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ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มิถุนายน 2562 

ค ำน ำ 
 

 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 8429/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวน
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) และ
จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการทบทวน
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
จากผู้ เชี่ยวชาญ เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแต่ละด้าน และได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562  ฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
มาปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเป็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์  
15 ปี (พ.ศ. 2553 - 2567) ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 และมหาวิทยาลัยได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 
 

เพ่ือให้การด าเนินงาน การติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จึงได้จัดท าคู่มือการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
(เมษายน ถึง กันยายน) ให้หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบโครงการ ได้น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ 
ในการรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

----------------------------------- 

มหาวิทยาลัยด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี โดยมี
รายละเอียดในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 – 2567) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดังนี้ 
 
แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan -  SSAP) ประกอบด้วย 

1. การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตก าลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning  
Innovation) 

2. การก าหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่มีความจ าเป็น 
อันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

3. การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) 
และสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 

4. การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 
5. การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 
6. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. การสื่อสารองค์กร 
8. การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน 
 

ขั้นตอนกำรติดตำมตัวช้ีวัดและโครงกำร 

1. มหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดคู่มือการจัดเก็บตัวชี้วัดและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
และจัดประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
ปีละ 1 ครั้ง 

2. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ไปยังผู้รับผิดชอบ
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

3. หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและโครงการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดและโครงการ 
ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินกิจกรรมกำรติดตำมตัวชี้วัดและโครงกำร 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จดัเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน - เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม  
 (ตุลาคม – มนีาคม) ตามตัวชี้วัดและโครงการ  
 ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
2 ส่วนแผนและยทุธศาสตร์จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ ์
 ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด  
 และโครงการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม – มีนาคม)  
 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดเก็บตัวชี้วัด  
 และโครงการ  
3 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รายงานผลการด าเนนิงาน - เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 
 ตามตัวชี้วดัและโครงการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
 ส่งมายังส่วนแผนและยุทธศาสตร์  
4 ส่วนแผนและยทุธศาสตร์จัดท าสรุปรายงานการติดตาม - เดือนเมษายน 
 และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยทุธศาสตร์  
 มหาวิทยาลยั รอบ 6 เดือน เสนอคณะกรรมการบริหาร  
 มหาวิทยาลยั  
5 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จดัเก็บข้อมูลรอบ 12 เดือน - เดือนตุลาคม - เดือนกันยายน 

 (ตุลาคม – กันยายน) ตามตัวชี้วดัและโครงการ  
 ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
6 ส่วนแผนและยทุธศาสตร์จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงาน - เดือนสิงหาคม 
 ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
 และโครงการ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม – กันยายน)  
 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดเก็บตัวชี้วัด  
 และโครงการ  
7 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รายงานผลการด าเนนิงาน - เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 
 ตามตัวชี้วดัและโครงการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   
 ส่งมายังส่วนแผนและยุทธศาสตร์  
8 ส่วนแผนและยทุธศาสตร์จัดท าสรุปรายงานการติดตาม  
 และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยทุธศาสตร์  
 มหาวิทยาลยั รอบ 12 เดือน  เสนอผู้บริหารพิจารณา  
 ดังนี ้  
    8.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

        การปฏิบัติงานของมหาวทิยาลัย 
   8.2 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

- เดือนตุลาคม 
 
- เดือนพฤศจิกายน 

    8.3 เสนอสภามหาวิทยาลัย - เดือนธันวาคม 
 

 



 
 

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan - SSAP) 
 

 

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์หลกั เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 

SSAP 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศ
ในการผลิตก าลังหลักของประเทศ
และนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning 
Innovation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป็นแหล่งผลติก าลังหลักของ
ประเทศเพื่อรองรับการศึกษาทุก
ช่วงวัย 

 

K01 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น 
(Short course) รายวิชาที่รองรับ
การศึกษาทุกช่วงวัย 
K02 จ านวนคนทุกช่วงวัยที่เข้า
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร 
ระยะสั้น 
K03 จ านวนหลักสูตรที่มีการสง่นิสิต
ฝึกงาน 
K04 จ านวนหลักสูตรที่มีการส่งนิสิต
เข้าร่วมสหกิจศึกษา 
K05 ร้อยละของนิสิตระดบัปรญิญา
ตรทีี่รับไดตามแผน 
K06 ร้อยละของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยจ านวนนิสิตใหม่ 5 ปีย้อนหลัง 
K07 ร้อยละของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ที่มีกิจกรรม/โครงการ  
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
(ไม่นับรายวิชา SWU) 
 

2. เป็นแหล่งความเปน็เลิศในการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

K08 จ านวนหลักสูตรที่มีราย
วิชาการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active learning ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
(นับทุกรายวิชาในหลักสูตร) 
K09 จ านวนรายวิชาที่มีนวัตกรรม
การเรียนรู้ 
 

3. คณาจารย์มีความเป็นเลิศในการ
จัดการเรียนการสอน 

K10 จ านวนอาจารย์ที่มีสมรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนของ สกอ. ในระดับ 
ที่ 2 
K11 จ านวนอาจารย์ที่มีสมรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนของ สกอ. ในระดับที่ 3 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์หลกั เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 

SSAP 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศ
ในการผลิตก าลังหลักของประเทศ
และนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning 
Innovation) 
 

3. คณาจารย์มีความเปน็เลิศในการ
จัดการเรียนการสอน 

K12 จ านวนอาจารย์ที่ใช้ Active 
learning ในการจัดการเรียนการ
สอน 
K13 จ านวนอาจารย์ที่ใช้สื่อ Digital 
ในการจัดการเรียนการสอน 
 

4. สร้างและพฒันาหลักสูตรบูรณา
การที่น าไปสู่ Thailand 4.0 

K14 จ านวนหลักสูตรบูรณาการ 
K15 จ านวนหลักสูตรทีไ่ด้รับการ
รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดบั
นานาชาต ิ
 

5. ผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความ
ต้องการของสังคม 

 

K16 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท า 
K17 จ านวนบัณฑิตที่มีความ 
สามารถหลัก (competency) 
เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
K18 จ านวนนสิิตที่สอบผ่าน  
SWU-SET (Srinakharinwirot 
EnglishTest) 
 

6. พัฒนาโรงเรียนสาธติให้เป็น
ต้นแบบด้านการจัดการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

K19 จ านวนโครงการของหน่วยงาน
สาธิตทีไ่ด้รับการยกย่องเปน็ต้นแบบ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเป็น 
Best Practice 
 



 
 

 

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์หลกั เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 

SSAP 2 การก าหนดเป้าหมายหลัก 
(Flagships) ทางการวิจัย ซึ่ง
ครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่ม ี
ความจ าเปน็ อันมีผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
 

1. สร้างงานวิจัยที่คุณภาพสูงเปน็ที่
ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัชัน้น าในภูมิภาค
อาเซียน และเปน็ที่พึ่งพงิของสังคม 

 

K20 จ านวนบทความที่ตพีิมพ์
เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS 
K21 ค่าเฉลี่ยจ านวนคร้ังของ
บทความวิจยั (Article) ทีต่ีพิมพ์
เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS  
ที่ถูกอ้างอิงต่อจ านวนบทความวจิัย  
(Article) ทั้งหมดในรอบ 5 ป ี
K22 ร้อยละจ านวนบทความวิจยั
(Article) ที่ตีพิมพ์เผยแพรบ่น
ฐานข้อมูล SCOPUS ในระดบั Q1 
และ Q2 
K23 จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในที่
ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 
K24 จ านวนผลงานวิจัย หรือผลงาน
สร้างสรรค์ ที่มีการน าไปใชป้ระโยชน์
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 

2. สนับสนุนบุคลากรให้ผลิต
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

K25 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหรือ
นักวิจัยที่ได้รบัทุนวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทัง้หมด 
K26 จ านวนทุนวจิัยที่สนับสนนุการ
สร้างผลงานนวตักรรม 
 

3. ผลิตผลงานวจิัย หรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

K27 จ านวนผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือได้รับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี หรือ
การใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย ์
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SSAP 2 การก าหนดเป้าหมายหลัก 
(Flagships) ทางการวิจัย ซึ่ง
ครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่ม ี
ความจ าเปน็ อันมีผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
 

3. ผลิตผลงานวจิัย หรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

K28 จ านวนผลงานวิจัยเชิงนโยบาย
สาธารณะ ผลงานวิจัยหรือผลงาน
นวัตกรรม ที่เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมหรือลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 
K29 ร้อยละจ านวนโครงการวิจยัที่
ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 
หรือ โมเดล Bio Economy, 
Circular Economy, Green 
Economy (BCG) ต่อจ านวน
โครงการวิจัยทั้งหมดทีไ่ด้รับการ
สนับสนนุในปนีั้น 
 

SSAP 3 การพัฒนางานบริการ
วิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยนื (1 จังหวัด 1 
มหาวิทยาลยั) และการสืบสาน 
ด้านวฒันธรรมและศลิปะ 

1. สร้างงานบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับ
ชุมชนและสงัคมอย่างยั่งยืน 
 
 

K30 ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมบริการวิชาการและวชิาชีพ 
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมต่อจ านวนโครงการทัง้หมด 
K31 ร้อยละของโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม 
 

2. มีระบบการบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

K32 จ านวนโครงการที่มี
กระบวนการในการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน 
K33 มีจ านวนผู้ที่ขอผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม 
 

3. คณาจารย์ บุคลากร นิสิต 
และบุคคลทัว่ไป เข้าร่วมกิจกรรม  
และมีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม 
และศิลปะ 

K34 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและ
ศิลปะ 
K35 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

4. สร้างเครือข่ายทางด้านการ 
ท านบุ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ 
กับนานาชาต ิ

K36 จ านวนประเทศที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการท านบุ ารุงวัฒนธรรม 
K37 มีระบบฐานข้อมูล เช่นระบบ
สืบค้นรูปภาพ ข้อมูลทางวัฒนธรรม
และศิลปะ 
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SSAP4 การพัฒนาความเป็น
นานาชาติและความเปน็สากล 

1. พัฒนาหลักสูตรสองภาษาและ
นานาชาต ิ

K38 จ านวนหลักสูตรสองภาษาและ
นานาชาต ิ
 

2. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและ
ความเป็นสากล 

K39 จ านวนนสิิตจาก มศว ทีไ่ป
ศึกษา/อบรม/วิจัยในตา่งประเทศ 
K40 จ านวนนิสติจากสถาบนั
ต่างประเทศที่มาศึกษา/อบรม/วิจัย
ใน มศว (1 ภาคการศึกษา) 
K41 จ านวนบุคลากรจาก มศว  
ที่ไปอบรม/วจิัยในตา่งประเทศ 
K42 จ านวนบุคลากรจากสถาบนั
ต่างประเทศที่มาอบรม/วิจัย  
ใน มศว (1 ภาคการศึกษา) 
 

3. พัฒนานิสิต/บุคลากร เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซ่ียน 

K43 ร้อยละของนิสิต/บุคลากร 
ที่เข้ารับการอบรม/พัฒนา 
 

4. พัฒนาความร่วมมือทางวชิาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กร
เอกชน 
 

K44 จ านวน MOU/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 
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SSAP5 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ปัญญา (Wisdom) ของนสิิตและ
บุคลากร 

1. ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

K45 มีอัตลักษณ์นิสิต มศว 
สอดคล้องกับเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั 
K46 จ านวนกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านกึ
สาธารณะ 
K47 จ านวนกิจกรรมพัฒนาความ
เป็นผู้น า 
K48 จ านวนกิจกรรมพัฒนาทักษะ
สื่อสารและการใชส้ื่ออย่างสรา้งสรรค์ 
K49 จ านวนรายวชิาที่มีการ 
บูรณาการงานกิจกรรมนิสิตกับ
รายวิชา 
K50 นิสิตที่จบการศึกษาได้รับใบ 
Transcript กิจกรรม 
K51 จ านวนกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ทางดา้นการเงิน การออม  
การลงทุน 
K52 จ านวนกิจกรรมมหาวิทยาลัย 
สีเขียว 
K53 ร้อยละของนิสิตชัน้ปสีุดทา้ยที่
เข้าร่วมโครงการ 
K54 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 

2. พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมใน
การศึกษาเล่าเรียนและเรียนรู้การ 
ใช้ชีวิตในมหาวทิยาลัย 

K55 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิต
ต่อระบบสวสัดิการของมหาวิทยาลัย 
K56 ร้อยละของนิสิตที่มีคุณสมบัติ
ได้รับการช่วยเหลือ 
K57 จ านวนนสิิตทีไ่ด้รับการพฒันา
ทักษะด้านการให้ค าปรึกษา 
K58 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิต
จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการ
มีรายได้ระหว่างเรียน 
K59 ร้อยละของนิสิตที่มีความพกิาร
ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบยีนกับ
มหาวิทยาลยัได้รับความชว่ยเหลือ 
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SSAP5 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ปัญญา (Wisdom) ของนสิิตและ
บุคลากร 

3. พัฒนานิสิตทางดา้นสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตและกีฬา 

K60 จ านวนกิจกรรมทางดา้นกฬีา
เพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ 
K61 จ านวนกิจกรรมมหาวิทยาลัยสี
ขาว 
K62 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมวินยั
นิสิต มศว 
 

4. สร้างเสริมวินัยนสิิต ความเปน็
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
และความเปน็ไทย 
 

K63 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมวินยั
นิสิต มศว 
K64 ร้อยละของนิสิตที่เข้ามาร่วม
ออกเสียงเลือกตั้ง 
K65 จ านวนกิจกรรมทางดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 
 

5. สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับ
มหาวิทยาลยัให้เกิดความสัมพันธ์
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

K66 จ านวนกิจกรรมความสัมพนัธ์
ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลยั 

6. พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ
ของบุคลากรเพื่อการพัฒนานิสติ 
 

K67 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 
 

7. มีระบบการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

K68 มีแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากร
บุคคล 
K69 ร้อยละของตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลทีบ่รรลุ
เป้าหมายต่อปีงบประมาณ 
 

8. พัฒนาระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บุคลากรที่เหมาะสมกบังานและ
องค์กร 
 

K70 ร้อยละของบุคลากรที่ผา่นการ
สรรหา คัดเลือกมีความรู้
ความสามารถและทักษะเหมาะสม
กับต าแหน่งงานและองค์กร 
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SSAP5 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ปัญญา (Wisdom) ของนสิิตและ
บุคลากร 

9. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 
 
 

K71 ร้อยละของบุคลากรรับรู้และ
เข้าใจในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับดี 
K72 ร้อยละของบุคลากรมีความ 
พึงพอใจในระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

10. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้
ก้าวหน้าตามสายอาชีพ 

K73 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
K74 ร้อยละของอาจารย์สาธิตที่เข้าสู่
ต าแหน่งที่สงูขึ้น 
K75 ร้อยละของกรอบระดับต าแหน่ง
ช านาญงานพิเศษช านาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ที่มี
บุคลากรสายปฏบิัติการครองอัตรา 
K76 จ านวนผูบ้ริหารสายวชิาการ 
ที่ได้รับการพฒันา 
K77 จ านวนผูบ้ริหารสายปฏิบัตกิาร
ที่ได้รับการพฒันา 
 

11. บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร K78 ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินความผูกพันองค์กร
(Happinometer) 
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SSAP6 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลสงูสุด 
 

K79 ร้อยละของส่วนงานที่มีการน า
ข้อมูลจากระบบ SWU – ERP มาใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจเชงิ
ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน 
 

2. มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาระบบ
การด าเนินงานและการจัดการของ
มหาวิทยาลยัที่ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

K80 ร้อยละของส่วนงานที่มีการ
รายงานผลการด าเนนิงานตาม
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่
น าไปสู่การจัดการที่เป็นมติรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
 

3. มีระบบและเครื่องมือทางการ
บริหารที่มีประสทิธิภาพ 
 

K81 มีรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลยัเสนอ สตง. ภายใน 90 
วันหลังจากสิ้นปีบัญช ี
K82 มีรายงานต้นทุนต่อหน่วยของ
หลักสูตร และเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
K83 ร้อยละของส่วนงานที่มีการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ใน
ระดับส่วนงาน 
 

4. โครงสร้างองค์กรและการ
ด าเนินงานของสว่นงานสามารถ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
วิสัยทัศน ์

K84 ร้อยละของส่วนงานที่มีความ
ซ้ าซ้อนกันในการปฏิบัติงานทั้งด้าน
ภารกิจและพันธกิจ  
K85 ร้อยละของส่วนงานได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามภารกิจพันธ
กิจที่ตั้งไว ้
 

5. พัฒนามหาวทิยาลัยสู่การเปน็
มหาวิทยาลยัแห่งความยั่งยนื 
 

K86 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแมบ่ทมหาวิทยาลยัแห่ง
ความยั่งยืน 
K87 อันดับการจัดเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวตามเกณฑ์ UI 
GREENMETRIC 
 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์หลกั เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 

SSAP7 การสื่อสารองค์กร 1. สื่อสารภาพลักษณ์องค์กรให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

K88 เกิดการรับรู้และเข้าใจของภาคี
ต่างๆ ต่อภาพลักษ์ของมหาวิทยาลัย 
ได้ถูกต้องในทิศทางเดียวกนั 
 

2. พัฒนาการสื่อสารที่มีคุณภาพและ
ครอบคลุมในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาต ิ
 

K89 เกิดการสื่อสารกับกลุ่มผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ
ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 
K90 มีการสื่อสารและประชาสมัพันธ์
ในภาษาสากล 
 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
สื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย 

K91 มีระบบฐานข้อมูล เชน่ ระบบ
สืบค้นรูปภาพ รายชื่อที่มีการเพิ่มขึ้น
ของจ านวนข้อมูลในระบบ 
 

4. สร้างเครือข่ายการสื่อสารระหว่าง
องค์กรภายในและภายนอก 

K92 จ านวนตัวแทนเครือข่ายการ
สื่อสารองค์กรภายในมหาวิทยาลัย
จากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ 
K93 มีความร่วมมือจากองค์กร
ภายนอกด้านการสื่อสารองค์กรและ
สื่อสารมวลชน 
 

SSAP8 การจัดหารายได้และบริหาร
ทรัพย์สิน 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

K94 จัดตั้งส่วนงานที่รับผิดชอบเร่ือง
จัดหารายได้และบริหารทรัพยส์นิของ
มหาวิทยาลยั 
K95 มีแผนกลยุทธ์ด้านการจัดหา
รายได้และบริหารทรัพย์สนิของ
มหาวิทยาลยั 
K96 ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนกล
ยุทธ์การจัดหารายได้และบริหาร
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่บรรลุ
เป้าหมายต่อปีงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์หลัก 

( Super Strategic Action Plan – SSAP ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

SSAP  1 การเป็นแหล่งความเปน็เลิศในการผลิตก าลังหลักของประเทศ 
และนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation)  

 

เป้าประสงค์ที่  1   เป็นแหล่งผลิตก าลังหลักของประเทศเพ่ือรองรับการศึกษาทุกช่วงวัย 

ตัวช้ีวัดที่ K01 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Short course) รายวิชาที่รองรับการศึกษาทุกช่วงวัย 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 หลักสูตรระยะสั้น (Short course) ที่รองรับการศึกษาทุกช่วงวัย เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้น 
โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องๆ เฉพาะอย่างมีการพัฒนามาจากรายวิชาในหลักสูตรภาคปกติระดับ
ปริญญาตรี โท หรือเอก และมีระยะเวลาที่เทียบเคียงได้กับจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่มีในหลักสูตรภาคปกติ
นั้นๆ และสามารถสะสมในคลังหน่วยกิตได้ ซึ่งเปิดสอนให้กับบุคคลภายในและ/หรือบุคคลภายนอกทุกช่วงวัย  
โดยบุคคลที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับใบรับรองหรือประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร    

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานสรุปจ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Short course) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K02 จ านวนคนทุกช่วงวัยที่เข้าลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้น 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 ผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝึกอบรม อาจเป็นได้ทั้งบุคคลภายใน และหรือ
บุคคลภายนอกทุกช่วงวัยที่ลงทะเบียนเข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น (Short course) ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 100 คน 
(รวมทุกหลักสูตร) 

   

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนคนทุกช่วงวัยที่เข้าลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K03 จ านวนหลักสูตรที่มีการส่งนิสิตฝึกงาน 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 หลักสูตรที่มีการด าเนินการส่งนิสิตปฏิบัติการในหน่วยงานจริง (Work Integrated Learning: WIL) 
อย่างเป็นระบบก่อนจบการศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต สามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้  
ซึ่งรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ แพทยศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ 
กายภาพบ าบัด เภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ด้วย 

วิธีการนับ  : จ านวนหลักสูตรที่มีการส่งนิสิตฝึกงานในหน่วยงานจริงในปีการศึกษานั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 20 หลักสตูร    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนหลักสูตรที่มีการส่งนิสิตฝึกงานในหน่วยงานจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K04 จ านวนหลักสูตรที่มีการส่งนิสิตเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ เป็นการจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ 
โดยก าหนดให้นิสิตออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานเต็มเวลาเป็นระยะเวลา  
1 ภาคการศึกษา โดยสถานประกอบการจัดระบบพ่ีเลี้ยงแก่นิสิต คอยให้ค าแนะน าระหว่างปฏิบัติงาน และ 
มีอาจารย์และตัวแทนจากสถานประกอบการเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของนิสิตในสถานประกอบการนั้น ๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนหลักสูตรที่มีการส่งนิสิตเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K05 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่รับได้ตามแผนการรับนิสิต 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

           นิสิตระดับปริญญาตรี  หมายถึง ผู้มารายงานตัว เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

แผนการรับนิสิต หมายถึง จ านวนแผนการรับนิสิตที่ระบุอยู่ในหลักสูตร (มคอ.2) 
 
สูตรการค านวณ : 

 

1.  
2.  

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนนิสิตตามแผนการรับนิสิต และนิสิตที่มารายงานตัวระดับปริญญาตรีรวมทุก
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ านวนนิสิตที่มารายงานตัวระดับปริญญาตรรีวมทุกหลักสูตร 

 

 

จ านวนนิสิตตามแผนการรับระดับปริญญาตรรีวมทุกหลักสูตร 

X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K06 ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยจ านวนนิสิตใหม่  
  5 ปีย้อนหลัง 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

         นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่รายงานตัว 
เข้าศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาเอก 
 
สูตรการค านวณ : 

 

1.  
2.  

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมดที่มารายงานตัวในปีการศึกษานั้นๆ  
2. รายงานค่าเฉลี่ยจ านวนนิสิตใหม่ 5 ปี ย้อนหลัง  

 

 

 

 
 

 

 

  จ านวนนิสิตบัณฑิตศึกษาท้ังหมดที่รายงานตัวปีปัจจุบัน – ค่าเฉลีย่จ านวนนิสิตใหม่ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 

ค่าเฉลี่ยจ านวนนิสติใหม่ 5 ปีย้อนหลัง 

X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K07 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีกิจกรรม/โครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบ 
 ต่อสังคม (ไม่นับรายวิชา SWU) 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 กิจกรรมหรือโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม มีลักษณะเป็นการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยให้กับประชาชนทั่วไปแบบไม่คิดรายได้เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ เช่น หลักสูตร
ระยะสั้นที่เพ่ิมศักยภาพทางด้านธุรกิจทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การฝึกอาชีพ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังรวมถึง
กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีนิสิตร่วมจิตอาสาในการด าเนินการนอกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย เช่น  
การช่วยเหลือโรงเรียนในชุมชน เป็นต้น 
 
สูตรการค านวณ : 

 

1.  

 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. เอกสารหลักฐานแสดงให้เห็นว่าในหลักสูตรมีกิจกรรมโครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 

 

 

 

 

จ านวนหลักสตูรที่มีกจิกรรม/โครงการแสดงทีถ่ึงความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่เปิดสอน 
X 100 



 
 

เป้าประสงค์ที่  2   เป็นแหล่งความเป็นเลิศในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดที่ K08 จ านวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
  ร้อยละ 50 ขึ้นไป (นับทุกรายวิชาในหลักสูตร) 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 Active learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือท า 
โดยใช้วิธีการ หรือเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มาออกแบบแผนการสอนและกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน มีลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือการประเมินค่า เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่จัดเป็น  
Active learning เช่น การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
(Analyze case studies) การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) การเรียนรู้แบบ
โครงงาน  (Project-based learning) การ เ รี ยนรู้ ผ่ าน เกมส์  (Game-based learning) การ เ รี ยนรู้ ผ่ า น
กระบวนการวิจัย (Research-based learning) การเรียนรู้ผ่านการท างาน (Work-based learning)  การเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential learning) เป็นต้น 
 
สูตรการค านวณ : 

3.  
4.  

 
 

วิธีการนับ  : 
 หลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่นับได้ คือ หลักสูตรที่มี
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนส่วนหนึ่งเป็นแบบ Active Learning โดยมีจ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวข้างต้น มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของรายวิชาทั้งหมดท่ีเปินสอนในปีการศึกษานั้นๆ  

 ตัวอย่างการค านวณ   :    

- หลักสูตร ก ในปีการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 50 วิชา มีวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ส่วนหน่ึงเป็นแบบ Active Learning จ านวน 25 วิชา คิดเป็นร้อยละ 50 

- หลักสูตร ข ในปีการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 50 วิชา มีวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ส่วนหน่ึงเป็นแบบ Active Learning จ านวน 10 วิชา คิดเป็นร้อยละ 20 หลักสูตร ก เท่านั้น เป็นหลกัสูตรที่นับ
ได้ตามเกณฑ ์

จ านวนหลักสตูรที่มรีายวิชาการจดัการเรียนการสอนแบบ Active learning 
 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่เปิดสอน 
X 100 



 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75    

 
หลักฐานอ้างอิง : 
 1. เอกสารแสดงรายวิชาในหลักสูตรทีม่ีจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning เช่น มคอ.3 / มคอ.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K09 จ านวนรายวิชาที่มีนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : 

 นวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา หมายถึง การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
อาจอยู่ในรูปของกระบวนการสอนใหม่ สื่อการสอนรูปแบบใหม่ เพ่ือช่วยส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษา  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 10 รายวิชา    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. เอกสารการจัดท านวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เป้าประสงค์ที่  3   คณาจารย์มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัดที่ K10 จ านวนอาจารย์ท่ีมีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของ สกอ. 
  ในระดับที่ 2 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งตามระดับความเชี่ยวชาญออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 – 4 ซึ่งคุณลักษณะของ
อาจารย์ระดับท่ี 2  
 
วิธีการนับ  :  อาจารย์ที่ได้รับการประเมินว่ามีความเชี่ยวชาญในระดับที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. ในปีการศึกษานั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 50 คน    

 
หมายเหตุ  :  ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าเกณฑ์ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สกอ. หรือ SWU-PSF หรือ มีความเชี่ยวชาญในระดับ Fellow ตามเกณฑ์ของกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะระดับอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษ (UK-PSF) หรือตามเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ตามเกณฑ์สกอ. หรือ 
SWU-PSF หรือ มีความเชี่ยวชาญในระดับ Fellow ตามเกณฑ์ของกรอบมาตรฐานสมรรถนะระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศอังกฤษ (UK-PSF) หรือตามเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K11 จ านวนอาจารย์ท่ีมีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของ สกอ. 
  ในระดับที่ 3 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งตามระดับความเชี่ยวชาญออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 – 4 ซึ่งคุณลักษณะของ
อาจารย์ระดับท่ี 3 

วิธีการนับ  : 
 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการประเมินว่ามีความเชี่ยวชาญในระดับที่ 3 ตามเกณฑ์ สกอ. หรือมี  
ความเชี่ยวชาญในระดับ Senior fellow ตามเกณฑ์ของกรอบมาตรฐานสมรรถนะระดับอุดมศึกษาของประเทศ
อังกฤษ (UK-PSF) ในปีการศึกษานั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 10 คน    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. หรือ 
SWU-PSF หรือมีความเชี่ยวชาญในระดับ Senior fellow ตามเกณฑ์ของกรอบมาตรฐานสมรรถนะระดับอุดมศึกษา
ของประเทศอังกฤษ (UK-PSF) หรือตามเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K12 จ านวนอาจารย์ท่ีใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน  
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 Active learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือท า 
โดยใช้วิธีการ หรือเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มาออกแบบแผนการสอนและกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน มีลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือการประเมินค่า เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่จัดเป็น Active 
learning เช่น การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze 
case studies) การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-
based learning) การเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Game-based learning) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย (Research-
based learning) การเรียนรู้ผ่านการท างาน (Work-based learning)  การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
(Experiential learning) เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 100 คน    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ในหน่วยงานที่ใช้ Active learning ในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K13 จ านวนอาจารย์ท่ีใช้สื่อ Digital ในการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

         สื่อดิจิตอล  หมายถึง ตัวกลางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ที่อยู่ในลักษณะของ
ข้อความ ภาพกราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เสียง รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ มาจัดตามกระบวนการและวิธีการผลิต โดยน ามาเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานและ  
ตรงกับวัตถุประสงค ์
           การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อดิจิตอลออนไลน์  หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่ใช้สื่อดิจิทัลในการน าเสนอเนื้อหาสาระ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  
การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงการใช้เพ่ือการสร้างและพัฒนาสื่อ 
การเรียนรู้ เช่น สื่อวีดิทัศน์ (Youtube)  สื่อทางเสียง (Audiobooks and Podcasts)  เกมคอมพิวเตอร์ (Games)  
สื่อสังคม (Social Media)  Google App  แอปพลิเคชันส าหรับประเมินผล (Kahoot, Plickers, Socrative ฯลฯ)  
เครื่องมือสร้างอินโฟกราฟิก (Piktochart, Powtoon ฯลฯ)  การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning)  
MOOC (Massive Open Online Course) เป็นต้น มาใช้ประกอบในการกิจกรรมการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ  สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 200 คน    

 
หลักฐานอ้างอิง : 
 1. รายงานจ านวนอาจารย์ในหน่วยงานที่มีการใช้สื่อ Digital ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าประสงค์ที่  4  สร้างและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่น าไปสู่ Thailand 4.0 

ตัวช้ีวัดที่ K14  จ านวนหลักสูตรบูรณาการ 

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 จากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบัน ที่ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยการสร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้โมเดลที่เรียกว่า ไทยแลนด์ 4.0 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ 
ต่อการด าเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน จ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้
สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว โดยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีการบูรณาการในศาสตร์ต่าง ๆ แตกต่างจากหลักสูตร
เดิม ๆ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกทางความคิด ตื่นตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  
และสามารถผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งหลักสูตรบูรณาการ
ที่น าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ควรมีลักษณะที่ส าคัญ คือ  1) เป็นหลักสูตรที่มีการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาใช้
พัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 2) เป็นหลักสูตรที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ มีการฝึกปฏิบัติจริง ไม่จ ากัดเฉพาะ
ทฤษฎีในห้องเรียน 3) เป็นหลักสูตรที ่เน้นให้ผู ้เรียนรู ้จักและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาและแสวงหาค าตอบด้วยตัวเอง 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร  
ต่อปีการศึกษา 

   

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนหลักสูตรทีม่ีการบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K15 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ  

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพ่ือให้ได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ ถือ
เป็นความท้าทายที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาหลักสูตรด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับสูง ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะ
ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยศักยภาพ และมีสมรรถนะตรงตามที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ โดยเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการ
รับรองคุณภาพของหลักสูตรในระดับนานาชาติ หลักสูตรสามารถเลือกใช้ได้ระบบใดระบบหนึ่ง ขึ้นกับนโยบายและ
ข้อก าหนดของแต่ละวิชาชีพ โดยเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติที่ถูกน ามาใช้ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น  

- ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) เป็นเกณฑ์รับรองคุณภาพที่
จัดท าขึ้นโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน เพ่ือรองรับการเปิดเสรีด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

- World Federation for Medical Education (WFME) เป็นระบบรับรองคุณภาพหลักสูตรระดับ
สากล ส าหรับด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ซึ่งแพทยสภาได้น ามาใช้กับคณะแพทยศาสตร์ทั้งหมดของประเทศไทย 

- Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) เป็นระบบการรับรองคุณภาพ
ระดับสากล ส าหรับหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

- The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) เป็นระบบรับรอง
คุณภาพระดับสากล ส าหรับหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ เป็นต้น 

วิธีการนับ  :   หลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ ระบบใดระบบหนึ่ง ในปีการศึกษานั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร 
ต่อปีการศึกษา 

   

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ ระบบใด
ระบบหนึ่ง 
 
 
 



 
 

เป้าประสงค์ที่  5  ผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม 

ตัวช้ีวัดที่ K16  จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 บัณฑิตเป็นไปตามความต้องการของสังคม หมายถึง บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขาต่าง ๆ ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเอง  
ที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา  
 
สูตรการค านวณ : 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าในปีการศึกษานั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าตรงตามสาขา 

จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษานัน้ ๆ 
X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K17 จ านวนบัณฑิตที่มีความสามารถหลัก (Competency) เป็นไปตามความต้องการของ
  ผู้ใช้บัณฑิต 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 ความสามารถหลัก (Competency)  หมายถึง คุณลักษณะที่ทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ได้แก่ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ 
แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรู้สึกและการกระท า 
 ความสามารถหลักที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ หมายถึง ความสามารถหลักประจ าสายงานที่ผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการ เพ่ือที่จะให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความสามารถหลักประจ าสายงาน หมายถึง ความสามารถหลักที่ก าหนดเฉพาะส าหรับแต่ละ
ต าแหน่ง เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งนั้นแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่ และส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งข้ึน  
 บัณฑิตที่มีความสามารถหลัก (Competency) เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ หมายถึง บัณฑิต
ที่มคีวามสามารถหลักประจ าสายงานตรงหรือสอดคล้องกับความสามารถหลักที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ 
 
สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 76    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
 1. รายงานจ านวนบัณฑิตที่มีความสามารถหลัก (Competency) เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 

  จ านวนบัณฑิตที่มีความสามารถหลัก (Competency) เป็นไปตามความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

                  จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษานัน้ ๆ ที่ได้รับการประเมนิ 
X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K18 จ านวนนิสิตที่สอบผ่าน SWU – SET (Srinakharinwirot English Test) 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน (ศูนย์ภาษา) 
      2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      3. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 SWU-SET (Srinakharinwirot English Test) เป็นแบบทดสอบเพื่อการวัดระดับสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดท าขึ้น ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับกรอบมาตรฐาน
การประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European 
Framework of Reference for Languages) 
 
สูตรการค านวณ    :  
 

 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

พัฒนาจากแรกเข้าไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของนิสิตทั้งหมด 

   

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนนิสิตที่สอบผ่าน SWU-SET (Srinakharinwirot English Test) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     จ านวนนิสิตที่มีผลสอบ SWU-SET (Srinakharinwirot English Test) พัฒนาจากแรกเข้า 

             จ านวนนิสิตระดับปรญิญาตรีทั้งหมดในปีการศึกษานั้นๆ  
X 100 



 
 

เป้าประสงค์ที่  6  พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตัวช้ีวัดที่ K19 จ านวนโครงการของหน่วยงานสาธิตที่ได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบการจัดการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานหรือเป็น Best Practice 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
      3. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตทุกแห่ง 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 โครงการที่เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเป็น Best practice หมายถึง โครงการ
ที่มีลักษณะเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่ผ่านการทดลองใช้และพบว่ามีผลดี ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวได้มาจากการวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษา ทั้งรูปแบบการวิจัยทางวิชาการ (Academic Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นส าคัญ  
 
วิธีการนับ  : 

1. เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่ผ่านการทดลองใช้และพบว่ามีผลดี 
2. แนวปฏิบัติที่ดีจะต้องเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น 

2.1 การพัฒนาหลักสูตร  
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
2.3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
2.4 การวัดและประเมินผล  
2.5 การวิจัยทางการศึกษา  
2.6 การบริหารหลักสูตร 

3. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ทุกแห่ง) เป็นแหล่งหนึ่งในการทดลอง ทดสอบ            
ในกระบวนการวิจัยและพัฒนา 

4. มีหน่วยงานอื่นจากภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ    

 
หลักฐานอ้างอิง : 
 1. หลักฐานหนังสือรับรองการน าไปใช้ประโยชน์จากโครงการหรือหลักสูตรที่เป็นต้นแบบการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

SSAP  2 การก าหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุม 
ในศาสตร์สาขาที่มีความจ าเป็น อันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมและชุมชน 

 

เป้าประสงค์ที่  1  สร้างงานวิจัยคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
  ชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน และเป็นที่พึ่งพิงของสังคม 

ตัวช้ีวัดที่ K20 จ านวนบทความที่ตีพิม์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีปฏิทิน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

กำรวิจ ัย เป็นพันธกิจหนึ ่งที ่ส ำคัญของสถำบันอุดมศึกษำ  กำรด ำ เนินกำรตำมพันธกิจ  
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสบควำมส ำเร็จนั้น สำมำรถพิจำรณำได้จำกผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพและมีกำรเผยแพร่
อย่ำงกว้ำงขวำง 

ผลงำนวิจัยที่สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่บนฐำนข้อมูลระดับสำกลนั้น ถือได้ว่ำมีคุณภำพสูงและเป็นที่
ยอมรับในวงกำรวิชำกำร ในกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยทั้งในระดับภูมิภำคและระดับโลก ข้อมูลส ำคัญที่ใช้ใน  
กำรพิจำรณำเปรียบเทียบตัวชี้วัดคุณภำพ (KPI) ของมหำวิทยำลัย คือ จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
บนฐำนข้อมูลระดับสำกล 

 
วิธีการนับ  : 

พิจำรณำจำกจ ำนวนบทควำมทั้งหมดที่ตีพิม์เผยแพร่บนฐำนข้อมูล SCOPUS ในปีปฏิทินก่อนหน้ำ
ปีงบประมำณนั้นๆ  
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่ำ 250 บทควำม    

หลักฐานอ้างอิง : 
1. ฐำนข้อมูล SCOPUS 

 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K21 ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งของบทความวิจัย (Article) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS 
  ที่ถูกอ้างอิงต่อจ านวนบทความวิจัย (Article) ทั้งหมดในรอบ 5 ปี 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีปฏิทิน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 บทควำมวิจัย (Article) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติที่ถูกอ้ำงอิง เป็นทำงหนึ่งของ
กำรใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัย และบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิงเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงกำรยอมรับในคุณภำพของ
งำนวิจัยนั้นๆ  
 ค่ำเฉลี่ยของกำรอ้ำงอิงบทควำมวิจัยนั้นพิจำรณำได้จำกจ ำนวนครั้งทีบ่ทควำมวิจัย (Article) ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่บนฐำนข้อมูล SCOPUS ได้รับกำรอ้ำงอิง (นับจ ำนวนครั้งที่ได้รับกำรอ้ำงอิงทั้งหมดจำกบทควำมวิจัย 
(Article)  ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีปฏิทินก่อนหน้ำปีงบประมำณนั้นๆ ย้อนหลังไป 5 ปี ) ต่อจ ำนวนบทควำมวิจัย 
(Article) ทั้งหมดในรอบ 5 ปี  
 
สูตรการค านวณ    :  
 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 4.5    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. ฐำนข้อมูล SCOPUS 
 

 
 
 
 
 

 
X 100 

จ ำนวนครั้งท่ีบทควำมวิจัย (Article) ได้รับกำรอ้ำงอิง 

จ ำนวนบทควำมวิจัย (Article) ทั้งหมด 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K22 ร้อยละจ านวนบทความวิจัย (Article) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS 
  ในระดับ Q1 และ Q2 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีปฏิทิน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 ในกำรจัดอันดับของบทควำมที่เผยแพร่ในฐำนข้อมูลระดับสำกล สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ 
คือ Quartile1 (Q1), Quartile 2 (Q2), Quartile 3 (Q3), และ Quartile 4 ตำมคุณภำพของวำรสำรวิชำกำร 
 จ ำนวนบทควำมวิจัย (Article) ในระดับ Q1 และ Q2 ต่อบทควำมวิจัย (Article) ทั้งหมดที่ตีพิมพ์
เผยแพร่บนฐำนข้อมูล SCOPUS พิจำรณำจำกปีปฏิทินก่อนหน้ำปีงบประมำณนั้นๆ  
 
สูตรการค านวณ    :  
 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. ฐำนข้อมูล SCOPUS 
2. ฐำนข้อมูล SCIMAGO (ใช้ในกำรระบุระดับ Quartile ของวำรสำร) 

 
 
 

 
  

 

 X 100 
จ ำนวนบทควำมวิจัย (Article) ในระดับ Q1 และ Q2 

จ ำนวนบทควำมวิจัย (Article) ทั้งหมด 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K23 (KS16) จ านวนผลงานวิจัย ทีมี่การเผยแพร่ในทีป่ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมำยถึง กำรน ำเสนอบทควำมวิจัย        
ในที่ประชุมวิชำกำร  หรือได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  (Proceedings) 
ระดับนำนำชำติ ที่มีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำรจัดประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้น ๆ 
  
วิธีการนับ  : 
 จ ำนวนผลงำนวิจัย ที่มีกำรเผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติในปีงบประมำณนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่ำ 125 ผลงำน    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รำยงำนสรุปจ ำนวนผลงำนวิจัยที่เผยแพร่ในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

 
  



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K24 จ านวนผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ 
  หรือนานาชาติ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 กำรใช้ประโยชน์งำนวิจัย เป็นกำรน ำผลผลิตจำกงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม หลักฐำน
กำรน ำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น รูปถ่ำย หนังสือเชิญ หนังสือแสดงควำมต้องกำรหรือเอกสำรที่แสดงได้ว่ำมีกำร
น ำผลงำนวิจัยไปใช้จริง ซึ่งกำรใช้ประโยชน์งำนวิจัยสำมำรถจ ำแนกได้ 4 มิติ ได้แก่ กำรใช้ประโยชน์เชิงวิชำกำร 
กำรใช้ประโยชน์เชิงนโยบำย กำรใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม และกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  
 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ หมำยถึง พิจำรณำจำกกำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัยที่มีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร กำรได้รับหนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยำกรเพื่อให้ควำมรู้ในกรอบของผลงำนวิจัยจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  
 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย หมำยถึง พิจำรณำจำกกำรมีหลักฐำนกำรน ำข้อมูลไปประกอบกำร
ตัดสินใจในกำรบริหำร/ก ำหนดนโยบำย 
 การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม หมำยถึง พิจำรณำจำกกำรมีหลักฐำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่ได้
จำกงำนวิจัยในชุมชน/ท้องถิ่น ได้รับหนังสือเรียนเชิญให้ควำมรู้จำกชุมชน/องค์กร/ หน่วยงำนในพื้นท่ีต่ำง ๆ 
 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมำยถึง พิจำรณำจำกกำรมีหลักฐำนกำรเจรจำทำงธุรกิจ ไม่นับกำร
ยื่น/จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 

วิธีการนับ  : 
 จ ำนวนผลงำนวิจัย หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ ที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในระดับชำติหรือนำนำชำติใน
ปีงบประมำณนั้นๆ 
      
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่ำ 10 ผลงำน    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รำยงำนสรุปจ ำนวนผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 



 
 

เป้าประสงค์ที่  2  สนับสนุนบุคลากรให้ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดที่ K25 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 
  หรือภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมกำรค้นคว้ำวิจัยเพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ 
และงำนวิจัยคุณภำพอันเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ 
 งานวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของปัญหำ หรือกำรเสำะ
แสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง วิเครำะห์และ
ตีควำมข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่ำงเป็นระบบ 
 งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำงๆ ที่มีควำมเป็น
นวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสมตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ่งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือควำมสำมำรถในกำรบุกเบิกศำสตร์อันก่อให้เกิด
คุณค่ำทำงสุนทรีย์  และคุณประโยชน์ที่ เป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพ ได้แก่ 

1. ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงำนด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ภำพถ่ำย 
ภำพยนตร์สื่อประสม สถำปัตยกรรม และงำนออกแบบประเภทอ่ืน ๆ 

2. ศิลปะกำรแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยำงคศิลป์ นำฏยศิลป์ รวมทั้งกำรแสดง
รูปแบบต่ำงๆ 

3. วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่ำง ๆ 
 

สูตรการค านวณ    :  
 

 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ค่ำเฉลี่ยรวม 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 

   

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รำยงำนสรุปกำรจัดสรรทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัย  

                

                         
X 100 

จ ำนวนอำจำรย/์นักวิจัยประจ ำทีไ่ด้รับทุนสนับสนุนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ทั้งหมด 

จ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริงในปีงบประมำณนัน้ๆ 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K26 จ านวนทุนวิจัยที่สนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรม 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมถือเป็นส่วนส ำคัญที่รัฐบำลไทยส่งเสริมเพ่ือยกระดับประเทศไทยให้ก้ำว
พ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงและวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงควำมท้ำทำยทำงเศรษฐกิจซึ่ งทวีควำมรุนแรง  
มำกยิ่งขึ้น มหำวิทยำลัยในฐำนะสถำบันทำงกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้แ ละนวัตกรรม  
ถือเป็นเป้ำหมำยส ำคัญที่รัฐบำลต้องกำรให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำรท ำงำนด้ำนกำรวิจัยและ  
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศให้มำกยิ่งข้ึน 
 
วิธีการนับ  : 
 จ ำนวนทุนวิจัยที่สนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนนวัตกรรมในปีงบประมำณนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่ำ 8 ทุน    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รำยงำนสรุปกำรจัดสรรทุนวิจัยที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงผลงำนนวัตกรรม 
 
 
 
  



 
 

เป้าประสงค์ที่  3   ผลิตผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทาง 
 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดที่ K27 จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือ 
    ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี  

  หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 งานวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของปัญหำ หรือ
กำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง 
วิเครำะห์และตีควำมข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่ำงเป็นระบบ 
 งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำง ๆ ที่มีควำมเป็นนวัตกรรม 
โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสมตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ่งมีแนวทำงกำรทดลองหรือกำรพัฒนำ
จำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือควำมสำมำรถในกำรบุกเบิกศำสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่ำทำงสุนทรีย์ 
และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพ ได้แก ่(1) ทัศนศลิป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงำนด้ำนจิตรกรรม 
ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ภำพถ่ำย ภำพยนตร์สื่อประสม สถำปัตยกรรม และงำนออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) 
ศิลปะกำรแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยำงคศิลป์ นำฏศิลป์ รวมทั้งกำรแสดงรูปแบบต่ำง ๆ 
และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่ำง ๆ 
 การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา / สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์  /
เครื่องหมายทางการค้า กำรยื่นขออำจจะมีชื่อที่เหมือนกันได้ แต่เลขค ำขอต่ำงกันเนื่องจำกรำยละเอียดภำยใน
มีควำมแตกต่ำงกัน 
 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี หมำยถึง กำรที่เจ้ำของสิทธิอนุญำตให้ผู้ขอใช้สิทธิได้ เข้ำถึง
และใช้เทคโนโลยีใด ๆ ของตน โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมเป็นเจ้ำของ 
 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมำยถึง งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปสู่กำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์  
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ หรือน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต เป็นต้น 
 

วิธีการนับ   :    
 จ ำนวนผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือได้รับ 
ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี  หรือกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
ในปีงบประมำณนั้นๆ 
 
 
 
 
 



 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่ำ 25 ผลงำนวิจัย    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
 1. จ ำนวนผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือได้รับ 
ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีหรือกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K28 จ านวนผลงานวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะ ผลงานวิจัย หรือผลงานนวัตกรรม 
  ที่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 มหำวิทยำลัยในฐำนะสถำบันทำงกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้ มีหน้ำที่สร้ำงควำมรู้ พัฒนำองค์ควำมรู้
นวัตกรรม และเป็นแหล่งสะสมองค์ควำมรู้ส ำหรับใช้ชี้น ำสังคม  โดยมีเป้ำหมำยที่ส ำคัญคือกำรเปลี่ยนแปลงสังคม
ไปในทำงที่ดีขึ้น กำรสร้ำงงำนวิจัยเชิงนโยบำยสำธำรณะ หรืองำนวิจัยที่เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม หรือ 
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมจึงเป็นส่วนส ำคัญท่ีจะช่วยพัฒนำสังคมและประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนได้  
  
วิธีการนับ  : 
 จ ำนวนผลงำนวิจัยเชิงนโยบำยสำธำรณะ ผลงำนวิจัย หรือผลงำนนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์  
ทำงเศรษฐกิจ สังคม หรือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมในปีงบประมำณนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่ำ 9 ผลงำน    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รำยงำนสรุปกำรจัดสรรทุนวิจัยเชิงนโยบำยสำธำรณะ ผลงำนวิจัย หรือผลงำนนวัตกรรม 
ที่เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม หรือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
 
 
 
  



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K29 ร้อยละจ านวนโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 หรือโมเดล 
  Bio Economy, Circular Economy, Green Eocnomy (BCG) ต่อจ านวน 
  โครงการวิจัยท้ังหมดที่ได้รับการสนับสนุนในปีนั้น 

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 โครงกำรวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบำย Thailand 4.0 หมำยถึง โครงกำรวิจัยที่ท ำให้เกิดควำมรู้ 
และนวัตกรรมใหม่ๆ และตอบโจทย์กำรแก้ปัญหำและพัฒนำประเทศ เน้นกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำและบริกำร โดยมีเป้ำหมำยอยู่ที่ 5 อุตสำหกรรมหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มอำหำร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภำพ 2) กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ 3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ 
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ควบคุม 4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ 
5) กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรมและบริกำรที่มีมูลค่ำสูง 
 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่ เรียกว่ำ โมเดล  Bio Economy, Circular Economy, Green Economy 
(BCG) โดยที่ B มำจำก bioeconomy หรือเศรษฐกิจชีวภำพ C มำจำก circular economy ก็คือ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และ G มำจำก green economy นั่นก็คือ เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งรัฐบำลมุ่งมั่นจะน ำแนวคิดเศรษฐกิจ 
ทั้ง 3 มำหลอมรวมเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่  
จะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน หรือ SDG ขององค์กำรสหประชำชำติ ที่ต้องกำรร่วมกัน 
พัฒนำควำมเป็นอยู่ของมวลมนุษยชำติและดูแลโลกของเรำในทุกมิติ 
 
สูตรการค านวณ    :  
 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 45    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รำยงำนสรุปจ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบำย Thailand 4.0 / BCG 

           

 

 

X 100 
จ ำนวนโครงกำรวิจยัที่ตอบสนองตอ่นโยบำย Thailand 4.0/ BCG ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

จ ำนวนโครงกำรวิจยัทั้งหมดทีไ่ด้รบัทุนสนับสนุน 



 
 

SSAP  3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
(1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศลิปะ  

เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดที่ K30 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่อจ านวนโครงการทั้งหมด   

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 การส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นของส่วนงาน โดยจะต้องเกิด
ความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ การด าเนินโครงการต้องมีการประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  
น าผลการติดตามและประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปีต่อไป และพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการไปใช้ในการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

 

วิธีการนับ :     
 1.  การค านวณค่าร้อยละของโครงการฯ คิดเฉพาะ โครงการบริการวิชาการที่ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินอุดหนุนจากรัฐ) งบเงินอุดหนุน (จาก บก.) 
 2. การนับจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ผ่านเกณฑ์ คือ โครงการฯ ต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ ใน 5 ข้อ 
ตามเกณฑด์ังต่อไปนี้         
  1) มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน 

วิชาชีพเพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้น
ของส่วนงาน 

  2) มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 3) มีการประเมินและติดตามผลในแต่ละโครงการ 
  4) มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาในปีต่อไป 
  5) มีการพัฒนาความรู้ที ่ได้จากการให้บริการทางวิชาการน าไปใช้ในการเรียนการสอนและ 

    ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
 

 



 
 

สูตรการค านวณ :     

 

 

 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด 

จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K31 ร้อยละของโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 การส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นของส่วนงาน โดยจะต้อง  
เกิดความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ การด าเนินโครงการต้องมีการประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ น า
ผลการติดตามและประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปีต่อไป และพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการ
ทางวิชาการไปใช้ในการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

 

วิธีการนับ :     
 1.  การค านวณค่าร้อยละของโครงการฯ คิดเฉพาะ โครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินอุดหนุนจากรัฐ) งบเงินอุดหนุน (จาก บก.) 
 2. การนับจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ผ่านเกณฑ์ คือ โครงการฯ ต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ ใน 5 ข้อ 
ตามเกณฑด์ังต่อไปนี้         
  1) มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน 

วิชาชีพเพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้น
ของส่วนงาน 

  2) มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 3) มีการประเมินและติดตามผลในแต่ละโครงการ 
  4) มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาในปีต่อไป 
  5) มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน  
 3. การวัดได้จากการประเมินติดตามผล ก่อน - หลัง การท าโครงการ 

 
สูตรการค านวณ :     

 

 

 

 

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด 

จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
X 100 



 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ K32 จ านวนโครงการที่มีกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน 
ชนิดของตัวชี้วัด : กระบวนการ 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 การก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือส่วนงานเทียบเท่า มีการจัดท าจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วม
จากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีแผนการพัฒนาเป็นของ
ตนเองและมีการด าเนินการตามแผนเกิดผลกระทบเชิงบวกตามTripple Bottom Line (เศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม) ในชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย และเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
 

วิธีการนับ :    กระบวนการในการให้บริการแก่สังคมผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น ตามแนวตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือ

ระหว่างคณะหรือส่วนงานเทียบเท่า 
2. จัดท าแผนและด าเนินการตามแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย

ที่ก าหนดในข้อ 1 
3. เกิดผลกระทบเชิงบวกตาม Tripple Bottom Line (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) 
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายมีแผนการพัฒนาเป็นของตนเองและมีการด าเนินการตามแผน 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

หรือองค์การเป้าหมาย 
 ดังนั้น โครงการฯ ต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ ใน 5 ข้อ จึงจะนับเป็นโครงการที่มีกระบวนการในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมที่ผ่านเกณฑ ์
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก าหนดเป้าหมาย    

  

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K33 มีจ านวนผู้ที่ขอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 ผู้ขอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม คือ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ขอผลงาน 
ทางวิชาการด้านการรับใช้สังคม ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ รองศาสตราจารย์ 
 
วิธีการนับ :    จ านวนผู้ที่ขอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม นับจากจ านวนหัวหน้าโครงการบริการวิชาการ 
แก่ชุมชนที่ขอผลงานทางวิชาการด้านการรับใช้สังคมและผ่านเกณฑ์การพิจารณา 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
    

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก าหนดเป้าหมาย    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. ค าประกาศทางวิชาการเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้สังคม 
 



เป้าประสงค์ 3  คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมและมีความเข้าใจ 
 เร่ืองวัฒนธรรมและศิลปะ 

ตัวช้ีวัดที่ K34 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ 
ค าอธิบายของตัวชี้วัด  :  ผลผลิต 
การคิดรอบปี         :  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :  ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด       : 

การจัดโครงการด้านวัฒนธรรมและศิลปะ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ ตลอดจน
ชื่นชมความงดงามในความเป็นเอกลักษณ์ไทย ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย  
อันจะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและศิลปะอันดีงามของไทยไว้ ซึ่งในการด าเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะนั้น ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ตามจุดเน้นของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการท านุบ ารุงวัฒนธรรม 
และศิลปะกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต เพ่ือให้การจัดโครงการหรือกิจกรรมมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมาย 
 

สูตรการค านวณ       : 
 
 
 
 

 
 

 ตัวอย่างการค านวณ   :   กรณี โครงการ SSAP3-07 มจี านวน 5 โครงการ 
โดยมผีลประเมินความเข้าใจ ดังนี ้

- โครงการที่ 1=ร้อยละ 85.12  
- โครงการที่ 2=ร้อยละ 80.34 
- โครงการที่ 3=ร้อยละ 84.65 
- โครงการที่ 4=ร้อยละ 79.16 
- โครงการที่ 5=ร้อยละ 89.81  

 

 
 
 
 

 

จ านวนโครงการอนรุักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ (SSAP3-07)  

 

ผลรวมร้อยละความเข้าใจเเรื่องวฒันธรรมและศลิปะเฉลี่ยของ 
โครงการอนุรักษส์ืบสานและสรา้งสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ (SSAP3-07) ทุกโครงการ 

 

 85.12+80.34+84.65+79.16+79.16 

 5 

 

=     83.82 

 



เกณฑ์การประเมิน       : 
 

 

เป้าหมายปี 2562 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

บรรล ุ
 

ไม่บรรล ุ
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

 

   

 
หลักฐานอ้างอิง      : 

1. เอกสารรายงานสรุปผลโครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดที่ K35 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ค าอธิบายของตัวชี้วัด  :  ผลผลิต 
การคิดรอบปี         :  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :  ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด       : 
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรมและศิลปะ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือถ่ายทอดความรู้
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ และพัฒนาทักษะทางสังคมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้มีความสมบูรณ์
พร้อมทั้งด้านวิชาการ และทักษะชีวิต จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการเครือข่ายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัยที่มีตัวแทนจากทุกส่วน
งานร่วมเป็นกรรมการ 
 

วิธีการนับ       : 
นับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะที่ผ่านมติคณะกรรมการเครือข่าย

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน       : 
 

 

เป้าหมายปี 2562 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

บรรล ุ
 

ไม่บรรล ุ

 

ไม่น้อยกว่า 3,000 คน 
 

   

 
หลักฐานอ้างอิง      : 

1. เอกสารรายงานสรุปผลโครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ 4  สร้างเครือข่ายทางด้านการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะกับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่ K36 จ านวนประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงวัฒนธรรม 
ค าอธิบายของตัวชี้วัด  :  ผลผลิต 
การคิดรอบปี         :  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :  ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด       : 

การจัดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะกับนานาชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสร้างเครือข่าย
ด้านการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะกับนานาชาติ และเพ่ือตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นด้าน
การสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และพัฒนามาตรฐานมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ 
 

วิธีการนับ       : 
 นับเฉพาะโครงการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะที่มีหน่วยงานต่างประเทศเข้าร่วมด าเนิน
กิจกรรม เช่น ร่วมจัดแสดงงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 
งานสื่อผสม และงานวัฒนธรรมและศิลปะทุกแขนง 
 
เกณฑ์การประเมิน       : 
 

 

เป้าหมายปี 2562 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

บรรล ุ
 

ไม่บรรล ุ
 

ไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ 
 

   

 
หลักฐานอ้างอิง      : 

1. เอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะกับนานาชาติ 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ K37 มีระบบฐานข้อมูล เช่นระบบสืบค้นรูปภาพ ข้อมูลทางวัฒนธรรมและศิลปะ 
ค าอธิบายของตัวชี้วัด  :  ผลผลิต 
การคิดรอบปี         :  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :  ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด       : 

การจัดท าระบบสืบค้นข้อมูลและเอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ และข้อมูลด้าน
วัฒนธรรมและศิลปะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดเก็บข้อมูลส าคัญของมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นระบบ เผยแพร่ความรู้ และอ านวยความสะดวกให้กับนักวิชาการ นิสิต และผู้ใช้บริการข้อมูลต่างๆ  
ในเชิงวิชาการ อาทิ ภาพถ่าย และเอกสารจดหมายเหตุที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นหลักฐานทาง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะของชาติ
ตามยุคสมัย และเพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์กิจกรรมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม  

 
วิธีการนับ       : 

ระบบสืบค้นข้อมูลต่างๆ เช่น รูปภาพ และเอกสารส าคัญ ที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และศิลปะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
เกณฑ์การประเมิน       : 
 

 

เป้าหมายปี 2562 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

บรรล ุ
 

ไม่บรรล ุ
 

ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ 
 

   

 
หลักฐานอ้างอิง      : 

1. เอกสารรายงานรายงานสรุปผลการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลเ พ่ือการสื่ อสาร 
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ เช่น ระบบสืบค้นรูปภาพและเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ และข้อมูลทางวัฒนธรรมและศิลปะ 
 
 



 
 

SSAP  4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่ K38 จ านวนหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     2. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     2. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
     3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 หลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระท่ีเป็นมาตรฐานและเปิดโอกาส
ให้ใช้ภาษา เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ทุกภาษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตต่างชาติเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
(International Programs) ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยการจัดท าหลักสูตรนานาชาติ
ต้องมีลักษณะที่ส าคัญ คือ 

1. ได้รับการรับรองหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามรอบปีการศึกษา 
2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าศึกษา 
3. เนื้อหาของหลักสูตรต้องมีความเป็นนานาชาติ 
4. อาจารย์ผู้สอนต้องมีประสบการณ์ในเนื้อหาวิชาที่สอนและมีความรู้ในภาษาที่ใช้สอนอยู่ในเกณฑ์

ดีมาก 
5. อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ต าราเรียน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  และสิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง ต้องมีความทันสมัยและเอ้ือให้นิสิตสามารถใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุด 
6. เป็นหลักสูตรที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เช่น กิจกรรม

แลกเปลี่ยนแนวทางทางการศึกษากับสถาบันต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนนิสิตและนักวิชาการ 
รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและระหว่างชาติ 

7. ควรมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปข้อมูลจ านวนหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ 



 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 
ตัวช้ีวัดที่ K39 จ านวนนิสิตจาก มศว ที่ไปศึกษา/อบรม/วิจัยในต่างประเทศ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
     2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 นิสิต หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ต้องเป็นนิสิตที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน หรือไปอบรม หรือท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นผู้มอบปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตรให้เท่านั้น 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 55 คน    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนนิสิตจากมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา/อบรม/วิจัยในต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K40 จ านวนนิสิตจากสถาบันต่างประเทศที่มาศึกษา/อบรม/วิจัยใน มศว 
  (1 ภาคการศึกษา) 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
     2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 นิสิตจากสถาบันต่างประเทศ หมายถึง นิสิตชาวต่างชาติที่มีความสนใจเข้ารับการศึกษาหรืออบรม
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ต้องเป็น
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัย  โดยมีหลักฐานการเข้ารับการศึกษา
หรืออบรมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยนับรวมนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนที่ลงทะเบียนเรียนระยะสั้น  
(1 ภาคการศึกษา) และมหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตรให้เท่านั้น  หรือเป็นนิสิต
ระดับปริญญาเอกที่มีการร่วมท าวิจัยกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 100 คน    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนนิสิตจากสถาบันต่างประเทศท่ีมาศึกษา/อบรม/วิจัยในมหาวิทยาลัย          
(1 ภาคการศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K41 จ านวนบุคลากรจาก มศว ที่ไปอบรม/วิจัยในต่างประเทศ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
     2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรที่ท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย 
ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการที ่ไปอบรม หรือร่วมท าวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับสายงานกับมหาวิทยาลัย/
สถาบัน/หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 20 คน    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนบุคลากรจากมหาวิทยาลัยที่ไปอบรม/วิจัยในต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K42 จ านวนบุคลากรจากสถาบันต่างประเทศที่มาอบรม/วิจัยใน มศว (1 ภาคการศึกษา) 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
     2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 บุคลากรจากสถาบันต่างประเทศ หมายถึง บุคลากรจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน
ต่างประเทศ ที่ได้มีการท าสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาอบรมหรือท าวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1 ภาคการศึกษา)  
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 10 คน    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนบุคลากรจากสถาบันต่างประเทศที่มาอบรม/วิจัยในมหาวิทยาลัย  
       (1 ภาคการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนานิสิต/บุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ตัวช้ีวัดที่ K43 ร้อยละของนิสิต/บุคลากรที่เข้ารับการอบรม/พัฒนา 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
     2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน/ 
      หัวหน้าส่วนงานระดับคณะทุกส่วนงาน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 นิสิต หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย 
หรือส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรที่ท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย 
ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ (ไม่นับรวมต าแหน่งลูกจ้างประจ าและบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ) 
 
วิธีการนับ :    พิจารณาจากผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต/บุคลากร ทั้งนี้ นับรวม
บุคลากรที่ท างานในมหาวิทยาลัย และนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะ/
วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย หรือส่วนงานเทียบเท่าที่มีการจัดการเรียนการสอน (ไม่นับรวมการศึกษารายวิชา
ภาษาอังกฤษของนิสิตตามหลักสูตร) 
 
สูตรการค านวณ : 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนนิสิตและบุคลากรที่เข้ารับการอบรม/พัฒนา 

 

จ านวนนิสิตและบุคลากรที่เขา้รับการอบรมภาษาอังกฤษ 

จ านวนนิสิตและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
X 100 



 
 

เป้าประสงค์ที่ 4 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชน 
ตัวช้ีวัดที่ K44 จ านวน MOU/กิจกรรมความร่วมมือ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
     2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน/ 
      หัวหน้าส่วนงานระดับคณะทุกส่วนงาน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 หน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการโดยความตกลงร่วมมือเพ่ือด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน    
การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการให้บริการวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  
โดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพ่ือร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่เป็นรูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค หรือสื่อและแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือน ามาพัฒนาการคิดหรือวิธีการ
ปฏิบัติของผู้สอน และต้องมีการท ากิจกรรมร่วมกันจริง 
 
วิธีการนับ :    จ านวน MOU/กิจกรรมความร่วมมือ 

1. การท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
   มหาวิทยาลัยกับสถาบันต่างประเทศหรือองค์กรเอกชน 

2. MOU/กิจกรรมความร่วมมือต้องไม่ซ้ ากับMOU/กิจกรรมที่ได้มีความร่วมมือในรอบปีที่ผ่านมา 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างหน่วยงาน 
2. หลักฐาน/ รายงานการท ากิจกรรมร่วมกัน/ สัญญาวิจัย 

 



 
 

SSAP  5 การพัฒนาและเสริมสรา้งปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 

เป้าประสงค์ที่  1  ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดที่ K45 มีอัตลักษณ์นิสิต มศว สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ให้แก่สังคม น าวิชาการที่เป็นเลิศไปใช้บริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกับชุมชน โดยประสานการท างาน
ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นด้วยดี มุ่งเน้นให้นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นคนที่รักชุมชน ติดดิน สุภาพอ่อนน้อม 
มุ่งมั่นในการท างานเพ่ือส่วนรวม มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและศิลปะ มีความสามารถที่หลากหลาย พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล 

 อัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี 9 ประการ ได้แก่ 
1. ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
2. คิดเป็นท าเป็น 
3. หนักเอาเบาสู้ 
4. รู้กาลเทศะ 
5. เปี่ยมจิตส านึกสาธารณะ 
6. มีทักษะสื่อสาร 
7. อ่อนน้อมถ่อมตน 
8. งามด้วยบุคลิก 
9. พร้อมด้วยศาสตร์ และศิลป์ 

 เป้าหมายของมหาวิทยาลัย หมายถึง คุณลักษณะ สมรรถนะหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 



 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

มีอัตลักษณ์นิสติ มศว 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 

ของมหาวิทยาลัย 
   

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K46 จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกสาธารณะ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม 
      3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง คุณงามความดีของบุคคลที่กระท าลงไปด้วยความมีส านึกดีในจิตใจ 
โดยได้ยึดถือปฏิบัติจนเป็นความเคยชินกันมายาวนาน อันเป็นลักษณะนิสัยของคนดีที่พึงประพฤติปฏิบัติ  
จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องตามจารีตประเพณีของตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 

 การส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต เน้นการเสริมสร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นิสิต เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม สร้างประโยชน์สุข
แก่ตนและสังคม รู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท า ไม่ควรท า เป็นคนซื่ อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียน และการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย 

 จิตส านึกสาธารณะ หมายถึง ความรู้สึกตระหนักของบุคคลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ท าให้เกิด
ความรู้สึกปรารถนาที่จะร่วมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ส านึกถึงพลังของตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมือกระท าเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ  
โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ    
แก่นิสิต โครงการศูนย์จิตอาสา เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 80 กิจกรรม    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K47 จ านวนกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้น า 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้น า หมายถึง โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าให้กับผู้น าองค์กรนิสิต และนิสิตใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเป็นผู้น า และให้ความรู้ในการบริหารงานและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 25 กิจกรรม    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานสรุปจ านวนกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น าของนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K48 จ านวนกิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 กิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร หมายถึง การจัดกิจกรรม/โครงการที่มุ่งพัฒนาทักษะสื่อสารทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  
  1. ด้านภาษา (ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ)  
  2. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  3. ด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

 การรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร  
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง เช่น Facebook Twitter Line Instagram Bigo เป็นต้น เพ่ือให้นิสิตได้ตระหนัก
รู้ถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย และค านึงถึงผลกระทบจากการแชร์ข้อมูลทางสื่อสาธารณะ 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้นิสิตมีเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะทางภาษาไปใช้ในทางที่
ถูกต้องเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานสรุปจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K49 จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการงานกิจกรรมนิสิตกับรายวิชา 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับงานกิจกรรมนิสิต หมายถึง ในหลักสูตรการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมี
หนึ่งรายวิชาที่สามารถบูรณาการกับงานกิจกรรมนิสิต เช่น ในรายวิชานั้น ๆ มีกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดให้นิสิต
ต้องเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการจิตอาสา การลงพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชน โครงการคัดแยกขยะ 
เป็นต้น 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

หนึ่งหลักสูตรต้องม ี
หนึ่งรายวิชาที่มีการบรูณาการ

กิจกรรมนสิิต 
   

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับงานกิจกรรมนิสิต 

 

  



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K50 นิสิตที่จบการศึกษาได้รับใบ Transcript กิจกรรม 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 นิสิตที่จะได้รับใบ Transcript กิจกรรมจะเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และเข้าร่วมกิจกรรม
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560    

2. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2561 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก าหนดเป้าหมาย    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนนิสิตที่ได้รับใบ Transcript กิจกรรม 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560    
3. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย    

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2561 
  



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K51 จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านการเงิน การออม การลงทุน 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านการเงิน การออม การลงทุน  หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งให้นิสิต 
มีความตระหนักรู้และเห็นความส าคัญของการบริหารเงิน การรู้จักอดออม การลงทุน และใช้จ่ายอย่างพอเพียง
และเหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านการเงิน การออม การลงทุน 
 
 
  



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K52 จ านวนกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
      3. รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และ
สอดคล้องกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ตามมาตรฐาน UI Green Metric ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความร่วมมือ ของนิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมที่ด าเนินการจะต้อง
เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เช่น การลดปัญหาขยะ การประหยัดพลังงาน หรือ
การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K53 ร้อยละของนิสิตในชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วมโครงการ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 การจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานให้กับนิสิตชั้นปีสุดท้าย ที่ก าลังจะจบการศึกษา 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา และสร้างเสริม
ประสบการณ์ เพิ่มทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน  ความแตกต่างระหว่างโลกการศึกษา
กับการท างาน คุณสมบัติของบัณฑิตที่สถานประกอบการพึงประสงค์ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง 
คุณสมบัติพิเศษท่ีสถานประกอบการพิจารณา  
 โครงการ หมายถึง โครงการการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน  
 
สูตรการค านวณ    :   
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 

   

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานสรุปจ านวนนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 

 
  

จ านวนนิสิตช้ันปีสดุท้ายในปีการศกึษานั้น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 

จ านวนนิสิตช้ันปีสดุท้ายทั้งหมดในปีการศึกษานั้น ๆ 
X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K54 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 โครงการการส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้ประกอบการ   หมายถึง โครงการที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้นิสิตทุกชั้นปี ได้รับประสบการณ์การท างานจริงร่วมกับผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน ได้ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ฝึกการมีความรับผิดชอบ เรียนรู้ระบบการท างานขององค์กรหรือ
หน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกงาน เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา การปรับตัว และเป็นโอกาสที่นิสิตจะได้สร้างความสัมพันธ์
อันดีกับผู้ประกอบการและสามารถแสดงศักยภาพของตนเองให้ผู้ประกอบการได้รับรู้เพ่ือโอกาสในการเข้าท างาน
ในอนาคตต่อไป 

 
สูตรการค านวณ    :   
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก าหนดเป้าหมาย    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานสรุปข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ 
2. ข้อมูลนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีการศึกษานั้นๆ 

 
 
 
 
 

จ านวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ  
การเข้าร่วมโครงการที่มีคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

จ านวนนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการร่วมกับผู้ประกอบการในปีการศึกษาน้ัน ๆ 
 

 

X 100 



 
 

เป้าประสงค์ที่  2  พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและเรียนรู้การใช้ชีวิต 
   ในมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดที่ K55 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม 
      3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 นิสิต หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา  
 ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของนิสิตที่มีต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาความพึงพอใจจากสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิต 
ดังนี้ 
 1) ประกันอุบัติเหตุของนิสิต  
 2) ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต  
 3) กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มศว  
 4) ทุนการศึกษา 
 5) รถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

สูตรการค านวณ    :   
 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
 

จ านวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ 
ระบบสวสัดิการของมหาวิทยาลัยที่มีคะแนนความพึงพอใจไมต่่ ากวา่ 3.51 

จ านวนนิสิตที่มาใช้บริการระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษานั้น ๆ 
X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K56 ร้อยละของนิสิตที่มีคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 นิสิต หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงาน
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  

 นิสิตที่มีคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือ หมายถึง นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้นิสิตต้องผ่าน
การพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีคุณสมบัติได้รับ
การช่วยเหลือทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านค่าบ ารุงการศึกษา ค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การศึกษา 
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 
สูตรการค านวณ : 

 

 

 
 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 100    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานสรุปจ านวนนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
จ านวนนิสิตทีไ่ด้รับทุนการศึกษา 

(ทุนการศึกษาทุกประเภทที่มหาวทิยาลัยก าหนดไว้) ในปีการศึกษานั้น ๆ  
 

จ านวนนิสิตทีม่ีคณุสมบัตติามเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา 
(ทุนการศึกษาทุกประเภทที่มหาวทิยาลัยก าหนดไว้) ในปีการศึกษานั้น ๆ 

X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K57 จ านวนนิสิตที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการให้ค าปรึกษา 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต และจัดให้มีระบบและกลไกในการ
ดูแลช่วยเหลือนิสิตที่มีความคับข้องใจ ทั้งด้านจิตใจ สังคม การเรียน การปรับตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีการ
จัดตั้งเครือข่ายผู้ให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ บุคลากรจากคณะ/วิทยาลัย และศูนย์บริหาร
กิจการหอพัก รวมถึงนิสิตอาสาสมัครร่วมเป็นเครือข่ายภายใต้ชื่อ “นิสิตเพ่ือนช่วยเพ่ือน” ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ช่องทางการเข้าถึงนิสิตที่มีปัญหาได้มากขึ้น โดยเครือข่ายผู้ให้ค าปรึกษานิสิตจะได้รับการอบรมพัฒนาทักษะการให้
ค าปรึกษาจากผู้ เชี่ยวชาญ มีการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือนิสิต และมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การให้ค าปรึกษาระหว่างกัน เพ่ือให้สามารถน าประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการให้ค าปรึกษานิสิต
และเพ่ือนนิสิตต่อไปได ้
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 250 คน    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานสรุปจ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K58 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดสรรทุนสนับสนุนให้นิสิตที่สนใจดาเนินกิจกรรมของตนเอง
เพ่ือหารายได้ โดยพิจารณาจากนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการต้นกล้าอาชีพ ซึ่งเป็นโครงการ  
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตสามารถหารายได้ระหว่างกาลั งศึกษาอยู่ และเป็นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยให้นิสิตต้องยื่นรายละเอียดการด า เนินกิจกรรม และมีหน่วยงานที่ด าเนินการให้
ค าปรึกษาและแนะน าการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวของนิสิต 
 
สูตรการค านวณ    :   
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานสรุปข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีรายได้     

ระหว่างเรียน 
  

 
X 100 

จ านวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการมีรายไดร้ะหว่างเรียนที่มีคะแนนความพึงพอใจไมต่่ ากวา่ 3.51 

จ านวนนิสิตที่มรีายได้ระหว่างเรยีนในปีการศึกษาน้ัน 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K59 ร้อยละของนิสิตที่มีความพิการทั้งหมดที่ข้ึนทะเบียนกับมหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 นิสิตที่มีความพิการ หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะ/วิทยาลัย 
หรือส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีความพิการตามหลักเกณฑ์ของคนพิการ
ทางการศึกษา พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดประเภทของคนพิการออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 
 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
 5. บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด และภาษา 
 7. บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 
 8. บุคคลออทิสติก 
 9. บุคคลพิการซ้อน 

 มหาวิทยาลัยมีการปรับพ้ืนที่กายภาพภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
และองครักษ์ ให้เหมาะสมกับนิสิตที่มีความพิการประเภทต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง DSS (Disability 
Support Service) Center ซึ่งมีบุคลากรที่คอยดูแลให้ค าปรึกษา แนะน า ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ
กับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตทั่วไป โดยการช่วยเหลือแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการเรียนการสอบ  
 2. ประสานจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเรียน  
 3. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  
 4. ให้ค าปรึกษาแนะน าตลอดจนการจัดเตรียมนิสิตเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
สูตรการค านวณ : 
 

 

 

 

 

 

 

จ านวนนิสิตที่มีความพิการทีไ่ด้รับการช่วยเหลือในปีการศึกษานั้น ๆ  

จ านวนนิสิตที่มีความพิการทั้งหมด 
ที่ข้ึนทะเบียนนิสิตพิการกับทางมหาวิทยาลัยในปีการศึกษานั้น ๆ 

X 100 



 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนนิสิตที่มีความพิการที่ข้ึนทะเบียนกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับความช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

เป้าประสงค์ที่  3  พัฒนานิสิตทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและกีฬา 

ตัวช้ีวัดที่ K60 จ านวนกิจกรรมทางด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 กิจกรรมทางด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือรณรงค์ให้นิสิตเล่นกีฬา ออกก าลังกาย 
ใส่ใจสุขภาพ เพ่ือสุขภาพร่างกายแข็งแรง เช่น การจัดโครงการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพแข็งแรง เป็นต้น 

 กิจกรรมทางด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ หมายถึง กิจรรมที่จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุน ผลักดัน และส่งเสริม
นิสิตที่เป็นนักกีฬา และพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนเงินทุนและประกาศเกียรติคุณ
ส าหรับนิสิตที่ได้รางวัลในการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 60 กิจกรรม    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานสรุปจ านวนกิจกรรมทางด้านกีฬาเพ่ือสุขภาพและกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

 
 
 
 

 
  



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K61 จ านวนกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว หมายถึง โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นสถานศึกษาที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลอดสารเสพติด และปลอดอบายมุขทุกชนิด โดยการใหค้วามรู้
ความเข้าใจแก่นิสิตเกี่ยวกับผลเสียของยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเล่นพนัน และอบายมุขทุกชนิด 
เพื่อให้นิสิตมีความรู้เท่าทันต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่จะน าพาไปสู่สารเสพติดและอบายมุข อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของสารเสพติดและอบายมุข แก่กลุ่มเพ่ือน และสังคมภายนอกมหาวิทยาลัยได้  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานสรุปจ านวนกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K62 จ านวนกิจกรรมด้านสุขภาพจิต 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้แก่นิสิต ให้นิสิตมีสภาพจิตใจที่เป็นสุข มีความคิดดี   
คิดเป็น คิดสร้างสรรค์ มีอารมณ์สดชื่น ร่าเริง สนุกสนาน ปิติ สงบ พึงพอใจในตนเอง เมตตาผู้อ่ืน ส านึกใน
สิ่งแวดล้อม ด้านทักษะทางสังคม สามารถมีสัมพันธภาพและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนไว้ได้อย่างราบรื่น สามารถ
ท าตนให้เป็นประโยชน์ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและลักษณะความเป็นอยู่ 
ในการด ารงชีพ วางตัวได้อย่างเหมาะสม และปราศจากอาการป่วยของโรคทางจิตใจและร่างกาย 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านสุขภาพจิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าประสงค์ที่  4  สร้างเสริมวินัยนิสิต ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัดที่ K63 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมวินัยนิสิต มศว 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   :  1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
      3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 กิจกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต หมายถึง โครงการที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงวินัยของตนเอง ดังนี้ 

1. ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น 

2. นิสิตแต่งกายถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิต
ภาคปกติ ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

3. การรณรงค์สวมหมวกกันน็อคเพ่ือความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และการขับขี่ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานสรุปจ านวนกิจกรรมส่งเสริมวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K64 ร้อยละของนิสิตที่เข้ามาร่วมออกเสียงเลือกตั้ง 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 นิสิตที่เข้ามาร่วมออกเสียงเลือกตั้ง หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรีที่มาร่วมออกเสียงเลือกตั้ง 
ให้ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ประธานสภานิสิต ประธานสโมสรนิสิต นายกองค์การนิสิต  ประธานชมรมนิสิต 
สมาชิกสภานิสิต  

 การเลือกตั้ง หมายถึง การใช้สิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน เพื่อท าหน้าที่แทนตน
ในการปกครอง  

  
สูตรการค านวณ : 

 

 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานสรุปจ านวนนิสิตที่เข้ามาร่วมออกเสียงเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จ านวนนิสิตที่มาใช้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง 

จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 
X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K65 จ านวนกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่ท านุบ ารุง ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดโครงการด้านวัฒนธรรมและศิลปะ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่า 
ความส าคัญของการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ และชื่นชมความงดงามในความเป็นเอกลักษณ์ไทย 
ประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย และสืบทอดวัฒนธรรมและศิลปะอันดีงามของไทยไว้สืบไป 

 พิจารณาได้จากนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
และศิลปะ เอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 50 กิจกรรม    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานจ านวนกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าประสงค์ที่  5  สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็ง
  และยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดที่ K66 จ านวนกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 ศิษย์เก่า หมายถึง ผู้ที่เคยศึกษาและส าเร็จการศึกษาในทุกระดับการศึกษา จากมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย หมายถึง โครงการที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีในการท างาน แนะแนวแนวทางในการท างานให้กับ
รุ่นน้องเมื่อส าเร็จการศึกษา และเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันกับ  
ศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว เช่น โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า โครงการความสั มพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า  
ศิษย์ปัจจุบัน เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานสรุปจ านวนกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เป้าประสงค์ที่  6  พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการพัฒนานิสิต 

ตัวช้ีวัดที่ K67 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
      2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรที่ท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย 
ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ (ไม่นับรวมต าแหน่งลูกจ้างประจ าและบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ) 

 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา หมายถึง บุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านกิจการนิสิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษานิสิต 
ได้รับทราบถึงวิธีการด าเนินงานด้านกิจการนิสิต เช่น การขออนุมัติโครงการ การท าบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นิสิตระดับปริญญาตรี การให้ค าปรึกษา แนะน า การอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงการดูแลพัฒนา
ความสามารถของนิสิต และสวัสดิการต่าง ๆ ส าหรับนิสิต เป็นต้น โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการท างาน
ของบุคลากรด้านกิจการนิสิต โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิต  เพ่ือเป็น
การพัฒนาศักยภาพในการท างานให้แก่บุคลากรเพ่ิมข้ึน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 80 คนต่อป ี    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานสรุปจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

 

 



 
 

เป้าประสงค์ที่  7  มีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดที่ K68 มีแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล 
ชนิดของตัวชี้วัด : ปัจจัยน ำเข้ำ 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 แผนยุทธศาสตร์ หมำยถึง ทิศทำงหรือแนวทำงปฏิบัติตำมพันธกิจและภำรกิจ (Mission) ให้
สัมฤทธิผลตำมวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้ำประสงค์ขององค์กำร (Corporate Goal) แผนยุทธศำสตร์ที่ดีนั้น จะต้อง
ถูกก ำหนดขึ้นตำมวิสัยทัศน์ขององค์กำร อันเป็นผลผลิตทำงควำมคิดร่วมกันของสมำชิกในองค์กำรที่ได้ท ำงำน
ร่วมกันหรือจะท ำงำนร่วมกัน 

 ทรัพยากรบุคคล หมำยถึง พนักงำนมหำวิทยำลัย ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงส่วนรำชกำรและลูกจ้ำง
มหำวิทยำลัย 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก ำหนดเป้ำหมำย    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. แผนยุทธศำสตร์ทรัพยำกรบุคคลของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K69 ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลที่บรรลุเป้าหมายต่อปีงบประมาณ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 แผนยุทธศาสตร์ หมำยถึง ทิศทำงหรือแนวทำงปฏิบัติตำมพันธกิจและภำรกิจ (Mission) ให้
สัมฤทธิผลตำมวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้ำประสงค์ขององค์กำร (Corporate Goal) แผนยุทธศำสตร์ที่ดีนั้น จะต้อง
ถูกก ำหนดขึ้นตำมวิสัยทัศน์ขององค์กำร อันเป็นผลผลิตทำงควำมคิดร่วมกันของสมำชิกในองค์กำรที่ได้ท ำงำน
ร่วมกันหรือจะท ำงำนร่วมกัน 

 ทรัพยากรบุคคล หมำยถึง พนักงำนมหำวิทยำลัย ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงส่วนรำชกำรและลูกจ้ำง
มหำวิทยำลัย 

 กิจกรรม หมำยถึง โครงกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน สัมมนำ ฯลฯ 

 
สูตรการค านวณ    :   
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก ำหนดเป้ำหมำย    

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. แผนยุทธศำสตร์ทรัพยำกรบุคคลของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. แบบประเมินและปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ทรัพยำกรบุคคล 

 
 

จ ำนวนกิจกรรมตำมแผนยุทธศำสตร์ทรัพยำกรบุคคลที่บรรลุเป้ำหมำย 

จ ำนวนกิจกรรมตำมแผนยุทธศำสตร์ทรัพยำกรบุคคลทั้งหมด 
X 100 



 
 

เป้าประสงค์ที่  8  พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่เหมาะสม
กับงานและองค์กร 

ตัวช้ีวัดที่ K70 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการสรรหา คัดเลือก มีความรู้ความสามารถและทักษะเหมาะสม
กับต าแหน่งงานและองค์กร 

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 บุคลากร หมำยถึง พนักงำนมหำวิทยำลัยและลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนมหำวิทยำลัยและลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย แบ่งกลุ่มคะแนนผลกำรประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับผลการประเมินคะแนน         ร้อยละ 

 (1) ดีเด่น       90.00 – 100.00 

 (2) ดีมำก       80.00 – 89.99 

 (3) ดี        70.00 – 79.99 

 (4) ต้องปรับปรุงและพัฒนำ    60.00 – 69.99 

 (5) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน    ต่ ำกว่ำ 60.00 

 
สูตรการค านวณ    :   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวนบุคลำกรที่ผ่ำนกำรสรรหำที่มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 
ในรอบปีงบประมำณระดับดีมำกขึ้นไป 

จ ำนวนบุคลำกรที่ผ่ำนกำรสรรหำทั้งหมดในรอบปีงบประมำณ 
X 100 



 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก ำหนดเป้ำหมำย    

 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

 1. ประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำซึ่งบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัยและลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย 

 2. ค ำสั่งบรรจุจ้ำงเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยและลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยในรอบปีงบประมำณ 

 3. ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัยและลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยในรอบปีงบประมำณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เป้าประสงค์ที่  9  พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ K71 ร้อยละของบุคลากรรับรู้และเข้าใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
อยู่ในระดับดี 

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 บุคลากร หมำยถึง ข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร และสำยปฏิบัติกำร ตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 

 การรับรู้และเข้าใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลอยู่ในระดับดี หมำยถึง 
จ ำนวนบุคลำกรมีควำมรู้และเข้ำใจในระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดี 

 

สูตรการค านวณ    :   
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก ำหนดเป้ำหมำย    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. ประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนมหำวิทยำลัย สังกัดมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. แบบประเมินระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

4. แบบรำยงำนผลส ำรวจระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

จ ำนวนบุคลำกรทีรับรู้และเข้ำใจ 
ในระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคคลอยู่ในระดับดี 

จ ำนวนบุคลำกรที่ท ำแบบส ำรวจกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K72 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 บุคลากร หมำยถึง ข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร และสำยปฏิบัติกำร  
 ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 

ความพึงพอใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  หมำยถึง จ ำนวนบุคลำกร 
ที่มีควำมพึงพอใจในระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

 
สูตรการค านวณ    :   
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก ำหนดเป้ำหมำย    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

 1. แบบประเมินระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 2. แบบรำยงำนผลส ำรวจควำมพึงพอใจในระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

  

จ ำนวนบุคลำกรที่พึงพอใจในระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

จ ำนวนบุคลำกรที่ท ำแบบส ำรวจกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
X 100 



 
 

เป้าประสงค์ที่ 10  บุคลากรได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าตามสายอาชีพ 

ตัวช้ีวัดที่ K73 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 แผนการพัฒนาบุคลากร หมำยถึง กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยตำมกรอบแผนปฏิบัติและระยะเวลำที่ก ำหนดให้มีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ รวมถึงทัศนคติที่ดี  
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 กิจกรรม หมำยถึง โครงกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน สัมมนำฯลฯ 
 
สูตรการค านวณ    :   
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก ำหนดเป้ำหมำย    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. แผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
2. เอกสำรรำยงำนจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยในปีงบประมำณ  

 
 
 
 
 
 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรทีด่ ำเนินกำรจริงในปีงบประมำณนั้นๆ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 
X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K74 ร้อยละของอาจารย์สาธิตที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชนิดของตัวชี้วัด : ปัจจัยน ำเข้ำ 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 อาจารย์สาธิต หมำยถึง พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร กลุ่มอำจำรย์โรงเรียนสำธิตตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 

 การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น หมำยถึง กำรเลื่อนระดับสูงขึ้นของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร
กลุ่มอำจำรย์โรงเรียนสำธิต ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ 

 
สูตรการค านวณ    :   
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก ำหนดเป้ำหมำย    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. ค ำสั่งแต่งตั้งให้อำจำรย์สำธิตเลื่อนระดับท่ีสูงขึ้น 
2.  ประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลื่อนระดับสูงขึ้นของ

พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร กลุ่มอำจำรย์โรงเรียนสำธิต 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนอำจำรย์สำธิตที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

จ ำนวนอำจำรยส์ำธิตทั้งหมด 
X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K75 ร้อยละของกรอบระดับต าแหน่งช านาญงานพิเศษ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ  
เชี่ยวชาญพิเศษ ท่ีมีบุคลากรสายปฏิบัติการครองอัตรา 

ชนิดของตัวชี้วัด : ปัจจัยน ำเข้ำ 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 บุคลากรสายปฏิบัติการ หมำยถึง ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ
หรือเชี่ยวชำญเฉพำะ ประเภททั่วไป และพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 กรอบต าแหน่ง หมำยถึง ระดับต ำแหน่ง และจ ำนวนต ำแหน่งที่พึงมีในส่วนงำนต่ำงๆ 
 
สูตรการค านวณ    :   
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก ำหนดเป้ำหมำย    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. ค ำสั่งแต่งตั้งให้บุคลำกรสำยปฏิบัติกำรเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
2. ประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กรอบและจ ำนวนอัตรำของบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร 

ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญพิเศษ 
3. ประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลื่อนระดับสูงขึ้นของ

พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำรประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะและประเภททั่วไป 
4. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยมำตรฐำนกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและ 

กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ....... 
 

จ ำนวนระดับช ำนำญงำนพิเศษ ช ำนำญกำรพิเศษ เช่ียวชำญ เช่ียวชำญพิเศษ 

จ ำนวนกรอบอัตรำระดบัช ำนำญงำนพิเศษ 
ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยยวชำญ เชี่ยวชำญพิเศษ 

X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K76 จ านวนผู้บริหารสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 ผู้บริหารสายวิชาการ หมำยถึง พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งพนักงำน 
สำยบริหำร ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2559 

 การพัฒนา หมำยถึง ศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ  
กำรไปปฏิบัติงำนหรือเพ่ิมพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร กำรไปปฏิบัติงำนวิจัยหรืองำนวิชำกำรอ่ืน ๆ ตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2559 

 โดยกำรพัฒนำระดับผู้บริหำรสำยวิชำกำรมุ่งเนน้ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรงำนภำยในหน่วยงำน ทรัพยำกรที่มีอยู่ บุคลำกรและงบประมำณให้เหมำะสมกับบริบทของมหำวิทยำลัย 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก ำหนดเป้ำหมำย    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. แผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
2. เอกสำรรำยงำนจ ำนวนผู้บริหำรสำยวิชำกำรท่ีเข้ำรับกำรพัฒนำตำมแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K77 จ านวนผู้บริหารสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 ผู้บริหารสายปฏิบัติการ หมำยถึง ข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำรที่ด ำรง
ต ำแหน่งกลุ่มประเภทผู้บริหำรสำยปฏิบัติกำร ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
บุคคล พ.ศ. 2559 

 การพัฒนา หมำยถึง ศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ  
กำรไปปฏิบัติงำนหรือเพ่ิมพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร กำรไปปฏิบัติงำนวิจัยหรืองำนวิชำกำรอ่ืน ๆ ตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2559 

 โดยกำรพัฒนำระดับผู้บริหำรสำยปฏิบัติกำรมุ่งเน้นให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรภำยในหน่วยงำน ทรัพยำกรที่มีอยู่ บุคลำกรและงบประมำณให้เหมำะสมกับบริบทของมหำวิทยำลัย 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก ำหนดเป้ำหมำย    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. แผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
2. เอกสำรรำยงำนจ ำนวนผู้บริหำรสำยปฏิบัติกำรที่เข้ำรับกำรพัฒนำตำมแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าประสงค์ที่ 11  บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร 

ตัวช้ีวัดที่ K78 ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความผูกพันองค์กร (Happinometer) 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 ความผูกพันองค์กร (Happinometer) หมำยถึง ควำมรู้สึก ทัศนคติ ค่ำนิยม ตลอดจนพฤติกรรม
ของบุคลำกรที่มีต่อองค์กำร ในกำรที่จะท ำให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จ 

 เกณฑ์ระดับคะแนนควำมสุข ดังนี้ 

 1. คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 00.00 – 24.99   =  ไม่มีควำมสุขเลย (Very Unhappy) 

 2. คะแนนเฉลี่ยระหวำง 25.00 – 49.99   =  ไม่มีควำมสุข (Unhappy) 

 3. คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 50.00 – 74.99   =  มีควำมสุข (Happy) 

 4. คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 75.00 – 100.00 =  มีควำมสุขมำก (Very Happy) 

วิธีการนับ : ร้อยละของค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมินควำมผูกพันองค์กร (Happinometer)  พิจำรณำจำก
คะแนนควำมสุขเฉลี่ยของบุคลำกรมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 จำกผลกำรส ำรวจ
ควำมสุขของสถำบันวิจัยและประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก ำหนดเป้ำหมำย    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. เอกสำรแสดงผลกำรส ำรวจควำมสุขของสถำบันวิจัยและประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล 

 



 
 

SSAP  6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ตัวช้ีวัดที่ K79 ร้อยละของส่วนงานที่มีการน าข้อมูลจากระบบ SWU-ERP มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ  

เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนงาน 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
     2. หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  
 รายงานการน าข้อมูลจากระบบ SWU-ERP หมายถึง การน าข้อมูลจากระบบ SWU-ERP  
เช่น งบประมาณรายจ่าย หรือรายการอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของส่วนงานมาใช้ประโยชน์ 
ในการวิเคราะห์หรือตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ โดยการจัดท ารายงานการน าข้อมูลจากระบบ SWU-ERP มาใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของส่วนงาน 
 
สูตรการค านวณ :     

 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 50    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานการน าข้อมูลจากระบบ SWU-ERP มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
 
 
 

จ านวนส่วนงานท่ีจัดท ารายงานการน าข้อมูลจากระบบ SWU-ERP 
มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 

จ านวนส่วนงานท้ังหมด 
X 100 



 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบและกลไกเพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานและการจัดการของ
มหาวิทยาลัยที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดที่ K80 ร้อยละของส่วนงานที่มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
ที่น าไปสู่การจัดการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
     2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม 
     3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
     4. หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
การจัดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของส่วนงานด้านการจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ หรือพันธกิจของส่วนงาน เช่น  โครงการลดการใช้กระดาษ โครงการ 
แยกขยะ โครงการลดการใช้น้ า ไฟ หรือโครงการอ่ืนใดที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ/หรือ  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
สูตรการค านวณ :     

 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานผลการด าเนินงานการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. แผนการด าเนินงาน / โครงการที่รับอนุมัติ 

 

จ านวนส่วนงานท่ีจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่าและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

จ านวนส่วนงานท้ังหมด 
X 100 



 
 

เป้าประสงค์ที่ 3 มีระบบและเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ K81   มีรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย เสนอ สตง. ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นปีบัญชี 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  
 เพ่ือให้การบริหารจัดการส่วนงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ด้านการบัญชีและการตรวจสอบ    
จึงต้องจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินให้สมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และต้องจัดท ารายงานผลการ
สอบบัญชีให้แล้วเสร็จ และต้องผ่านการรับรองของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
เป็นล าดับต่อไป ทั้งนี้รายงานการเงินของส่วนงาน มีดังนี้ 
 1. จัดท ารายงานการเงิน โดยรวมสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของส่วนงาน 
 2. มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงินส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นบัญชี 

วิธีการนับ :    90 วัน หลังจากสิ้นงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ภายใน 90 วัน    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานการเงินที่เสนอต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K82 มีรายงานต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรและเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
     2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
     4. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 การค านวณต้นทุนต่อหน่วยเพื่อให้ได้ต้นทุนแยกตามหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวัดผล
การด าเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และกระจายต้นทุนของแต่ละหน่วยงานเข้าสู่กิจกรรม
และผลผลิต เพ่ือให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตต่อไป การค านวณต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรต่างๆ เป็นการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยที่คิดจากรายจ่ายจริง โดยรวมรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก ่
 1) การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 2) การค านวณต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรต่าง ๆ 

 ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน หมายถึง ส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีหลักสูตร
และนิสิตสังกัดประจ าส่วนงานของตนเอง 
 
สูตรการค านวณ :     

 

 

  
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 100    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. เอกสารข้อมูลสรุปต้นทุนต่อหน่วยของส่วนงานแยกตามระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

จ านวนหลักสตูรทีร่ายงานต้นทุนตอ่หน่วยของหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 
X 100 



 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ K83 ร้อยละของส่วนงานที่มีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระดับส่วนงาน 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 ส่วนงานที่ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การน าระบบ SWU-SARABAN มาใช้
ประโยชน์ในส่วนงาน ในงานใดงานหนึ่งหรือทั้งหมด 
 
สูตรการค านวณ :     

 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 70    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานการใช้สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จากฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร (ERP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนส่วนงานที่มีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

จ านวนส่วนงานท้ังหมด 
X 100 



 
 

เป้าประสงค์ที่ 4 โครงสร้างองค์กรและการด าเนินงานของส่วนงานสามารถขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสยัทัศน์ 

ตัวช้ีวัดที่ K84 ร้อยละของส่วนงานที่มีความซ้ าซ้อนกันในการปฏิบัติงานทั้งด้านภารกิจและพันธกิจ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 การปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจที่มีความซ้ าซ้อน หมายถึง ภารกิจ พันธกิจ หรือกิจกรรมที่มี
ความซ้ าซ้อนกันระหว่างส่วนงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์เป็นอย่างเดียวกัน 
 
สูตรการค านวณ :     

 

 

 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก าหนดเป้าหมาย    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานจ านวนส่วนงานที่มคีวามซ้ าซ้อนกันในการปฏิบัติงานทั้งด้านภารกิจและพันธกิจ 
2. รายงานแสดงความซ้ าซ้อนกันในการปฏิบัติงานทั้งด้านภารกิจและพันธกิจของส่วนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนส่วนงานที่มคีวามซ้ าซ้อนกันในการปฏิบัติงานท้ังด้านภารกิจและพันธกิจ 

จ านวนส่วนงานท้ังหมด 
X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K85 ร้อยละของส่วนงานได้รับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจพันธกิจที่ตั้งไว้ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
     2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 งบประมาณตามภารกิจพันธกิจ หมายถึง งบประมาณที่ส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร 
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
รวมถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปี และงบประมาณอ่ืน เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามพันธกิจ  
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะ  
และวัฒนธรรม 
 ส่วนงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ส่วนงานที่มกีารจัดการเรียนการสอน และส่วนงานสนับสนุนวิชาการ 
 1. ส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน มีพันธกิจในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้ง 4 พันธกิจ ให้นับว่าได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามภารกิจพันธกิจที่ตั้งไว้ 
 2. ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ มีพันธกิจในการสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
จัดการเรียนการสอน ส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้นับว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจพันธกิจ
ที่ตั้งไว้ 
 
สูตรการค านวณ :     

 

 

 
   
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก าหนดเป้าหมาย    

 
หลักฐานอ้างอิง : 
 1. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

ส่วนงานท่ีได้รบัจัดสรรงบประมาณตามภารกจิพันธกิจที่ตั้งไว้ 

ส่วนงานท้ังหมดของมหาวิทยาลยั 
X 100 



 
 

เป้าประสงค์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดที่ K86 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
     2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีทุกฝ่าย 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ก าหนดเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) 17 เป้าหมาย โดยแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จะให้ความส าคัญกับการบูรณาการระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  สถาบันการศึกษาจึงสร้างความ
ร่วมมือขึ้น เกิดเป็น “เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน” หรือ “SUN Thailand (Sustainable University Network 
of Thailand)” เพ่ือก าหนดนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ทั้งยังเป็นการก าหนดมาตรฐานการชี้วัดความเป็น
มหาวิทยาลัยยั่งยืนอันจะเป็นส่วนส าคัญของการยกระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และสร้างความร่วมมือของ
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศให้สอดคล้องเชื่อมโยงต่อบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติต่อไป 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน มีการก าหนด 
แผนแม่บทในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ 17 ข้อ (SDGs) 
 

สูตรการค านวณ :     

 

 

 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 50    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. แผนแม่บทในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บทมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน 

จ านวนเป้าหมายที่บรรลุตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยนื 

จ านวนเป้าหมายทั้งหมดตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยนื 
X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K87 อันดับการจัดเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ UI GREEN METRIC 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
     2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามเกณฑ์ UI Green Metric ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมี
การประเมินดังนี้  
 1. สถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน (SI)  
 2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)  
 3. ของเสีย (WC)  
 4. น้ า (WR)  
 5. การขนส่ง (TR)  
 6. การศึกษา (ED)  
  
วิธีการนับ  1. อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ UI Green Metric 
 2. อันดับของมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ถูกจัดในปีปัจจุบันดีกว่าปีที่ผ่านมา 
 3. มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 ใน 500    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. http://greenmetric.ui.ac.id/ 
2. https://green.swu.ac.th/ 

 
 
 
 



 
 

SSAP  7 การสื่อสารองค์กร 

เป้าประสงค์ที่ 1 สื่อสารภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตัวช้ีวัดที่ K88 เกิดการรับรู้และเข้าใจของภาคีต่างๆ ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง 
  ในทิศทางเดียวกัน 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดขององค์กรที่บุคคลรับรู้จากประสบการณ์ หรือมีความรู้
ความประทับใจ ตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อองค์กร การบริหาร และการประชาสัมพันธ์ จะเข้ามามีบทบาท
ต่อภาพลักษณ์องค์กรด้วย 
 การบริหารชื่อเสียงขององค์กรนั้น นับเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ส าคัญขององค์กรทั้งด้านภาพลักษณ์ 
และชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งการด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้หน่วยงานภายนอกเกิดการรับรู้และเข้าใจ
ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้ถูกต้องและไปในทิศทางเดียวกัน ด าเนินการได้ดั งนี้ 

1. มีการสร้างและเผยแพร่อัตลักษณ์องค์กรผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง  
2. มีการจัดท าระบบศูนย์กลางในการรับข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาพลักษณ์องค์กร  
3. มีการจัดท าสัญลักษณ์ โลโก้ มาสคอท เทมเพลต ในแบบมาตรฐาน เพื่อสร้างความจดจ า

และสื่อสารภาพลักษณ์ไปในทางเดียวกัน 
4. มีการจัดกิจกรรมในการเผยแพร่ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 3 ภาค ี    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนภาคีท่ีเกิดการรับรู้และเข้าใจต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง 

 

 

 

 



 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาการสื่อสารที่มีคุณภาพและครอบคลุมในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่ K89 เกิดการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมและมีคุณภาพผ่านช่องทาง 
  สื่อสังคมออนไลน์ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
     2. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน เช่น นิสิต ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นายจ้าง คู่ความร่วมมือ 
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ สถาบันการศึกษาอื่นๆ  
องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบ องค์กรที่ให้เงินสนับสนุน ชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ และชุมชนในท้องถิ่น  
 การสื่อสารภายในองค์กรมีช่องทางการรับรู้ที่หลากหลาย องค์กรสามารถใช้ช่องการสื่อสารที่มีอยู่
ช่วยให้เนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสารเกิดความน่าสนใจ องค์กรจะต้องท าการสื่อสารอยู่เรื่อยๆ อย่างมีความต่อเนื่อง
และหลากหลายช่องทาง ดังนั้นการสร้างช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมและมีคุณภาพ 
ควรมีการพัฒนาช่องทางสื่อสารและจุดประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ และมีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการสื่อสาร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัยกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

วิธีการนับ  :  นับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่ข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 
 

สูตรการค านวณ :    ร้อยละผลต่างของผู้เข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ปีงบประมาณปัจจุบัน 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

 

 

 
 A  หมายถึง จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ปีงบประมาณปัจจุบัน 

 B  หมายถึง จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 C  หมายถึง ร้อยละผลต่างของผู้เข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ปีงบประมาณปัจจุบัน 
                 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 
 

 
( A – B ) 

x 100 
B 

=    C 



 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูล 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

   

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนผู้เข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K90 มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในภาษาสากล 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
     2. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 ภาษาสากล (Universal Language / Global Language) หรือ ภาษานานาชาติ (International 
Language) ตามที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ก าหนดไว้ มีทั้งสิ้น 6 ภาษา ได้แก่ จีน อังกฤษ สเปน อาหรับ 
รัสเซีย เเละฝรั่งเศส 
 งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ และมีส่วนเสริมสร้างให้หน่วยงาน 
สถาบัน หรือองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เพื่อผลแห่งชื่อเสียง 
ความเชื่อถือ ศรัทธา จากประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กร ซึ่งภาพลักษณ์ที่บุคคลหรือประชาชน
มีต่อองค์กรจะเป็นเช่นไรนั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับด้วย และสิ่งเหล่านี้ย่อมก่อตัวขึ้น
เป็นความประทับใจ จึงต้องอาศัยหน้าที่ส าคัญของการประชาสัมพันธ์ คือ การสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 
ซึ่งเป็นงานที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
วิธีการนับ  :   

1. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านภาษาสากล 
2. มีการส ารวจการรับรู้ข่าวสารจากผู้ใช้บริการ 
3. มีแผนการผลิตสื่อและมีช่องทางเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยที่เป็นภาษาสากล 
2. ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสารของผู้ใช้บริการ 
3. แผนการผลิตสื่อและการสร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 

 

 



 
 

เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดที่ K91 มีระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบสืบค้นรูปภาพ รายชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นของจ านวนข้อมูลในระบบ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
     2. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวมและจัดเก็บ
ฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสารองค์กร ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถเดินหน้าด้วยความเป็นเอกภาพ 
 ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และระบบ
น าข้อมูลที่กระจายกันอยู่มารวมไว้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูล และให้ง่าย
ต่อการค้นหา องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูล (data) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ผู้ใช้งาน (User) 
และซอฟแวร์ (Software) 
 
วิธีการนับ  :   

1.  มีการน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
2.  มีการเผยแพร่และน าไปใช้ 
3.  มีหน่วยงานน าระบบมาใช้จริง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสรุปจ านวนฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าประสงค์ที่ 4 สร้างเครือข่ายการสื่อสารระหว่างองค์กรภายในและภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่ K92 จ านวนตัวแทนเครือข่ายการสื่อสารองค์กรภายในมหาวิทยาลัยจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ประชาคม มศว ตระหนักและ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ จนน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ได้นั้น 
จ าเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายการสื่อสารองค์กรภายในมหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนจากส่วนงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ เพ่ือเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายสื่อสารองค์กรระดับมหาวิทยาลัย/ศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการสื่อสารองค์กร และสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ถึงมือผู้รับอย่างถูกต้อง 
เพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมั่น ศรัทธาในมหาวิทยาลัย 
 
สูตรการค านวณ : 
 

 

 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. เอกสารแสดงค าสั่งแต่งตั้งตัวแทนเครือข่ายการสื่อสารองค์กรภายในมหาวิทยาลัย 
2. เอกสารรายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม การสร้างเครือข่ายการสื่อสารองค์กร

ภายในมหาวิทยาลัย 
 
 
 

จ านวนตัวแทนส่วนงานท่ีเข้าร่วมเครือข่ายการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย 

จ านวนตัวแทนเครือข่ายการสื่อสารองค์กรภายในมหาวิทยาลยัทั้งหมด 
X 100 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K93 มีความร่วมมือจากองค์กรภายนอกด้านการสื่อสารองค์กรและสื่อสารมวลชน 
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 

 การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้านการสื่อสารองค์กรและสื่อสารมวลชน  เป็นเรื่อง
ที่มีความส าคัญยิ่ง เนื่องจากการถ่ายทอดภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านการสื่อสารองค์กร จะอาศัยเฉพาะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
อย่างเดียวไม่ได้ หากแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกและสื่อมวลชลเป็นก าลังส าคัญในการเข้าถึง
ประชาชนและองค์กรภายนอก เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจร่วมกัน และร่วมกันปรับปรุงและพัฒนางาน
ด้านการสื่อสารองค์กร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง
ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
วิธีการนับ   : 
 พิจารณาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพ่ือร่วมกัน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
ไปสู่สาธารณะ โดยต้องมีการท ากิจกรรมร่วมกันจริง 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

มี MOU ไม่น้อยกว่า  
2 หน่วยงาน 

   

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. เอกสารการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. เอกสารแสดงผลการด าเนินงานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยไปสู่สาธารณะ 
 
 



 
 

SSAP  8 การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดที่ K94 จัดตั้งส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่องจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวชี้วัด : ปัจจัยน ำเข้ำ 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : อธิกำรบดี 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 จัดตั้งส่วนงำนหลักเพ่ือรวบรวมส่วนงำนที่รับผิดชอบเรื่องจัดหำรำยได้ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย  
เข้ำด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำร โดยขอค ำแนะน ำและควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรเงินและทรัพย์สิน โดยส่วนงำนที่จัดตั้งนี้ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยในกำรจัดตั้ง 
 
วิธีการนับ :     
 มีส่วนงำนเพื่อบริหำรจัดกำรเรื่องจัดหำรำยได้และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยในภำพรวม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

จัดตั้งส่วนงำนฯ    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. เอกสำรกำรจัดตั้งส่วนงำนที่รับผิดชอบเรื่องจัดหำรำยได้และบริหำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K95 มีแผนกลยุทธ์ด้านการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวชี้วัด : ปัจจัยน ำเข้ำ 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : อธิกำรบดี 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 ส่วนงำนที่จัดตั้งตำมตัวชี้วัดที่ K94 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรจัดหำรำยได้และบริหำร
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย โดยแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรจัดหำรำยได้และบริหำรทรัพย์สินจะประกอบด้วย  
กำรหำรำยได้จำกค่ำหน่วยกิตและหลักสูตรใหม่ระยะสั้น รำยได้จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ รำยได้จำกกำรใช้สถำนที่ 
และอสังหำริมทรัพย์ของมหำวิทยำลัย 
 
วิธีการนับ :     
 แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรจัดหำรำยได้ และบริหำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

จัดท ำแผนฯ    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรจัดหำรำยได้และบริหำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ K96 ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยท่ี
บรรลุเป้าหมายต่อปีงบประมาณ 

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     : อธิกำรบดี 
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 จ ำนวนแผนปฏิบัติกำรภำยใต้แผนกลยุทธ์กำรจัดหำรำยได้และบริหำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยที่
บรรลุเป้ำหมำยต่อปีงบประมำณ 
 
สูตรการค านวณ :     

 

 

 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้ำหมำยปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ไม่ก ำหนดเป้ำหมำย    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. เอกสำรสรุปผลกำรประเมินแผนกลยุทธ์กำรจัดหำรำยได้และบริหำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 
 

จ ำนวนแผนปฏิบตัิกำรภำยใต้แผนกลยุทธ์กำรจดัหำรำยได้ 
และบรหิำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยที่บรรลเุป้ำหมำยต่อปีงบประมำณ 

จ ำนวนแผนปฏิบตัิกำรภำยใต้แผนกลยุทธ์กำรจดัหำรำยได ้
และบรหิำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยทั้งหมด 

X 100 


