวิชาชีพ 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยน ารูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและเชื่อมโยงยุท ธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏน าไปสู่การ
พัฒนางานวิจัย การพัฒนาโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนเครือข่ายเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2. มีการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
4. มีการประเมินและน าผลประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารและสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา  และน ามาสู่ปรับปรุง  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในปีถัดไป 

5. มีการเผยแพร่การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีแนวปฏิบัติที่
ดีที่สามารถเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืน 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ตัวช้ีวัดที่ 26  ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยนับ  ระดับ 
ค่าเป้าหมาย  3   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร์ 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อการผลิตและพัฒนาครู  หมายถึง  การปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม ความสามารถ และทักษะในการท างานของตนเองหรือผู้อื่นให้ดีข้ึนเจริญขึ้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเพื่อ
การผลิตและพัฒนาครู ซึ่งจะท าให้ตนเองผู้อื่นและองค์กรเกิดความสุขในท่ีสุด  โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตและพัฒนาครู 
 บุคลากร คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและเชื่อมโยงยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏน าไปสู่การผลิตและพัฒนาครู 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อการผลิตและ
พัฒนาครู 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีแผนในการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงาน 
2. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ 
3. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนมีความสอดคล้องกับโครงสร้างของหน่วยงาน  

มากขึ้น 
4. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบุคลากรสายสนั บสนุนในการบริการด้านการผลิตและ

พัฒนาครู 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ตัวช้ีวัดที่ 27  มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี 

หน่วยนับ  ข้อ 
ค่าเป้าหมาย  1   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร์ 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 โรงเรียนสาธิต  หมายถึง  โรงเรียนที่ข้ึนกับสถาบันผลิตครู  ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นที่ฝึกสอนของนักศึกษาครู  
หรือเพ่ือเป็นโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการสอนหรือการบริหาร (ราชบัณฑิตยสถาน) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  ความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 3 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
2. มีแผนการขับเคลื่อนการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
3. มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - - - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

ตัวช้ีวัดที่ 28  จ านวนโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีมาตรฐานด้านการจัดการ
เรียนรู้และการวิจัยดีข้ึน 

หน่วยนับ  โรงเรียน 
ค่าเป้าหมาย  20  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู   
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คณะครุศาสตร์ 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจัดการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีเครือข่ายเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
พัฒนาสถานศึกษาทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและหรือมีงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

= 
การแจงนับจ านวนโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               
ที่มีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัย 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
12 โรงเรียน 14 โรงเรียน 16 โรงเรียน 18 โรงเรียน 20 โรงเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ” คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
29. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 85 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
30. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของ

นักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ B1หรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 10 ส านักวิทยบริการฯ 

(ศูนย์ภาษา) 
31. จ านวนหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงานท่ี

สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงส าหรับคนทุกช่วงวัย 
หลักสูตร 5 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 
32. ระดับความส าเร็จของกลไกในการบริหารจัดการและการก ากับ

การให้ทุนการศึกษา 
ระดับ 3 ส านักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนานักศึกษา) 
33. จ านวนหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตร

นานาชาติที่ได้รับการปรับปรุง /พัฒนาให้ทันสมัยมีความ
สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

หลักสูตร 3 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

34. ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 3 บัณฑิตวิทยาลัย 
35. ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงสห

วิทยาการ 
ข้อ 1 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

36. ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 5 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

37. ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ด ี

ร้อยละ 50 ส านักงานอธิการบดี 
(กองพัฒนานักศึกษา) 

38. ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะ
ภายใต้รูปแบบการเรียนการที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 

ข้อ 1 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
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ตัวช้ีวัดที่ 29    ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  85 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

ส าหรับศตวรรษที่ 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปี
การศึกษา  2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 
 มีงานท าตั้งแต ่3 เดือนขึ้นไปหลังส าเร็จการศึกษา   ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและไม่นับรวมผู้
ที่มีงานท าอยู่ก่อนเข้าศึกษาหรือขณะศึกษา 
 ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตท างานเก่ียวข้องด้วย 
ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ  พิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ  

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

การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
หมายเหตุ จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของจ านวน 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน   
คะแนนที่ได้ = ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  

X 100 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
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ตัวช้ีวัดที่ 30  ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ  CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับ B1 หรือเทียบเท่า 

หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  10 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

ส าหรับศตวรรษที่ 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาภาคปกติชาวไทยในระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 3-4 ที่เข้ารับการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 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 ของนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 

ระดับ B1 หรือเทียบเท่า 
= 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การสอบวัด
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  

ระดับ B1 หรือเทียบเท่า 
x100 

จ านวนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 – 4 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 ร้อยละ 8 ร้อยละ 9 ร้อยละ 10 
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ตัวช้ีวัดที่ 31  จ านวนหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับ           
วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงส าหรับคนทุกช่วงวัย 

หน่วยนับ  หลักสูตร 
ค่าเป้าหมาย  5   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

ส าหรับศตวรรษที่ 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 หลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลง
ส าหรับคนทุกช่วงวัย  หมายถึง  หลักสูตรที่ตอบโจทย์การพัฒนาส าหรับคนทุกช่วงวัย  เพ่ือให้บริการหลักสูตร
นอกเวลาส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยที่มาตรฐานและมีความยืดหยุ่นด้านเวลาและรูปแบบก ารจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูง  และการพัฒนาหลักสูตรส าหรับยกระดับความรู้และทักษะฝีมือ
แรงงาน ที่ท างานในสถานประกอบการ  SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยก าหนดให้มีการอบรมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
 
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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ตัวช้ีวัดที่ 32 ระดับความส าเร็จของกลไกในการบริหารจัดการและการก ากับการให้ทุนการศึกษา 
หน่วยนับ  ระดับ 
ค่าเป้าหมาย  3   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ 

   การศึกษา  
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ 
    เรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 กลไกในการบริหารจัดการและการก ากับการให้ทุนการศึกษา หมายถึง  กระบวนการให้ทุนการศึกษาท่ี
สามารถดึงดูดนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงแต่ขาด
ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งนักศึกษาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ อาท ินักศึกษาที่มีฐานะยากจน นักศึกษาที่มี
ความพิการทางร่างกาย นักศึกษาในพ้ืนที่อ่อนไหว เป็นต้น โดยการวางระบบและด าเนินการระดมทุนจากทุกภาค
ส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และศิษย์เก่า รวมทั้งการวางระบบพิจารณากลั่นกรองนักศึกษา 
และกระบวนการก ากับดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพ่ือให้ผู้บริจาคหรือผู้สนับสนุนเกิดความมั่นใจว่าเงินที่บริจาคได้
ถูกน าไปใช้อย่างเหมาะสมและตามวัตถุประสงค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์ การบริหารจัดการและการก ากับการให้ทุนการศึกษา 5 ระดับ ดังนี้ 
 1.  มีนโยบายและแผนในการจัดหาทุนและการให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ 
 2.  วางระบบและด าเนินการระดมทุนจากทุกภาคส่วนต่าง ๆ 
 3.  มีกระบวนการในการบริหารจัดการและการก ากับการให้ทุนการศึกษาท่ีชัดเจนและโปร่งใส 
 4.  จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
 5.  ความพึงพอใจของผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ตัวช้ีวัดที่ 33 จ านวนหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการ
ปรับปรุง /พัฒนาให้ทันสมัยมีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

 

หน่วยนับ  หลักสูตร 
ค่าเป้าหมาย  3   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ 

   การศึกษา  
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ 
    เรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 หลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการปรับปรุง /พัฒนาให้
ทันสมัยมีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  
หมายถึง  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรนานาชาติให้มีความทันสมัยและมี
ความเ หมาะสมสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  ในมิติด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี  โดยการทบทวนคุณภาพหลักสูตร  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีเพ่ือรับมือกับแนวโน้มลดลงของจ านวนนักศึกษา  การปรับบทบาทอาจารย์จาก
ผู้ให้ความรู้เป็นผู้สนับสนุน  และอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาค้นหาความรู้จากแหล่งต่าง  ๆ การส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น  พร้อมทั้งปรับปรุงควา มสมดุลระหว่างภาค
บรรยายและภาคปฏิบัติ  การจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสพบปะและมีส่วนร่วมกับนักศึกษาในระดับเดียวกัน และระดับที่สูงกว่า  
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีหลักสูตร - 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 3 หลักสูตร 
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ตัวช้ีวัดที่ 34   ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หน่วยนับ  ข้อ 
ค่าเป้าหมาย  3   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ 

   การศึกษา  
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ 
    เรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก บัณฑิตวิทยาลัย 
หน่วยงานด าเนินการ บัณฑิตวิทยาลัย  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ระบบ และกลไก  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หมายถึง  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต   โดยส ารวจและ
ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพในการก ากับดูแลหลักสูตรและความรับผิดชอบส าหรับการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พร้อมทั้งจัดท าฐานข้ อมูลรายละเอียดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและอาจารย์ด้วยการเชิญ
นักบริหาร  นักวิจัย  และนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติมาเป็น
ผู้บรรยายพิเศษ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5 ระดับ ดังนี้ 
 1.  มีผลการศึกษา /ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนากลไกในการก ากับดูแลหลักสูตรและก าหนดความ
รับผิดชอบส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  2.  มีระบบและกลไก ในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  3.  มีหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทภาคใต้ 
  4.  จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
  5.  ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ 35   ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 
หน่วยนับ  ข้อ 
ค่าเป้าหมาย  1   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ 

   การศึกษา  
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ 
    เรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 สหวิทยาการ หมายถึง  การใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร ์ หรือหลายอนุศาสตร ์
หรือจากการปฏิบัต ิมาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห ์วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 หลักสูตรสหวิทยาการ หมายถึง วิธีการที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ที่เข้ามาใช้ในการ
เรียนการสอนเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และวิจัยจนกระท่ังผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์
ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์ การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 5 ระดับ ดังนี ้
  1.  แต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ 
  2.  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการร่างหลักสูตร 
  3.  ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
  4.  น าเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
  5.  น าหลักสูตรเปิดรับนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - - - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ 36   ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  5   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ 

   การศึกษา  
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ 
    เรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  รายวิชาที่มีการพัฒนา
ผู้เรียน  โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม  ภายใต้หลักการ
พอประมาณ  มีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง  อันน าไปสู่การมีความรอบรู้เกี่ยวกับ  วิชาการต่างๆเพ่ือ
ประกอบการวางแผนการด าเนินชีวิต  มีความตระหนักในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริตและอดทน  มีความ
เพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

รายวิชาที่มีการบูรณาการกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

= 
จ านวนรายวิชาในหลักสูตรทีมีการบูรณาการกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง x100 
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

หมายเหตุ รายวิชาที่ใช้ในการค านวณ ประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน ไม่นับรวมวิชาแกนและกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าภาคการศึกษา 2/2561 และ 1/2562 
 
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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ตัวช้ีวัดที่ 37  ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างความเป็นพลเมืองดี 
 

หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  50   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ 

   การศึกษา  
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ 
       เรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง การพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาในปีงบประมาณนอกเหนือจากการ
เรียนการสอนตามปกต ิเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นพลเมืองดี 
 พลเมืองด ีหมายถึง การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามสภาพบริบททางสังคม  และท าประโยชน์
ให้แก่สังคม ได้แก่ การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ครอบครัว ชุมชน รวมถึงประเทศชาติ  เคารพและปฏิบัติ
ตนตามกฎหมายของบ้านเมือง  มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกในการ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  มีพฤติกรรมดี  มี
จิตใจดี มีความรับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งให้ความส าคัญต่อการอยู่ร่วมกัน  และปฏิบัติต่อกัน  เพ่ือให้
เกิดความสงบสุข (ปลินธร เพ็ชรฤทธิ์, 2550) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้าง
ความเป็นพลเมืองดี 

= 

จ านวนกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรที่เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดี 

x100 
จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการภายใน

ปีงบประมาณท้ังหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 
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ตัวช้ีวัดที่ 38  ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบ             
การเรียนการสอนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 

หน่วยนับ  ข้อ 
ค่าเป้าหมาย  1   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ 

   การศึกษา  
    2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ 
    เรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงานด าเนินการ 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนที่
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้  หมายถึง การมุ่งเน้นส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย
เฉพาะ ภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ อาทิ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)                
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) และการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ 
(Inter Professional Education : IPE) รวมถึงส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีและมี             
อัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยส่งเสริมให้คณะและมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกลุ่ม ชมรมของนักศึกษา 
เพ่ือจัดท ากิจกรรมร่วมกันทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัยมีอาจารย์เป็นพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษา  กิจกรรมด้าน
วิชาการ ด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม เช่น การปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของพระพุทธทาส จิตอาสา 
อาสาสมัคร (ตัวแทนประชาชน) สาธารณะประโยชน์ รวมทั้งด้านกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  การพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการ
เรียนการสอนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา ได้ 5 ข้อ ดังนี้ 

1.  มีการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบ
การเรียนการสอนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 

2.  มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลั กสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนที่
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 
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3.  มีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนที่
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 

4.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5.  มีการน าผลการประเมินหลักสูตรและความพึงพอใจเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - - - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ข้อ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แผนปฏิบัติการด้าน “เพ่ิมประสิทิภาพ” การพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม    
39. ระดับความส าเร็จของการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกก ากับ
ดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 ส านักงานอธิการบดี 
(กองนโยบายและแผน) 

40. ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากร ข้อ 3 ส านักงานอธิการบดี 
(กองการเจ้าหน้าที่) 

41. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นของสายสนับสนุน 

ร้อยละของ
อาจารย์ 

60 ส านักงานอธิการบดี 
(กองการเจ้าหน้าที่) 

ร้อยละของ
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

10 

42. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ 4 ส านักงานอธิการบดี 
(กองคลัง / 
กองนโยบายและแผน) 

43. ระดับความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระดับ 1 ส านักงานอธิการบดี 
(กองคลัง / กองนโยบายและ
แผน) 

44. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์  

ร้อยละ 80 ส านักวิทยบริการฯ 

45. ระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การส่ือสาร 

ข้อ 3 ส านักวิทยบริการฯ 

46. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 3 ส านักวิทยบริการฯ 

47. ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้าง
พื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก และข้อแนะน า เพื่อให้การใช้อาคาร 
สถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในปัจจุบันเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ข้อ 2 ส านักงานอธิการบดี 

48. ระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรการ และด าเนินการตามมาตรการ 
การจัดการส่ิงแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 ส านักงานอธิการบดี 

49. ระดับความส าเร็จของการประเมินระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีรายงานทางการเงินที่
ได้รับความน่าเช่ือถือ และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 3 กองตรวจสอบภายใน 
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ตัวช้ีวัดที่ 39  ระดับความส าเร็จของการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกก ากับดูแล 
กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ  ระดับ 
ค่าเป้าหมาย  3 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

   2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน 
    และงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
    9. ส านักงานอธิการบดี 
    10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    13. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยกลไกก ากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่าง 
ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  หมายถึง การออกแบบกลไกและเครื่องมือ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกเข้ามามีบทบาทในกร ะบวนการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่าง
กว้างขวางและเข้มข้นขึ้น เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและการตัดสินใจที่เหมาะสม
ในกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างกลไกก ากับดูแล 
กลไกการบริหาร กลไกการปฏิบัติ กลไกการจัดการ และภาคส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  การประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกก ากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ 
กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการศึกษาระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

2. มีแผนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกลไกก ากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

3. มีการก าหนดกลไกก ากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาค ส่วน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

4. มีการด าเนินการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

5. มีการน าผลการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมาใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ตัวช้ีวัดที่ 40   ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากร 
หน่วยนับ  ข้อ 
ค่าเป้าหมาย  3 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
    9. ส านักงานอธิการบดี 
    10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    13. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากร หมายถึง การก าหนดกระบวนการ และ
จัดท าแผนงานในการขับเคลื่อนก าหนดให้ความส าเร็จหรือความล้มเหลวเป็นดัชนีชี้วัดผลการท างานร่วมกันทั้ง
ของตัวบุคลากรและกลไกขับเคลื่อนที่ก าหนดขึ้น ส่งผลต่อการสร้างขวัญและก าลังใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัตาน และเพ่ิมผลผลิตแล ะผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม โดย
ค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ทรัพยากรที่เก่ียวข้องและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนปรับปรุงในสาระส าคัญ 
  การคัดสรรบุคลากร  หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มี
ความสามารถเข้า มาท างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เริ่มต้นตั้งแต่การแสวงหาคนเข้าท างานและ
สิ้นสุดเมื่อบุคคลได้มาสมัครงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากร  ภายใน
มหาวิทยาลัย 5 ข้อ ดังนี้ 

1. จัดท าแผนการจัดจ้างและคัดสรรบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
2. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการจัดจ้างและคัดสรรบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาระบบการจัดจ้างและคัดสรรบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแนวทางและการจัดจ้างของมหาวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 
5. ผลการประเมินระดับขวัญก าลังใจในการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 85 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ 41 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน
ของสายสนับสนุน 

หน่วยนับ  ร้อยละของอาจารย์ / ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน 
ค่าเป้าหมาย  60 / 10 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
    9. ส านักงานอธิการบดี 
    10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    13. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่า วของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบันการนับต าแหน่งทางวิชาการและของ
บุคลากรสายสนับสนุน ให้นับ ณ.วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 อาจารย์ประจ า  หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย  
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสู ตรที่เปิดสอน   ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้า
มาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน
และไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน 
 บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดม ศึกษาท่ีมีหน้าที่หลักทางด้านการสนับสนุน
การสอน การวิจัย การท านุบรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการและการบริหารจัดการ และปฏิบัติหน้าที่
ตามภาระงานที่รับผิดชอบ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยจ้างเข้ามาเป็นบุคลากรจะต้องมีสัญญา
จ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้า งที่ชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้
ชัดเจน 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ต าแหน่งทางวิชาการ 
= 

จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x100 

อาจารย์ประจ า 
หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

ของสายสนับสนุน 
= 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
สายสนับสนุน x100 

บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
 
หมายเหตุ : การนับจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
สายวิชาการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 
สายสนับสนุนวิชาการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 
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ตัวช้ีวัดที่ 42  ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
หน่วยนับ  ระดับ  
ค่าเป้าหมาย  4 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองคลัง/กองนโยบายและแผน) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
    9. ส านักงานอธิการบดี 
    10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    13. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  หมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพต้นทุนด้าน
การเรียนการสอน และการวิจัยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพที่ก าหนดไว้ ด้วยวิธีการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการวางแผนการเงินในระยะยาวที่
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ค่าบริการ และการเสื่อมมูลค่าของสินทรัพย์ เพื่อให้เ กิดความม่ันคง
ทางการเงินอย่างยั่งยืน 
 ต้นทุน หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินสด สินทรัพย์อ่ืน หรือ 
การก่อหนี้ผูกพัน ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ (กรมบัญชีกลาง) 
 โดยในพระราชกฤษฎีกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ในมาตรา 
21 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และรายงานผลเกณฑ์มาตรฐานรายจ่ายต่อหน่วยงานของงบริการสาธารณะที่
อยู่ในความรับผิดชอบให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร.ทราบ 
 เกณฑ์มาตรฐานต้นทุนผลผลิตของแต่ละส่วนราชการ  จึงควรริเริ่มที่มีการก าหนดผลผลิตและกิจกรรม
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และก าหนดว่าหน่วยงานใดควรเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานใดเป็น
หน่วยงานสนับสนุน หลังจากนั้น ให้รวบรวมข้อมูลค่าใช้ จ่ายของมหาวิทยาลัยน ามากระจายเข้าทุกหน่วยงาน 
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แล้วให้กระจายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุนเข้าสู่หน่วยงานหลัก และกระจายค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
หน่วยงานหลักเข้าสู่กิจกรรมและผลผลิตต่อไป 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิต  5 
ระดับ ดังนี้ 

1. มีการทบทวนการด าเนินงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2. มีแผนการด าเนินงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
3. ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบและแนวทางในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
4. มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตทุกระดับ 
5. มีการน าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 4 ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 43  ระดับความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
หน่วยนับ  ระดับ  
ค่าเป้าหมาย  1 
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ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 
 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองคลัง/กองนโยบายและแผน) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล 1. คณะครุศาสตร์ 
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4. คณะวิทยาการจัดการ 
    5. คณะนิติศาสตร์ 
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
    7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 
    9. ส านักงานอธิการบดี 
    10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    13. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  หมายถึง  การเพ่ิมระดับเงินทุนส ารอง (เงินสะสม ) ให้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัย และการบริหารงานบุคคล และจัดให้มีการท าแผน
งบประมาณระยะ 5 ปี อันน าไปสู่การจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการวางแผนจ านวน
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม ควรด าเนินนโยบายงบประมาณแบบเกินดุลเพื่อให้มีเงินสะ สมเพียงพอในโครงการ
ลงทุน การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบุคลาการ 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้แผนกลยุทธ์ทางการเงินสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับด าเนินงาน
ตามแต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบั งเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจาก
หน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืน ๆ อีกเพ่ิมเติม ระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 2554 : 91) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์ ความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนงบประมาณ ระยะ 3 ปี 
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2. มีการด าเนินนโยบายงบประมาณเกินดุลร้อยละ 5 -15 ต่อปี 
3. มีระดับเงินทุนส ารอง (เงินสะสม) ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
4. มีแผนการเงินระยะยาวที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาค่าบริการ และการเสื่อมมูลค่า

ของทรัพย์สินระยะ 5 ปี และ 10 ปี 
5. มีการประเมินระดับความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินและน ามาใช้ในการปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์ทางการเงิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - - - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
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ตัวช้ีวัดที่ 44  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  80 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การบริการของห้องสมุ ด หมายถึง การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยการจัดเตรียมวัสดุ 
ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกไว้ให้พร้อม และหาเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้วัสดุต่าง ๆ ของ
ห้องสมุดได้อย่างเต็มที่  
 การบริการห้องสมุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง การอ านวยความสะดวกให้กั บอาจารย์ 
นักวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ในการเข้าถึงองค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์ ด้วยข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ ในการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ อย่างสะดวกโดย
ไม่จ ากัดรูปแบบด าเนินการพัฒนาความสัมพันธ์ในการท างานอย่างใ กล้ชิดกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย และ
ห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงการให้บริการข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ จัดหาวัสดุด้านวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ให้ยืมอย่างเพียงพอ ด าเนินการสนับสนุนการใช้และการเก็บ
วัสดุด้านการศึกษา ทั้งหนังสื อและวัสดุต่างๆ  ในรูปแบบกายภาพและดิจิทัล ด าเนินการบูรณาการวัสดุการ
เรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ในห้องสมุดให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน พร้อมทั้งส่งเสริมการเข้าถึง
ห้องสมุดของสาธารณะเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างคุ้มค่าในระดับสูงสุดด้วยนวัตกรรม
ออนไลน์ใ หม่ ๆ และด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดให้มีคุณภาพเพียงพอในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มในด้านการศึกษาการพัฒนาด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการห้องสมุดด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

= 
 
ระดับความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการ x100 
5 

หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้รับบริการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัดที่ 45 ระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร 

หน่วยนับ  ข้อ  
ค่าเป้าหมาย  3 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานรายงานข้อมูล   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  หมายถึง  
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและคณะท างานที่มี
อ านาจการตัดสินใจในเชิงการบริหารและงบประมาณ เพื่อท าหน้าที่ในการวางแผน และจัดสรรทรัพยากรแล ะ
งบประมาณ รวมทั้งมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดย
การประสานงานและการท างานร่วมกันกับคณะและสาขาวิชาที่มีความสามารถสูง เพ่ือรับผิดชอบในการพัฒฯ
และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามาใช้ในการบริการ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  ระบบและกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณและมีการจัดตั้งคณะท างานที่มี
อ านาจการตัดสินใจในเชิงการบริหารและงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

2. มีกลไก ระบบการท างานท่ีมีอ านาจต่อการตัดสินใจในเชิงบริหารและงบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

3. มีแผนปฏิบัติการการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการน าไปใช้เพื่อการ
ตัดสินใจ ครอบคลุมการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนา ประสานงาน และ
ท างานร่วมกันกับคณะและสาขาวิชาในการก าหนดขีดความสามารถ คุณภาพและต้นทุนของการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง 

4. มีการประเมินแผนปฏิบัติการการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการ
น าไปใช้เพ่ือการตัดสินใจ 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารและการน าไปใช้เพื่อการตัดสินใจ หรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ 46  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยนับ  ระดับ 
ค่าเป้าหมาย  3 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานรายงานข้อมูล   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครอบคลุมการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  หมายถึง มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดตั้งทีมงานสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่มีขีดความสามารถสูง เพ่ือรับผิดชอบในการพัฒนา และปรับปรุงระบบ
คอมพวิเตอร์และระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามาใช้ในการบริการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  ความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงการ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการทบทวนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารทั้งหมดของคณะ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และจัดท ารายงานผลการทบทว นที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. มีทีมงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่มีขีดความสามารถสูง และมี
การให้บริการที่มีคุณภาพสูงส าหรับสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในมหาวิทยาลัยตาม
ข้อเสนอแนะของคณะท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ื อการสื่อสาร และกลุ่มผู้ใช้บริการ
กลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. มีการจัดฝึกอบรมผู้ใช้งานและผู้ที่เก่ียวข้องทั้งการอบรมในห้องเรียน และ หรือการอบรมในที่
ท างานให้มีความเข้าใจและสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ หรือการประเมินความ
คุ้มค่าในการบ ารุงรักษา  การใช้งานคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน และ หรือกิจกรรมในพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหรือการบ ารุงรักษา  และการใช้งาน คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 ระดับ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 2 ระดับ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ตัวช้ีวัดที่ 47  ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้าง
พื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก และข้อแนะน าเพื่อการใช้อาคาร สถานที่ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

หน่วยนับ  ข้อ  
ค่าเป้าหมาย  2 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน งานออกแบบและวางผังแม่บท) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล   ส านักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน งานออกแบบและวางผังแม่บท) 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวก และข้อแนะน าเพื่อการใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด  หมายถึง  มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ 
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดท าข้อแนะน าเกี่ยวกั บการใช้อาคาร
สถานที่ โครงสร้าง พ้ืนฐาน และสิ่งอ า นวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจัดท าแผนงาน การ
บ ารุงรักษา การปรับปรุงตกแต่ง และการก าจัดทิ้ง เพ่ือปรับปรุงสภาพโดยรวมของอาคารต่าง ๆ และจัดหาสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมส าหรับการจัดกิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยและปรับปรุงภูมิทัศน์และ
การใช้พื้นท่ีของมหาวิทยาลัย  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร 
สถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก และข้อแนะน าเพื่อการใช้อาคาร สถานที่ 
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 5 ข้อ ดังนี้ 

1. ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวก และข้อแนะน า เพื่อให้การใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. มีการจัดท าแผนงาน การใช้การบ ารุงรักษา การปรับปรุงตกแต่ง และการก าจัดทิ้ง เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมโดยรวมของอาคารต่าง ๆ และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมส าหรับ
การจัดกิจกรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. ด าเนินการบ ารุงรักษา ปรับปรุงตกแต่ง และก าจัดทิ้ง เพื่อเพ่ือให้การใช้อาคาร สถานที่ 
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน ในปัจจุบันและอนาคต 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน การใช้อาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีการด าเนินการ - - มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ 48  ระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรการ และด าเนินการตามมาตรการ การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ  ระดับ 
ค่าเป้าหมาย  3 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 
หน่วยงานรายงานข้อมูล   ส านักงานอธิการบดี  (กองกลาง) 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ความส าเร็จของการก าหนดมาตรการ และด าเนินการตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และ
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยด าเนินกิจกรรม
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการพัฒนากลไกและแผนงานในการตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัย โดยให้ความส าคัญกับกิจกรรมการลดปริมาณคาร์ บอนไดออกไซด์ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจัดการของเสียอย่างยั่งยืน การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การทดแทนโดย
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น ๆ การพัฒนาเทคนิคในการใช้น้ า
อย่างประหยัด การน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ การใช้เ ทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ ๆ ในการก าจัดขยะอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งการผลิตพลังงานจากขยะ โดยไม่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษในรูปแบบอ่ืน ๆ สู่ชั้น
บรรยากาศและระบบนิเวศน์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  ความส าเร็จของการก าหนดมาตรการ และด าเนินการตาม
มาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย  
5 ระดับ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย และสร้างความตระหนักในการจัดการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ก าหนดกลไก แผนงาน และการด าเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การด าเนินมาตรการและกิจกรรมในการจัดการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

4. ติดตามและประเมินระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรการ  และด าเนินการตามมาตรการ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 
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5. ประเมินผลระดับความส าเร็จตามการก าหนดมาตรการ และด าเนินการตามมาตรการ การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ 
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ตัวช้ีวัดที่ 49  ระดับความส าเร็จของการประเมินระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีรายงานทางการเงินที่ได้รับความ
น่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 

หน่วยนับ  ระดับ 
ค่าเป้าหมาย  3 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

 2.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน
และงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานรายงานข้อมูล  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ความส าเร็จของการประเมินระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย มีรายงานทางการเงินที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  หมายถึง มหาวิทยาลัยด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยการยกระดับคุณภาพในการสร้างบรรยากาศการบริหารความ
เสี่ยง การระบุความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีความคุ้มค่า 
และสอดคล้องกับยุทธศา สตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์  ความส าเร็จของการประเมินระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีรายงานท างการเงินที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และมี
การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการทบทวนและปรับปรุงกลไก แนวทาง และวิธีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้
สอดคล้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

2. มีการด าเนินกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยง มีการผลักดันให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และบุคลากรทุกคนมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตัวเองในการจัดการความเสี่ยงในขอบเขตที่รับผิดชอบ 

3. มีการทบทวนและการระบุควา มเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม มีความคุ้มค่า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

4. มีการประเมินระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย มีรายงานทางการเงินที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และมีการ ปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
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5. ผลการประเมินระดับความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


