
ฉบับปรับปรุง

ชื่อตวัชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยค่าเปา้หมาย ประเภทตวัชี้วัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผล
ดา้นการจัดการศึกษา

1. 1. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมี
รำยได้สูงกวำ่อัตรำค่ำจำ้งขั้นต  ำ
ที กฎหมำยก ำหนด

25 ร้อยละ ตัวชี้วดัเปำ้ประสงค์ − ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ หมำยถึง ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และ
ระดับปริญญำโทของ มทร.ศรีวชิัยที ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปกติและภำค
สมทบของปกีำรศึกษำก่อนหน้ำปรีำยงำนผลข้อมูล (ป ี2560)
− รำยได้ หมำยถึง เงินเดือนหรือค่ำตอบแทน ที ได้รับจำกกำรประกอบ
อำชีพทั้งงำนประจ ำ และธรุกิจส่วนตัวรวมถึงรำยได้เสริม
− รำยได้ขั้นต  ำที กฏหมำยก ำหนด หมำยถึง อัตรำจำ้งขั้นต  ำตำมรำช
กิจจำนุเบกษำ ฉบบัที  9 ประกำศ เมื อวนัที  19 มกรำคม 2561 (เฉลี ย 
77 จงัหวดั วนัละ 318 บำท จ ำนวน 30 วนั เปน็เงิน 9,540 บำท/เดือน)

 - ระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ที เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบตัรของปกีำรศึกษำก่อน
หน้ำปรีำยงำนผลข้อมูล (ป ี2560)
 - ข้อมูลจำกกำรบนัทึกข้อมูลของบณัฑิตที เข้ำรับ
พระรำชทำนปริญญำบตัร

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร
และงำนทะเบยีน / 
คณะ/วทิยำลัย /
กองวเิทศสัมพันธฯ์

ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำน
ทะเบยีน

15 ร้อยละ ตัวชี้วดัเปำ้ประสงค์

คู่มือตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ล าดบั

− ผู้สอน หมำยถึง บคุลำกรสำยวชิำกำรของ มทร.ศรีวชิัย ประเภท 
ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวทิยำลัย พนักงำนรำชกำร ลูกจำ้งชั วครำว 
ที ปฏบิติัหน้ำที จดักำรเรียนกำรสอนเปน็หลักและภำรกิจด้ำนอื น ๆ ที 
ได้รับมอบหมำย

− คุณสมบติั Smart teacher ประกอบด้วย
      S : Skill   − ทักษะวชิำชีพครู
                   − ทักษะกำรถ่ำยโอนควำมรู้
                   − ทักษะด้ำนภำษำ
                   − ทักษะด้ำนกำรคิดวเิครำะห์
     M : Management มีควำมสำมำรถในกำรจดักำรเรียนรู้ที เปน็
ผู้เรียนเปน็ศูนย์กลำง
      A : Attitude กำรมีจติส ำนึกของควำมเปน็ครู
      R : Resourse กำรมีควำมสำมำรถในกำรจดักำรสิ งแวดล้อมให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้
      T : Technology กำรมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรสืบค้น
      โดยในรอบปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 มหำวทิยำลัยฯ ก ำหนด
คุณสมบติั Smart Teacher  2 ประเด็นดังนี้
      1. S : ทักษะทำงด้ำนภำษำ
      2. T : ทักษะทำทงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

2. ร้อยละของผู้สอนที ผ่ำนกำร
พัฒนำใหม้ีคุณสมบติั SMART 
TEACHER

2.   − ฐำนข้อมูลกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตัวเองผ่ำน
โปรแกรม Speexx ที รับผิดชอบโดย ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำนทะเบยีน
− ฐำนข้อมูลกำรใช้งำนระบบ LMS ของมหำลัยฯ ที 
รับผิดชอบโดยส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร
และงำนทะเบยีน / 
คณะ/วทิยำลัย

ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำน
ทะเบยีน

จ ำนวนผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรที่มีรำยได้สูงกว่ำ 9,540 บำท 
_____________________________________________________ x  100 
              จ ำนวนผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรทั้งหมด  

จ ำนวนผู้สอนที่มีคะแนนสอบสมรรถณะภำษำอังกฤษ 
ผ่ำนเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด  

และจัดกำรเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ 
___________________________________________ x 100 

จ ำนวนผู้สอนทั้งหมด (ไม่รวมผู้สอนที่ลำศึกษำต่อ) 
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3. 3. ร้อยละของนวตักรรมหรืองำน

สร้ำงสรรค์ของผู้เรียน
สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

30 ร้อยละ ตัวชี้วดัเปำ้ประสงค์ − นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำใหก้ับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเปน็นวตักรรม โดยมีกำรศึกษำค้นควำ้อย่ำงเปน็
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− ผู้เรียน หมำยถึง นักศึกษำของมหำวทิยำลัยฯ ในระดับ ปวส. ป.ตรี ป.
โท ในภำคปกติหรือภำคสมทบ และหมำยถึงผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรระยะส้ัน
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หมำยถึง
   1. ผลงำนนวตักรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนมีกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนแบบใหเ้ปล่ำ หรือ
   2. ผลงำนนวตักรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนมีกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมที ก่อใหเ้กิดมูลค่ำเชิงพำณิชย์

− ฐำนข้อมูลจ ำนวนนวตักรรม/งำนสร้ำงสรรค์ ของผู้เรียน
ในแต่ละคณะ / วทิยำลัย

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร
และงำนทะเบยีน / 
คณะ/วทิยำลัย

ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำน
ทะเบยีน

4. 4. ร้อยละของหลักสูตรที รับ
ผู้เรียนได้ตำมแผน

80 ร้อยละ ตัวชี้วดัมำตรกำร − หลักสูตร หมำยถึง หลักสูตรที มีกำรจดักำรเรียนกำรสอนของ 
มทร.ศรีวชิัย ในระดับ ปวส. , ป.ตรี , ป.โท ในรอบระยะเวลำที รำยงำนผล
− แผน หมำยถึง แผนรับนักศึกษำประจ ำรอบที รำยงำนผล 
(ภำคกำรศึกษำที  1/2562)

− รำยงำนสถิติจ ำนวนนักศึกษำ เปรียบเทียบแผนรับ
นักศึกษำกับจ ำนวนนักศึกษำที รับไว ้จำกส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำนทะเบยีน

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร
และงำนทะเบยีน / 
คณะ/วทิยำลัย
ส ำนักงำนวทิยำเขต/
กองประชำสัมพันธ์

ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำน
ทะเบยีน

5. 5. ร้อยละของผู้สอนที มี
กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้แบบ
 Active Learning

85 ร้อยละ ตัวชี้วดัมำตรกำร − Active learning หมำยถึง กำรจดักระบวนกำรเรียนกำรสอนที 
ส่งเสริมใหผู้้เรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วม กำรมีปฏสัิมพันธ์
กับกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏบิติั ในรูปแบบที หลำกหลำย เช่น กำร
คิดวเิครำะห ์สังเครำะห ์ระดมสมอง แลกเปลี ยนควำมคิดเหน็ เปน็ต้น

− ฐำนข้อมูลกำรจดักำรเรียนกำรสอนที แสดงใน มคอ.3 
ของอำจำรย์ผู้สอน ที ระบกุระบวนกำรจดักำรเรียนรู้แบบ
 Active Learning

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร
และงำนทะเบยีน / 
คณะ/วทิยำลัย

ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำน
ทะเบยีน

จ ำนวนนวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
____________________________________________________ x 100 

             จ ำนวนนวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด 

จ ำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษำเป็นไปตำมแผน 
___________________________________________ x 100 

จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด 

จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนที่มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active learning 
_______________________________________________________ x 100 
               จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนทั้งหมด (ไม่รวมลำศึกษำต่อ) 
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60 ร้อยละ ตัวชี้วดัมำตรกำร ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร

และงำนทะเบยีน / 
คณะ/วทิยำลัย /
ส ำนักวทิยฯ

7. 7. ร้อยละของผู้สอนที สอบผ่ำน
สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษที 
มหำวทิยำลัยก ำหนด

50 ร้อยละ ตัวชี้วดัมำตรกำร  − มหำวทิยำลัยฯ ใช้โปรแกรม Speexx เปน็เครื องมือในกำรทดสอบ
สมรรถนะภำษำอังกฤษส ำหรับผู้สอน โดยก ำหนดเกณฑ์สอบผ่ำนใน
ระดับ B 2.1 ขึ้นไป

  − ฐำนข้อมูลกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตัวเองผ่ำน
โปรแกรม Speexx ที รับผิดชอบโดย ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำนทะเบยีน

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร
และงำนทะเบยีน / 
คณะ/วทิยำลัย
กบค.

ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำน
ทะเบยีน

8. 8. ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อสิ งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ (Ecosystem)

80 ร้อยละ ตัวชี้วดัมำตรกำร − ผู้ใช้บริกำร หมำยถึง บคุลำกรสำยวชิำกำร , บคุลำกรสำยสนับสนุน 
และนักศึกษำ มทร.ศรีวชิัย ที ใช้บริกำรสิ งสนับสนุนกำรเรียนรู้
−  สิ งสนับสนุนกำรเรียนรู้ หมำยถึง ควำมพร้อมทำงกำยภำพที 
มหำวทิยำลัยฯ จดัใหก้ับผู้ใช้บริกำร ได้แก่ หอ้งเรียน หอ้งปฏบิติักำร 
อุปกรณ์เทคโนโลยี อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน วสัดุ สิ งพิมพ์ พื้นที 
ส ำหรับกำรเรียนรู้ เปน็ต้น

 - ฐำนข้อมูลระบบประเมินกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
(บคุลำกรสำยวชิำกำรและนักศึกษำ มทร.ศรีวชิัย)
 - พัฒนำระบบประเมินสิ งสนับสนุนกำรเรียนรู้ (บคุลำกร
สำยสนับสนุน)

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร
และงำนทะเบยีน /
ส ำนักวทิยบริกำรฯ/
ส ำนักงำนวทิยำเขต /
กองกลำง

ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำน
ทะเบยีน

9. 9. จ ำนวนกิจกรรมที ร่วมมือกับ
เครือข่ำย ภำยนอกเพื อใช้
ประโยชน์จำกระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ร่วมกัน

15 กิจกรรม ตัวชี้วดัมำตรกำร − เครือข่ำยภำยนอก หมำยถึง หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ที ตกลง
ควำมร่วมมือทำงวชิำกำรกับมหำวทิยำลัยฯ
− กิจกรรม หมำยถึง กิจกรรมที บนัทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
− ระบบนิเวศน์ (Ecosystem) หมำยถึง สิ งสนับสนุนกำรจดักำรเรียนรู้
ของหน่วยงำนเครือข่ำยภำยนอก ที เอื้อประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ ส ำหรับ
บคุลำกรและนักศึกษำ มทร.ศรีวชิัย เช่น พื้นที กำรเรียนรู้ , 
หอ้งปฏบิติักำร, เครื องมือ, เครื องจกัร เปน็ต้น

− ฐำนข้อมูลกำรท ำกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์จำกระบบ
นิเวศน์กับหน่วยงำนภำยนอกของคณะ/วทิยำลัย

 - คณะ/วทิยำลัย คณะ/วทิยำลัย

ร้อยละของผู้สอนที จดักำร
เรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็ม
รูปแบบ

6.6.  − LMS หมำยถึง ระบบจดักำรเรียนกำรสอนที ท ำหน้ำที บริหำรจดักำร
เรียนกำรสอนใหแ้ก่ ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ สำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำ
กิจกรรมต่ำงๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยออนไลน์ โดยองค์ประกอบของ LMS
 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
       1. ระบบจดักำรหลักสูตร (Course Management) กลุ่มผู้ใช้งำน
แบง่เปน็ 3 ระดับ คือ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหำรระบบ โดยสำมำรถ
เข้ำสู่ระบบจำกที ไหน เวลำใดก็ได้ โดยผ่ำน เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ระบบ
สำมำรถรองรับจ ำนวน user และจ ำนวนบทเรียนได้ไม่จ ำกัด โดยขึ้นอยู่
กับ hardware/software ที ใช้ และระบบสำมำรถรองรับกำรใช้งำน
ภำษำไทยอย่ำงเต็มรูปแบบ
       2. ระบบกำรสร้ำงบทเรียน (Content Management) 
ประกอบด้วยเครื องมือในกำรช่วยสร้ำง Content ซึ งสำมำรถใช้งำนได้ดี
ทั้งกับบทเรียนในรูป Text - based และบทเรียนในรูปแบบ Streaming
 Media 
       3. ระบบกำรทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation 
System) มีระบบคลังข้อสอบ โดยเปน็ระบบกำรสุ่มข้อสอบสำมำรถจบั
เวลำกำรท ำข้อสอบและกำรตรวจข้อสอบอัตโนมัติพร้อมเฉลย รำยงำน
สถิติ คะแนน และสถิติกำรเข้ำเรียนของนักเรียน
       4. ระบบส่งเสริมกำรเรียน (Course Tools) ประกอบด้วย
เครื องมือต่ำงๆ ที ใช้สื อสำรระหวำ่ง ผู้เรียน-ผู้สอน และ ผู้เรียน-ผู้เรียน 
ได้แก่ Webboard และ Chatroom โดยสำมำรถเก็บ History ของ
ข้อมูลเหล่ำนี้ได้
       5. ระบบจดักำรข้อมูล (Data Management System) 
ประกอบด้วยระบบจดักำรไฟล์และโฟลเดอร์ ผู้สอนมีเนื้อที เก็บข้อมูล
บทเรียนเปน็ของตนเอง

− ฐำนข้อมูลกำรใช้งำนระบบ LMS ของมหำลัยฯ ที 
รับผิดชอบโดยส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำน
ทะเบยีน

  จ ำนวนผู้สอนที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ 
___________________________________________  x 100 
           จ ำนวนผู้สอนทั้งหมด (ไม่รวมลำศึกษำต่อ) 

จ ำนวนผู้สอนที่สอบผ่ำนสมรรถนะภำษำอังกฤษที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด 
____________________________________________________  x 100 
             จ ำนวนผู้สอนท้ังหมด (ไม่รวมผู้สอนท่ีลำศึกษำต่อ) 

คะแนนควำมพึงพอใจที่ได้รับจำกผู้ใช้บริกำร 
___________________________________________x100 

คะแนนเต็ม 
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ชื่อตวัชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยค่าเปา้หมาย ประเภทตวัชี้วัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผลล าดบั
10. 10. ร้อยละกำรเพิ มขึ้นของผู้เรียน

ที สอบผ่ำนสมรรถนะวชิำชีพ
จำกองค์กรภำยนอก

เพิ มขึ้นอย่ำงน้อย
ร้อยละ 5

ร้อยละ ตัวชี้วดัมำตรกำร − สมรรถนะวชิำชีพ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรปฏบิติัวชิำชีพ โดยใช้
ควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ ที บรูณำกำรกันอย่ำงเกิดประสิทธภิำพและ
ประสิทธผิล
− องค์กรวชิำชีพ หมำยถึง องค์กรที จดัต้ังขึ้นตำมที บญัญัติตำมกฏหมำย
วชิำชีพ ที ท ำหน้ำที เปน็ผู้ก ำกับดูแลมำตรฐำนกำรท ำงำนและจริยธรรม
ของผู้ประกอบวชิำชีพประเภทต่ำงๆ เช่น แพทยสภำ , สภำวศิวกร , 
สภำสถำปนิกไทย เปน็ต้น
    โดยในรอบปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 มหำวทิยำลัยฯ ก ำหนด
สมรรถนะวชิำชีพไว ้4 ศำสตร์ ได้แก่ วศิวกรรมศำสตร์, สถำปตัยกรรม
ศำสตร์, สัตวแพทยศำสตร์ และแพทย์แผนไทย

− ฐำนข้อมูลกำรสอบสมรรถนะวชิำชีพจำกองค์กรวชิำชีพ ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร
และงำนทะเบยีน / 
คณะ/วทิยำลัย

ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำน
ทะเบยีน

11. 11. ร้อยละกำรเพิ มขึ้นของผลงำน
นวตักรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์
ของผู้เรียน

10 ร้อยละ ตัวชี้วดัมำตรกำร − นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำใหก้ับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเปน็นวตักรรม โดยมีกำรศึกษำค้นควำ้อย่ำงเปน็
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− ผู้เรียน หมำยถึง นักศึกษำของมหำวทิยำลัยฯในระดับ ปวส. ป.ตรี ป.
โทในภำคปกติหรือภำคสมทบ และหมำยถึงผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรระยะส้ัน

− ฐำนข้อมูลจ ำนวนนวตักรรม/งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน
ในแต่ละคณะ / วทิยำลัย

คณะ/วทิยำลัย คณะ/วทิยำลัย

12. 12. ร้อยละกำรเพิ มขึ้นของคะแนน
สอบสมรรถนะภำษำอังกฤษ
ของผู้เรียน

5 ร้อยละ ตัวชี้วดัมำตรกำร − ผู้เรียน หมำยถึง นักศึกษำของมหำวทิยำลัยฯในระดับ ปวส. ป.ตรี ป.
โทในภำคปกติหรือภำคสมทบ และหมำยถึงผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรระยะส้ัน
− มหำวทิยำลัยฯ ใช้แบบทดสอบ RUTS Test เปน็เครื องมือในกำรวดั
สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษของผู้เรียน 

− ฐำนข้อมูลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (RUTS Test) ที 
รับผิดชอบโดยศูนย์ภำษำ

คณะ/วทิยำลัย/
ศูนย์ภำษำ

ศูนย์ภำษำ

13. 13. ร้อยละกำรเพิ มขึ้นของคะแนน
สอบสมรรถนะเทคโนโลยี
ดิจทิัลของผู้เรียน

5 ร้อยละ ตัวชี้วดัมำตรกำร − ผู้เรียน หมำยถึง นักศึกษำของมหำวทิยำลัยฯในระดับ ปวส. ป.ตรี ป.
โทในภำคปกติหรือภำคสมทบ และหมำยถึงผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรระยะส้ัน
− สมรรถนะเทคโนโลยีดิจทิัล หมำยถึง ทักษะควำมสำมำรถในกำรใช้
งำนด้ำนสำรสนเทศของนักศึกษำระดับปริญญำตรีของ มทร.ศรีวชิัย โดย
วดัจำกกำรสอบมำตรฐำน IC3

− ฐำนข้อมูลกำรสอบสมรรถนะพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศ 
(IC3) ที รับผิดชอบโดยส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

คณะ/วทิยำลัย/
ส ำนักวทิยฯ

ส ำนักวทิยฯ

14. 14. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
เปน็ผู้ประกอบกำร

2 ร้อยละ ตัวชี้วดัมำตรกำร − ผู้ประกอบกำร หมำยถึง เจำ้ของกิจกำรหรือผู้ที คิดริเริ มจดัต้ังธรุกิจ
ขึ้นมำเปน็ของตนเอง มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน และด ำเนินธรุกิจทุก
ด้ำนด้วยตนเอง โดยมองเหน็โอกำสทำงธรุกิจและยอมรับควำมเสี ยงที 
อำจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ เพื อมุ่งหวงัผลก ำไรที เกิดจำกผลกำร
ด ำเนินงำนของธรุกิจตนเอง อำจจะจดทะเบยีนภำษีมูลค่ำเพิ มหรือไม่ก็ได้

− ข้อมูลระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที เข้ำ
รับพระรำชทำนปริญญำบตัรของปกีำรศึกษำก่อนหน้ำปี
รำยงำนผลข้อมูล (ป ี2560)

                                                                                           ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร
และงำนทะเบยีน/
คณะ/วทิยำลัย /
กองวเิทศสัมพันธฯ์

ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำน
ทะเบยีน

(จ ำนวนผู้สอบผ่ำนสมรรถนะวิชำชีพของปีที่รำยงำนผล-จ ำนวนผู้สอบผ่ำนสมรรถนะวิชำชีพของปีก่อนหน้ำ)  
____________________________________________________________________________ x 100 

                      จ ำนวนผู้สมัครสอบสมรรถนะวิชำชีพของปีก่อนหน้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีเป็นผู้ประกอบกำร 
___________________________________________ x100 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 

(จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนของปีที่รำยงำนผล -จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมหรืองำน
สร้ำงสรรค์ของผู้เรียนของปีก่อนหน้ำ)  
___________________________________________________________________ _________ x 100 

         จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนของปีก่อนหน้ำ 

(คะแนนเฉล่ียสมรรถนะภำษำอังกฤษของผู้เรียนของปีท่ีรำยงำนผล -  คะแนนเฉล่ียสมรรถนะ 
ภำษำอังกฤษของผู้เรียนของปีก่อนหน้ำ) 

_________________________________________________________ x 100 
                         จ ำนวนผู้เข้ำสอบทั้งหมดของปีก่อนหน้ำ 

(คะแนนเฉล่ียสมรรถนะพ้ืนฐำนด้ำนสำรสนเทศ IC3 ของปีท่ีรำยงำนผล -  คะแนนเฉล่ียสมรรถนะ 
พื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศ IC3 ของปีก่อนหน้ำ) 

_________________________________________________________ x 100 
        คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะพ้ืนฐำนด้ำนสำรสนเทศ IC3 ของปีก่อนหน้ำ 
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ชื่อตวัชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยค่าเปา้หมาย ประเภทตวัชี้วัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผลล าดบั
ดา้นการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรม
15. 1. ร้อยละของผลงำนวจิยั 

สิ งประดิษฐ์ นวตักรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ ที น ำไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมเพื อสร้ำง
มูลค่ำเชิงพำณิชย์

30 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับเปำ้ประสงค์ − ผลงำนวจิยั หมำยถึง ผลงำนวชิำกำรที เปน็งำนศึกษำ หรืองำนค้นควำ้
อย่ำงมีระบบด้วยวธิกีำรวจิยั มีวตัถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อใหไ้ด้มำซึ ง
ข้อมูล ค ำตอบหรือในรูปสรุป
− สิ งประดิษฐ์ หมำยถึง สิ งที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ขึ้นตำมวตัถุประสงค์ที หลำกหลำย เพื อควำม
สวยงำมหรือประดับตกแต่ง หรือเพื อใช้ประโยชน์
− นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำใหก้ับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเปน็นวตักรรม โดยมีกำรศึกษำค้นควำ้อย่ำงเปน็
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หมำยถึง กำรน ำข้อมูลกำรวจิยัไป
ถ่ำยทอดใหแ้ก่ชุมชน/สังคม หรือท้องถิ นที แสดงควำมประสงค์มำยัง
หน่วยงำนหรือผู้วจิยั
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หมำยถึง กำรน ำข้อมูลวจิยัไป
พัฒนำต่อยอดทำงธรุกิจ รวมถึงกำรยื นหรือจดทะเบยีนคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปญัญำ

− ฐำนข้อมูลผลงำนวจิยั สิ งประดิษฐ์ นวตักรรม และงำน
สร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ บคุลำกรสำยวชิำกำรและสำย
สนับสนุนแต่ละคณะ / วทิยำลัย / ส ำนัก / สถำบนั / กอง
 ที รับผิดชอบโดยสถำบนัวจิยัและพัฒนำ

สถำบนัวจิยัและพัฒนำ/
หน่วยทรัพย์สินทำง
ปญัญำ /
คณะ/วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ

16. 2. ร้อยละของเงินทุนวจิยั
ภำยนอกเพิ มขึ้น

10 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับเปำ้ประสงค์ − เงินทุนวจิยัภำยนอก หมำยถึง ทุนวจิยัที ได้รับเงินสนับสนุนจำกแหล่ง
ทุนนอกมหำวทิยำลัย ได้แก่ ทุนอุดหนุนกำรวจิยัจำกงบประมำณของรัฐ
ผ่ำนหน่วยงำนผู้ใหทุ้น เช่น สวทช. , วช. , สวก. , พพ. และ สนพ. ทุน
สนับสนุนกำรวจิยัจำกภำคเอกชน รวมถึงทุนสนับสนุนกำรวจิยัจำก
ต่ำงประเทศ

− ฐำนข้อมูลเงินทุนวจิยั ที รับผิดชอบโดยสถำบนัวจิยั
และพัฒนำ

สถำบนัวจิยัและพัฒนำ
 / 
คณะ/วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ

17. 3. จ ำนวนหน่วยงำน  ที น ำ
ผลงำนวจิยั สิ งประดิษฐ์ 
นวตักรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

15 หน่วยงำน ตัวชี้วดัระดับเปำ้ประสงค์ − หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนภำยนอกมหำวทิยำลัยฯ
− ผลงำนวจิยั หมำยถึง ผลงำนวชิำกำรที เปน็งำนศึกษำ หรืองำนค้นควำ้
อย่ำงมีระบบด้วยวธิกีำรวจิยั มีวตัถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อใหไ้ด้มำซึ ง
ข้อมูล ค ำตอบหรือในรูปสรุป
− สิ งประดิษฐ์ หมำยถึง สิ งที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ขึ้นตำมวตัถุประสงค์ที หลำกหลำย เพื อควำม
สวยงำมหรือประดับตกแต่ง หรือเพื อใช้ประโยชน์
− นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำใหก้ับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเปน็นวตักรรม โดยมีกำรศึกษำค้นควำ้อย่ำงเปน็
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หมำยถึง กำรน ำข้อมูลวจิยัไป
พัฒนำต่อยอดทำงธรุกิจ รวมถึงกำรยื นหรือจดทะเบยีนคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปญัญำ

− ฐำนข้อมูล จ ำนวนหน่วยงำนที น ำผลงำนวจิยั 
สิ งประดิษฐ์ นวตักรรม และงำนสร้ำงสรรค์ ไปใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ที รับผิดชอบโดยสถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ

 - สถำบนัวจิยัและพัฒนำ/
หน่วยทรัพย์สินทำง
ปญัญำ /
คณะ/วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ

จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์  
ที่น ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเชิงพำณิชย ์

         ____________________________________________________  x 100 
จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค ์ทั้งหมด 

(เงินทุนวิจัยภำยนอกของปีท่ีรำยงำนผล -  เงินทุนวิจัยภำยนอกของปีก่อนหน้ำ) 
_________________________________________________________ x 100 
                          เงินทุนวิจัยทั้งหมดของปีก่อนหน้ำ 

จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และงำนสร้ำงสรรค์  
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ชื่อตวัชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยค่าเปา้หมาย ประเภทตวัชี้วัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผลล าดบั
10 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร สถำบนัวจิยัและ

พัฒนำ/ 
คณะ/วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ

19. 5. ร้อยละของงบประมำณจำก
แหล่งทุนที เปน็เครือข่ำยวจิยั
เพิ มขึ้น

5 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − แหล่งทุนที เปน็เครือข่ำยวจิยั หมำยถึง งบประมำณที มหำวทิยำลัย
ได้รับ จำกเครือข่ำยวจิยัทั้งใน และต่ำงประเทศ (MOU)

− ฐำนข้อมูล งบประมำณจำกแหล่งทุนที เปน็เครือข่ำย
วจิยั (MOU) จำก คณะ / วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและพัฒนำ
 / 
คณะ/วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ

20. 6. จ ำนวนผลงำนวจิยั สิ งประดิษฐ์
 นวตักรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ที น ำไปใช้ประโยชน์เพิ มขึ้น

6 ผลงำน ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − ผลงำนวจิยั หมำยถึง ผลงำนวชิำกำรที เปน็งำนศึกษำ หรืองำนค้นควำ้
อย่ำงมีระบบด้วยวธิกีำรวจิยั มีวตัถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อใหไ้ด้มำซึ ง
ข้อมูล ค ำตอบหรือในรูปสรุป
− สิ งประดิษฐ์ หมำยถึง สิ งที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ขึ้นตำมวตัถุประสงค์ที หลำกหลำย เพื อควำม
สวยงำมหรือประดับตกแต่ง หรือเพื อใช้ประโยชน์
− นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำใหก้ับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเปน็นวตักรรม โดยมีกำรศึกษำค้นควำ้อย่ำงเปน็
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์ หมำยถึง ผลงำนวจิยัฯน ำไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชนแบบใหเ้ปล่ำหรือกำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมที 
ก่อใหเ้กิดมูลค่ำเพิ มเชิงพำณิชย์

− ฐำนข้อมูลจ ำนวนผลงำนวจิยั สิ งประดิษฐ์ นวตักรรม 
และงำนสร้ำงสรรค์ ที น ำไปใช้ประโยชน์ ที รับผิดชอบโดย
สถำบนัวจิยัและพัฒนำ

 - สถำบนัวจิยัและพัฒนำ/
หน่วยทรัพย์สินทำง
ปญัญำ /
คณะ/วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ

4. − ผลงำนวจิยั หมำยถึง ผลงำนวชิำกำรที เปน็งำนศึกษำ หรืองำนค้นควำ้
อย่ำงมีระบบด้วยวธิกีำรวจิยั มีวตัถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อใหไ้ด้มำซึ ง
ข้อมูล ค ำตอบหรือในรูปสรุป
− สิ งประดิษฐ์ หมำยถึง สิ งที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ขึ้นตำมวตัถุประสงค์ที หลำกหลำย เพื อควำม
สวยงำมหรือประดับตกแต่ง หรือเพื อใช้ประโยชน์
− นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำใหก้ับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเปน็นวตักรรม โดยมีกำรศึกษำค้นควำ้อย่ำงเปน็
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรบรูณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื น หมำยถึง กำรจดั
ใหผู้้เรียน เรียนรู้ลักษณะองค์รวม โดยน ำควำมรู้จำกศำสตร์ต่ำง ๆ ไป
เชื อมโยงกับกำรเรียนกำรสอนใหผู้้เรียนในรำยวชิำต่ำง ๆ เปน็หลักและ
เชื อมโยงไปยังพันธกิจอื น ๆ ของมหำวทิยำลัย ได้แก่ กำรบริกำร
วชิำกำรแก่สังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมและสิ งแวดล้อม และ
ด้ำนกำรวจิยั สิ งประดิษฐ์นวตักรรม

ร้อยละของผลงำนวจิยั 
สิ งประดิษฐ์ นวตักรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ที บรูณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอนและพันธกิจ
อื นอีก
อย่ำงน้อย 1 ด้ำน

18. − ฐำนข้อมูล ผลงำนวจิยั สิ งประดิษฐ์ นวตักรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ที บรูณำกับกำรเรียนกำรสอน และพันธกิจ
อื น แต่ละคณะ / วทิยำลัย
− ฐำนข้อมูลกำรจดักำรเรียนกำรสอนใน มคอ.3 ของ
อำจำรย์ผู้สอนที แสดงใหเ้หน็ถึงกำรบรูณำกำร

จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และงำนสร้ำงสรรค์  
ที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอ่ืน 

______________________________________________________x100 
จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด 

(จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยวิจัยของปีที่รำยงำนผล − 
จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยวิจัยของปีก่อนหน้ำ) 
__________________________________________________ x 100 
    จ ำนวนปีงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยวิจัยของปีก่อนหน้ำ 
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21. 7. จ ำนวนผลงำนวจิยั สิ งประดิษฐ์

 นวตักรรม และงำนสร้ำงสรรค์
 ที น ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

2 ผลงำน ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − ผลงำนวจิยั หมำยถึง ผลงำนวชิำกำรที เปน็งำนศึกษำ หรืองำนค้นควำ้
อย่ำงมีระบบด้วยวธิกีำรวจิยั มีวตัถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อใหไ้ด้มำซึ ง
ข้อมูล ค ำตอบหรือในรูปสรุป
− สิ งประดิษฐ์ หมำยถึง สิ งที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ขึ้นตำมวตัถุประสงค์ที หลำกหลำย เพื อควำม
สวยงำมหรือประดับตกแต่ง หรือเพื อใช้ประโยชน์
− นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำใหก้ับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเปน็นวตักรรม โดยมีกำรศึกษำค้นควำ้อย่ำงเปน็
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หมำยถึง กำรน ำข้อมูลวจิยัไป
พัฒนำต่อยอดทำงธรุกิจ รวมถึงกำรยื นหรือจดทะเบยีนคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปญัญำ

− ฐำนข้อมูล ผลงำนวจิยั สิ งประดิษฐ์ นวตักรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ บคุลำกรสำยวชิำกำรและ
บคุลำกรสำยสนับสนุน แต่ละคณะ / วทิยำลัย / ส ำนัก / 
สถำบนั / กอง ที น ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  ที 
รับผิดชอบโดยสถำบนัวจิยัและพัฒนำ

 - สถำบนัวจิยัและพัฒนำ/
หน่วยทรัพย์สินทำง
ปญัญำ /
คณะ/วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ
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ดา้นการบริการวิชาการ

22. 1. ชุมชน สังคม ในระดับภมูิภำค
 มีคุณภำพชีวติที ดีขึ้น

คะแนนกำรวดั
คุณภำพชีวติ

เพิ มขึ้น ร้อยละ 5

ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับเปำ้ประสงค์ − ชุมชน สังคม หมำยถึง กลุ่มคนที อำศัยอยู่ในอำณำเขตเดียวกัน มี
ควำมรู้สึกเปน็พวกเดียวกัน มีควำมศรัทธำ ควำมเชื อ เชื้อชำติ กำรงำน 
มีควำมสนใจและปฏบิติังำนในวถิีชีวติประจ ำวนัที คล้ำยคลึงกัน มีควำม
เอื้ออำทรต่อกัน
− กำรใหบ้ริกำรวชิำกำรแก่สังคม ชุมชน ของมหำวทิยำลัยฯ ครอบคลุม
ถึงกำรใหบ้ริกำรวชิำกำรแก่ชำวบำ้นในชุมชนและสถำนประกอบกำร
− ภมูิภำค หมำยถึง ภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย อันดำมัน ลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ
 และ IMT-GT (ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย)

 - แบบกำรวดัระดับคุณภำพชีวติที ได้จำกกำรตอบ
แบบสอบถำมของผู้รับบริกำรวชิำกำร ซึ งจดัท ำโดยหน่วย
บริกำรวชิำกำร

หน่วยบริกำรวชิำกำร หน่วยบริกำรวชิำกำร

− คุณภำพชีวติ หมำยถึง ควำมสมบรูณ์ทำงด้ำนร่ำงกำย จติใจ สติปญัญำ
 และกำรอยู่ในสิ งแวดล้อมที ดีโดยใช้เครื องมือวดัคุณภำพชีวติของ
องค์กรทำงอนำมัยโลก ซึ งประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภำชีวติ 4 
ด้ำน ดังนี้
     1. ด้ำนร่ำงกำย (physical domain) คือ กำรรับรู้สภำพทำงด้ำน
ร่ำงกำยของบคุคล ซึ งมีผลต่อชีวติประจ ำวนั เช่น กำรรับรู้สภำพควำม
สมบรูณ์แข็งแรงของร่ำงกำย กำรรับรู้ถึงควำมรู้สึกสุขสบำย ไม่มีควำม
เจบ็ปวด กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถที จะจดักำรกับควำมเจบ็ปวดทำง
ร่ำงกำยได้ กำรรับรู้ถึงพละก ำลังในกำรด ำเนินชีวติประจ ำวนั กำรรับรู้ถึง
ควำมเปน็อิสระที ไม่ต้องพึ งพำผู้อื น กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำร
เคลื อนไหวของตน กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรปฏบิติักิจวตัร
ประจ ำวนัของตน กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรท ำงำน กำรรับรู้วำ่ตน
ไม่ต้องพึ งพำยำต่ำง ๆ หรือกำรรักษำทำงกำรแพทย์ อื น ๆ เปน็ต้น

     2. ด้ำนจติใจ (psychological domain) คือ กำรรับรู้สภำพทำง
จติใจของตนเอง เช่น กำรรับรู้ควำมรู้สึกทำงบวกที บคุคลมีต่อตนเอง 
กำรรับรู้ภำพลักษณ์ของตนเอง กำรรับรู้ถึงควำมรู้สึกภำคภมูิใจในตนเอง
 กำรรับรู้ถึงควำมมั นใจในตนเอง กำรรับรู้ถึงควำมคิด ควำมจ ำ สมำธ ิ
กำรตัดสินใจ และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้เรื องรำวต่ำง ๆ ของตน 
กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรจดักำรกับควำมเศร้ำ หรือกังวล กำรรับรู้
เกี ยวกับควำมเชื อต่ำง ๆ ของตน ที มีผลต่อกำรด ำเนินชีวติ เช่น กำรรับรู้
ถึงควำมเชื อด้ำนวญิญำณ ศำสนำ กำรใหค้วำมหมำยของชีวติ และควำม
เชื ออื น ๆ ที มีผลในทำงที ดีต่อกำรด ำเนินชีวติ มีผลต่อกำรเอำชนะ
อุปสรรค เปน็ต้น
     3. ด้ำนควำมสัมพันธท์ำงสังคม (social relationships) คือ กำร
รับรู้เรื องควำมสัมพันธข์องตนกับบคุคลอื น กำรรับรู้ถึงกำรที ได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกบคุคลอื นในสังคม กำรรับรู้วำ่ตนได้เปน็ผู้ใหค้วำม
ช่วยเหลือบคุคลอื นในสังคมด้วย รวมทั้งกำรรับรู้ในเรื องอำรมณ์ทำงเพศ
 หรือกำรมีเพศสัมพันธ์

     4. ด้ำนสิ งแวดล้อม (environment) คือ กำรรับรู้เกี ยวกับ
สิ งแวดล้อม ที มีผลต่อกำรด ำเนินชีวติ เช่น กำรรับรู้วำ่ตนมีชีวติอยู่อย่ำง
อิสระ ไม่ถูกกักขัง มีควำมปลอดภยัและมั นคงในชีวติ กำรรับรู้วำ่ได้อยู่
ในสิ งแวดล้อมทำงกำยภำพที ดี ปรำศจำกมลพิษต่ำง ๆ กำรคมนำคม
สะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้ำนกำรเงิน สถำนบริกำรทำงสุขภำพและ
สังคมสงเครำะห ์กำรรับรู้วำ่ตนมีโอกำสที จะ ได้รับข่ำวสำร หรือฝึกฝน
ทักษะต่ำง ๆ กำรรับรู้วำ่ตนได้มีกิจกรรมสันทนำกำร และมีกิจกรรมใน 
เวลำวำ่ง เปน็ต้น

(คะแนนคุณภำพชีวิตหลังรับบริกำรวิชำกำร - คะแนนคุณภำพชีวิตก่อนได้รับ 
กำรบริกำรวิชำกำร) 
________________________________________________________ x 100 
                คะแนนคุณภำชีวิตก่อนได้รับกำรบริกำรวิชำกำร 
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23. 2. ร้อยละผลงำนบริกำรวชิำกำร

ที บรูณำกำรกับกำรเรียนกำร
สอนและพันธกิจอื น  อย่ำง
น้อย 1 ด้ำน

15 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − ผลงำนกำรใหบ้ริกำรวชิำกำร หมำยถึง โครงกำรบริกำรวชิำกำรที 
มหำวทิยำลัยฯ ใหบ้ริกำรทำงวชิำกำรแก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
ในรูปแบบต่ำงๆ ในสำขำที มุ่งเน้น ได้แก่ ธรุกิจบริกำร (กำรโรงแรม กำร
ท่องเที ยว ฯลฯ) ศิลปะกำรออกแบบ สร้ำงสรรค์ ด้ำนผลิตภณัฑ์และ
แฟชั น กำรจดักำรด้ำนสิ งแวดล้อม กำรอนุรักษ์สร้ำงสรรค์มรดก 
ศิลปวฒันธรรม และภมูิปญัญำท้องถิ น ฯลฯ  ซึ งอำจจดัโดยใหเ้ปล่ำ 
หรือคิดค่ำใช้จำ่ยตำมควำมเหมำะสม
− กำรบรูณำกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื น หมำยถึง กำรจดัใหผู้้เรียน
 เรียนรู้ลักษณะองค์รวม โดยน ำควำมรู้จำกศำสตร์ต่ำงๆ ไปเชื อมโยงกับ
กำรเรียนกำรสอนใหผู้้เรียนในรำยวชิำต่ำงๆ เปน็หลักและเชื อมโยงไปยัง
พันธกิจอื นๆ ของมหำวทิยำลัย ได้แก่ กำรบริกำรวชิำกำรแก่สังคม กำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมและสิ งแวดล้อม และด้ำนกำรวจิยั สิ งประดิษฐ์
นวตักรรม

− ฐำนข้อมูลผลงำนกำรบริกำรวชิำกำรที บรูณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื น ของคณะ / วทิยำลัย ที 
รับผิดชอบโดยหน่วยบริกำรวชิำกำร
− ฐำนข้อมูลกำรจดักำรเรียนกำรสอนใน มคอ.3 ของ
อำจำรย์ผู้สอนที แสดงใหเ้หน็ถึงกำรบรูณำกำร จำกคณะ/
วทิยำลัย

หน่วยบริกำรวชิำกำร/
คณะ/วทิยำลัย

หน่วยบริกำรวชิำกำร

24. 3. ร้อยละของรำยได้จำกกำร
ใหบ้ริกำรวชิำกำรเพิ มขึ้น

10 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − รำยได้จำกกำรใหบ้ริกำรวชิำกำร หมำยถึง รำยรับที เกิดจำกกำร
ใหบ้ริกำรวชิำกำร ได้แก่ กำรใหแ้นวควำมคิด กำรออกแบบ กำรผลิต 
กำรสร้ำง กำรควบคุม กำรติดต้ัง กำรซ่อมแซม กำรปรับปรุง กำร
ประกอบกำรส่งเสริม กำรพัฒนำ รวมถึงกำรจดัใหม้ีกำรศึกษำ กำร
ฝึกอบรม กำรประชุมสัมมนำ กำรตรวจวเิครำะห ์กำรส ำรวจ กำร
ทดสอบ กำรประมวลผล กำรวำงระบบ กำรใหค้ ำปรึกษำ แนะน ำ  กำร
ใหบ้ริกำรเครื องมือและอุปกรณ์ กำรเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม งำนบริกำร
ในกำรศึกษำ ค้นควำ้ ส ำรวจ หรือกำรใหบ้ริกำรทำงวชิำกำรอื นๆ และ
กำรรับจำ้งวจิยัที หน่วยงำนของมหำวทิยำลัยฯ หรืออำจำรย์ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน ลูกจำ้ง หรือนักศึกษำร่วมกัน หรือร่วมกับหน่วยงำนหรือ
บคุคลภำยนอกใหบ้ริกำรแก่ส่วนรำชกำร องค์กร รัฐวสิำหกิจ หรือ
เอกชน ทั้งนี้ไม่รวมถึงงำนที หมำวทิยำลัยฯ ขอควำมช่วยเหลือเงิน
อุดหนุนจำกส่วนรำชกำร องค์กร รัฐวสิำหกิจ หรือเอกชน หรือองค์กร
ระหวำ่งประเทศ (ตำมระเบยีบมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวชิัย 
วำ่ด้วยกำรบริกำรวชิำกำรที ก่อใหเ้กิดรำยได้ พ.ศ. 2557)

− ฐำนข้อมูลรำยรับจำกกำรใหบ้ริกำรวชิำกำรจำกหน่วย
บริกำรวชิำกำร

หน่วยบริกำรวชิำกำร/
คณะ/วทิยำลัย

หน่วยบริกำรวชิำกำร

25. 4. ร้อยละของงบประมำณจำก
แหล่งทุนที เปน็เครือข่ำยเพิ มขึ้น

10 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − งบประมำณจำกแหล่งทุนที เปน็เครือข่ำย หมำยถึง งบประมำณที 
ได้รับจำกเครือข่ำยบริกำรวชิำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ

− ฐำนข้อมูลงบประมำณจำกแหล่งทุนที เปน็เครือข่ำย
บริกำรวชิำกำรจำกหน่วยบริกำรวชิำกำร

หน่วยบริกำรวชิำกำร/
คณะ/วทิยำลัย

หน่วยบริกำรวชิำกำร

จ ำนวนผลงำนกำรให้บริกำรที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอ่ืน 
________________________________________________________ x 100 
                 จ ำนวนผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำรทั้งหมด 

(รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรประจ ำปีที่รำยงำนผล -  
รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรของปีก่อนหน้ำ) 
________________________________________ x 100 
    รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรประจ ำปี 2561 

(จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรของปีที่รำยงำนผล -  
จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยของปีก่อนหน้ำ) 
__________________________________________________________ x 100 
                   จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยของปีก่อนหน้ำ 
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ชื่อตวัชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยค่าเปา้หมาย ประเภทตวัชี้วัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผลล าดบั
ดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
26. 1. ร้อยละกำรเพิ มขึ้นของ

นวตักรรมที สร้ำงคุณค่ำต่อ
มรดกวฒันธรรมและ
สิ งแวดล้อม

5 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับเปำ้ประสงค์ − มรดกวฒันธรรม หมำยถึง สิ งสร้ำงสรรค์ของคนในอดีตที เปน็รูปแบบ
ที จบัต้องได้ (Tangible) เช่น ศิลปกรรม สถำปตัยกรรม สิ งก่อสร้ำง 
รวมทั้งนำมธรรม (Intangible) เช่น ภำษำ ศีลธรรม จริยธรรม 
สุนทรียศำสตร์ ตลอดจนอำหำรกำรกิน กำรแต่งกำย ศำสนำ และควำม
เชื อ ฯลฯ (อ้ำงอิงจำก องค์กำรวทิยำศำสตร์และวฒันธรรมแหง่
สหประชำชำติ (UNESCO)) และ มทร.ศรีวชิัยได้มุ่งเน้นด ำเนินกำร
ศึกษำวจิยัและพัฒนำแหล่งวฒันธรรม 3 ด้ำน ดังนี้
     1) มกดกภมูิปญัญำท้องถิ น
     2) มรดกทำงวฒันธรรมที จบัต้องได้
     3) มรดกทำงวฒันธรรมที จบัต้องไม่ได้
− นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร ที สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม
รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดได้

− ฐำนข้อมูลนวตักรรมที สร้ำงคุณค่ำมรดกวฒันธรรมและ
สิ งแวดล้อม จำกส ำนักศิลปวฒันธรรมศรีวชิัย

ส ำนักศิลปวฒันธรรม
ศรีวชิัย/
คณะ/วทิยำลัย

ส ำนัก
ศิลปวฒันธรรมศรี
วชิัย

27. 2. จ ำนวนวสิำหกิจวฒันธรรมที 
ได้รับกำรพัฒนำด้วยนวตักรรม

3 ผลงำน ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − วสิำหกิจวฒันธรรม คือกำรท ำนุบ ำรุง สืบทอด รักษำ ศิลปวฒันธรรม 
ภมูิปญัญำท้องถิ น และสิ งแวดล้อม ด้วยหลักกำรออกแบบอย่ำง
สร้ำงสรรค์ โดยกำรน ำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี และนวตักรรมเข้ำมำ
ช่วยขับเคลื อนตำมแนวควำมคิดวสิำหกิจวฒันธรรม ที ก่อใหเ้กิดคุณค่ำ
และมูลค่ำเพิ มด้วยกลไกทำงกำรตลำด และบรูณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวฒันธรรมและสิ งแวดล้อมร่วมกับกำรจดักำรเรียนกำรสอน กำร
วจิยัและกำรบริกำรวชิำกำรอย่ำงเปน็ระบบ
− นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำใหก้ับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้

− ฐำนข้อมูลนวตักรรมที น ำไปพัฒนำวสิำหกิจวฒันธรรม 
จำกส ำนักศิลปวฒันธรรมศรีวชิัย

 - ส ำนักศิลปวฒันธรรม
ศรีวชิัย/
คณะ/วทิยำลัย

ส ำนัก
ศิลปวฒันธรรมศรี
วชิัย

28. 3. จ ำนวนนวตักรรมที น ำไป
พัฒนำวสิำหกิจวฒันธรรม

3 วสิำหกิจ ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − วสิำหกิจวฒันธรรม คือกำรท ำนุบ ำรุง สืบทอด รักษำ ศิลปวฒันธรรม 
ภมูิปญัญำท้องถิ น และสิ งแวดล้อม ด้วยหลักกำรออกแบบอย่ำง
สร้ำงสรรค์ โดยกำรน ำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี และนวตักรรมเข้ำมำ
ช่วยขับเคลื อนตำมแนวควำมคิดวสิำหกิจวฒันธรรม ที ก่อใหเ้กิดคุณค่ำ
และมูลค่ำเพิ มด้วยกลไกทำงกำรตลำด และบรูณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวฒันธรรมและสิ งแวดล้อมร่วมกับกำรจดักำรเรียนกำรสอน กำร
วจิยัและกำรบริกำรวชิำกำรอย่ำงเปน็ระบบ
− นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำใหก้ับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้

− ฐำนข้อมูลนวตักรรมที น ำไปพัฒนำวสิำหกิจวฒันธรรม 
จำกส ำนักศิลปวฒันธรรมศรีวชิัย

 - ส ำนักศิลปวฒันธรรม
ศรีวชิัย/
คณะ/วทิยำลัย

ส ำนัก
ศิลปวฒันธรรมศรี
วชิัย

(จ ำนวนนวัตกรรมที่สร้ำงคุณค่ำต่อมรดกวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อมของปีที่รำยงำนผล - 
จ ำนวนนวัตกรรมที่สร้ำงคุณค่ำต่อมรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของปีก่อนหน้ำ) 
___________________________________________________________ x100 
จ ำนวนนวัตกรรมที่สร้ำงคุณค่ำต่อมรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของปีก่อนหน้ำ 
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ชื่อตวัชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยค่าเปา้หมาย ประเภทตวัชี้วัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผลล าดบั
29. 4. จ ำนวนนวตักรรมที ผลักดันให้

เกิดกำรพัฒนำองค์กรตำม
องค์ประกอบของ Green 
Campus

6 ผลงำน ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − ฐำนข้อมูลนวตักรรมที ผลักดันใหเ้กิดกำรพัฒนำองค์กร
ตำมองค์ประกอบของ Green Campus จำกสถำบนั
ทรัพยำกรและสิ งแวดล้อม

 - สถำบนั
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ งแวดล้อม/
ส ำนักงำนวทิยำเขต/
กองกลำง

สถำบนั
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ งแวดล้อม

− นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำใหก้ับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− องค์ประกอบของ Green Campus ประกอบด้วย
1. ก ำหนดพื้นที ในมหำวทิยำลัยเพื อปกปกัรักษำใหม้ีลักษณะเปน็ปำ่ 
(หมวดสถำนที และโครงสร้ำงพื้นฐำน: UI Green matrix 2017) 
2. กำรส่งเสริมกำรใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงำน (หมวดพลังงำนและกำร
เปลี ยนแปลงสภำพภมูิอำกำศ : UI Green matrix 2017) 
3. ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรใช้กระดำษและพลำสติก (หมวดของเสีย : UI
 Green matrix 2017) 
4. ด้ำนกำรบริหำรจดักำรน้ ำ  (หมวดน้ ำ : UI Green matrix 2017) 
5. ด้ำนกำรจดักำรขนส่ง   (หมวดกำรขนส่ง : UI Green matrix 2017) 
6. ด้ำนกำรศึกษำ(หมวดกำรศึกษำ : UI Green matrix 2017)      
    โดยในปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 มหำวทิยำลัยฯ ก ำหนดกำร
ด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบของ Green Campus 3 ด้ำน ดังนี้
     1) ก ำหนดพื้นที ในมหำวทิยำลัย เพื อปกปกัรักษำใหม้ีลักษณะเปน็ปำ่
 (หมวดสถำนที และโครงสร้ำงพื้นฐำน : UI Green matrix 2017)
     2) กำรส่งเสริมใหใ้ช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงำน (หมวดพลังงำนและ
กำรเปลี ยนแปลงสภำพภมูิอำกำศ : UI Green matrix 2017)
     3) ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรใช้กระดำษและพลำสติก (หมวดของเสีย
 : UI Green matrix 2017)
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ชื่อตวัชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยค่าเปา้หมาย ประเภทตวัชี้วัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผลล าดบั
ดา้นการบริหารจัดการองค์กร
30. 1. ระดับควำมส ำเร็จในกำร

บริหำรจดักำรองค์กรเพื อ
ขับเคลื อนพันธกิจ

75 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับเปำ้ประสงค์ − ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจดักำรองค์กร หมำยถึง ผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิติังำนและแผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณประจ ำป ี
(2562) โดยมีตัวชี้วดัผลกำรด ำเนินงำน 35 ตัวชี้วดั จ ำแนกตำมพันธกิจ 
4 ด้ำน ดังนี้
1. ผลิตก ำลังคนเฉพำะทำงที มีคุณภำพ ตอบสนองอุตสำหกรรม
เปำ้หมำยของประเทศ
2. สร้ำงงำนวจิยั สิ งประดิษฐ์ และนวตักรรม สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคมหรือสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์
3. ใหบ้ริกำรวชิำกำรแก่สังคมด้วยนวตักรรมสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั งยืน
4. สืบทอดศิลปวฒันธรรมบนแนวทำงวฒันธรรมสร้ำงสรรค์

− ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วดัแผนปฏบิติังำนประจ ำป ี
ที รวบรวมโดยกองนโยบำยและแผน

ทุกหน่วยงำน กองนโยบำยและแผน

31. 2. ร้อยละตัวชี้วดัตำมแผนปฏบิติั
งำนประจ ำปบีรรลุเปำ้หมำย

70 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − ตัวชี้วดั หมำยถึง ดัชนีชี้วดัควำมส ำเร็จของกำรปฏบิติังำนที เกิดขึ้น 
โดยเปน็หน่วยวดัที แสดงผลสัมฤทธิข์องงำน
− แผนปฏบิติังำนประจ ำป ีหมำยถึง แผนระยะส้ันที มีระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำนภำยใน 1 ป ีเปน็แผนที ถ่ำยทอดแผนกลยุทธล์งสู่กำรปฏบิติั 
เพื อใหเ้กิดกำรด ำเนินงำนจริงตำมกลยุทธ ์ประกอบด้วย โครงกำรหรือ
กิจกรรมต่ำงๆ ที ต้องด ำเนินกำรในปนีั้นๆ เพื อใหบ้รรลุเปำ้หมำยตำม
แผนกลยุทธ ์ตัวบง่ชี้ควำมส ำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรม ค่ำเปำ้หมำย
 รวมทั้งมีกำรระบผูุ้รับผิดชอบหลักหรือหวัหน้ำโครงกำร งบประมำณใน
กำรด ำเนินกำร รำยละเอียดและทรัพยำกรที ต้องใช้ในกำรด ำเนิน
โครงกำรที ชัดเจน

− ผลกำรด ำเนินตัวชี้วดัตำมแผนปฏบิติังำนประจ ำป ีที 
รวบรวมโดยกองนโยบำยและแผน

ทุกหน่วยงำน กองนโยบำยและแผน

32. 3. จ ำนวนระบบกำรใหบ้ริกำร
แบบ One stop service

3 ระบบ ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − One stop service หมำยถึง กำรใหบ้ริกำรแบบจดุเดียวเบด็เสร็จ 
โดยน ำงำนที  ใหบ้ริกำรทั้งหมดที เกี ยวข้องมำรวมใหบ้ริกำรอยู่ในสถำนที 
เดียวกัน ในลักษณะที ส่งต่องำนระหวำ่งกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนหรือ
เสร็จในจดุใหบ้ริกำรเดียว โดยมี จดุประสงค์เพื อ
       - เพิ มควำมรวดเร็วในติดต่อ ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร
       - เพิ มช่องทำงกำรติดต่อสื อสำรใหม้ำกขึ้น เพื อใหผู้้ใช้บริกำร
สำมำรถเข้ำไปติดต่อใช้บริกำรได้สะดวก 
       - เพิ มควำมชัดเจนในกำรใหบ้ริกำร โดยมีรูปแบบกำรใหบ้ริกำรที 
ครอบคลุมและเบด็เสร็จในตัวเอง ณ จดุเดียว ประหยัดกำรใช้ทรัพยำกร
       - ลดกำรเลือกปฏบิติั ได้รับกำรบริกำรเหมือนและเท่ำเทียมกัน
       โดยในปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 มหำวทิยำลัยฯ ก ำหนดเปำ้หมำย
กำรพัฒนำระบบ One stop service เพื อใหบ้ริกำรส ำหรับผู้รับบริกำร 
3 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักศึกษำ  2) บคุลำกร และ 3) บคุคลทั วไป

 - ระบบกำรใหบ้ริกำรแบบ One stop service ที 
รับผิดชอบโดย ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบยีน, 
กองบริหำรงำนบคุคล และกองคลัง

 - ส ำนักวทิยบริกำรฯ/
ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร
และงำนทะเบยีน/ 
กบค./ กองคลัง

ส ำนักวทิยบริกำรฯ/
ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำน
ทะเบยีน/ กบค./ 
กองคลัง

33. 4. จ ำนวนนวตักรรมในกำร
ใหบ้ริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล

5 ผลงำน ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร  - นวตักรรมในกำรใหบ้ริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล หมำยถึง กำรน ำ
เทคโนโลยีดิจทิัลมำใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธภิำพกำรบริหำรจดักำร
และกำรใหบ้ริกำรของหน่วยงำนอย่ำงมีแบบแผนและเปน็ระบบ เพื อ
อ ำนวยควำมสะดวกและประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำร ใหท้ันต่อกำร
เปลี ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ ๆ

− ฐำนข้อมูลนวตักรรมในกำรใหบ้ริกำรด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิัลจำกทุกหน่วยงำน

 - ทุกหน่วยงำน ทุกหน่วยงำน

จ ำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยของแต่ละพันธกิจ 
_____________________________________ x 100 
       จ ำนวนตัวชี้วัดตำมแผนประจ ำปีทั้งหมด 

      จ ำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำย 
____________________________ x 100 
จ ำนวนตัวชี้วัดตำมแผนประจ ำปีทั้งหมด 
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ชื่อตวัชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยค่าเปา้หมาย ประเภทตวัชี้วัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผลล าดบั
34. 5. ร้อยละของบคุลำกรที ผ่ำน

หลักสูตรฝึกอบรมด้ำน
เทคโนโลยีดิจทิัลและกำรสื อสำร

50 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − บคุลำกร หมำยถึง บคุลำกรของ มทร.ศรีวชิัย สำยวชิำกำรและสำย
สนับสนุน
− หลักสูตรฝึกอบรม หมำยถึง องค์ควำมรู้ของเนื้อหำในกำรอบรมที 
ประกอบไปด้วย หวัข้อวชิำ เทคนิค วธิกีำร แผนกำรสอน กิจกรรม 
วชิำกำร เพื อใหผู้้เข้ำรับอบรมเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ ทัศนคติ 
ประสบกำรณ์ ทิศทำงของกำรเปลี ยนแปลง พฤติกรรม ตำมเปำ้หมำย
และวตัถุประสงค์ของหลักสูตรที วำงไว้
− เทคโนโลยีดิจทิัล หมำยถึง ทักษะในกำรน ำเครื องมือ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที มีอยู่ในปจัจบุนั เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มำใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด ในกำรสื อสำร กำรปฏบิติังำนและกำรท ำงำนร่วมกัน 
หรือใช้เพื อพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน

− ฐำนข้อมูลบคุลำกรที ผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรมด้ำน
เทคโนโลยีดิจทิัลและกำรสื อสำรจำกส ำนักวทิยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ทุกหน่วยงำน ทุกหน่วยงำน

35. 6. ร้อยละของบคุลำกรสำย
สนับสนุนที สอบผ่ำนสมรรถนะ
ด้ำนภำษำอังกฤษที 
มหำวทิยำลัยก ำหนด

50 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − บคุลำกรสำยสนับสนุน หมำยถึง บคุลำกรของ มทร.ศรีวชิัย ประเภท
ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวทิยำลัย พนักงำนรำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ และ
ลูกจำ้งชั วครำว ที ปฏบิติัหน้ำที สนับสนุนวชิำกำรในมหำวทิยำลัย และมี
คุณวฒิุระดับ ป.ตรี ขึ้นไป
 − มหำวทิยำลัยฯ ใช้โปรแกรม Speexx เปน็เครื องมือในกำรทดสอบ
สมรรถนะภำษำอังกฤษส ำหรับบคุลำกรสำยสนับสนุน โดยก ำหนดเกณฑ์
สอบผ่ำนในระดับ A1 ขึ้นไป

  − ฐำนข้อมูลกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตัวเองผ่ำน
โปรแกรม Speexx ที รับผิดชอบโดย ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำนทะเบยีน

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร
และงำนทะเบยีน /
ทุกหน่วยงำน

ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำน
ทะเบยีน

จ ำนวนบุคลำกรที่ผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรสื่อสำร 
_______________________________________________________  x  100 
             จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด (ไม่รวมบุคลำกรที่ลำศึกษำต่อ) 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสบันสนุนที่สอบผ่ำนสมรรถนะภำษำอังกฤษ 
ที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด 
______________________________________________ x 100 
  จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีคุณวุฒ ิป.ตรีขึ้นไป ทั้งหมด 


