
 
 

 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 



 
 

ค ำน ำ 

  ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (CEO) ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 
พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยก าหนดให้หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ฯ และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ดังกล่าว 
ต่อมหาวิทยาลัยฯทุกไตรมาส เพ่ือให้กองนโยบายและแผนสรุปผลการด าเนินงานฯ ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ นั้น 

  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้จัดท าคู่มือตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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สำรบัญ 

 หน้า 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลำดแรงงำน 
เป้าประสงค์ที ่1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ   1 
 และสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน   
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เป้าประสงค์ที ่4.2 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 18 
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เป้าประสงค์ที ่5.5 ระบบการจัดการความรู้เพ่ือการปรับปรุงการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 32 
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เป้ำประสงค์ 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และสามารถแข่งขันได้

ในประชาคมอาเซียน 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 ของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อการปฏิบัติงานของ

บัณฑิต 
กำรคิดรอบปี     ปีงบประมาณ  

(ท าการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณท่ีต้องรายงานข้อมูล) 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 บัณฑิต หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ/ภาคนอกเวลา/ภาคพิเศษ ที่มีงานท าตั้งแต่ 3 
เดือนขึ้นไป หลังส าเร็จการศึกษา ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ท างานก่อนเข้าศึกษา/ขณะศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิต  หมายถึงนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ที่บัณฑิตท างานเกี่ยวข้องด้วย 
ความพึงพอใจหมายถึง ความพึงพอใจจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมหมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วย

ความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

2. ด้านความรู้หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และ
จ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญาหมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจใน
แนวคิดหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน  

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม 
การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ความสามารถใน
การสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. คุณลักษณะด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้แก่ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
รวมทั้งคุณภาพตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
กำรค ำนวณ 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลำดแรงงำน 
 

ผลรวมของจ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตในระดับไม่น้อยกว่า 3.51     
                                                                                                                     X 100 

จ านวนผู้ใช้บัณฑิตทีต่อบแบบสอบถามทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจาก
ตัวอย่างแบบสอบถามที่เผยแพร่โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเบอร์โทรศัพท์ VOIP 802361หรือ 044-233000 ต่อ 2361 

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
3. ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 
4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 

 
กำรเก็บข้อมูล  

 แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา ของคณะ รับผิดชอบเก็บข้อมูลแบบประเมิน
และสรุปผลในภาพรวมของคณะ 

 แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต รับผิดชอบเก็บข้อมูลแบบ
ประเมินและสรุปผลในภาพรวมของวิทยาเขต 

 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ด าเนินการประสานงานเพื่อ
รวบรวมข้อมูลแบบประเมิน และสรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หลักฐำน  
 แบบรายงานข้อมูลสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  คณะ 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   

นครราชสีมา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา 
วิทยาเขต      รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต แผนกงานพัฒนานักศึกษา 
                  งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต 

 ผู้รายงานข้อมูล 
คณะ แผนกงานพัฒนานักศึกษาของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ 
วิทยาเขต แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต   

                      รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 
มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา1 ปี 
กำรคิดรอบปี     ปีงบประมาณ  

(ท าการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณท่ีต้องรายงานข้อมูล) 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 บัณฑิต หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี  ภาคปกติ/ภาคนอกเวลา/ภาคพิเศษ ที่ได้งานท าหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
 การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพ
ตนเองได้  โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้
นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 
 ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อ         
ในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกท้ังตัวตั้งและตัวหาร) 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 70 
และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ให้มีการติดตามซ้ าโดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ 
5. จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
6. จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 

จ านวนบัณฑิตปริญญาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี    
                                                                                                      x 100 
                            จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
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กำรเก็บข้อมูล        
 แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา ของคณะ รับผิดชอบเก็บข้อมูลแบบส ารวจ

และสรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ 
 แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต รับผิดชอบเก็บข้อมูลแบบ

ส ารวจและสรุปข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 
 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ด าเนินการประสานงานเพื่อ

รวบรวมข้อมูลแบบส ารวจ และสรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 
หลักฐำน  

 แบบรายงานข้อมูลสรุปผลการส ารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

 แบบฟอร์มการส ารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  คณะ 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

นครราชสีมา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
       กองพัฒนานักศึกษา 

วิทยาเขต  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  แผนกงานพัฒนานักศึกษา 
              งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต 

 ผู้รายงานข้อมูล 
คณะ แผนกงานพัฒนานักศึกษาของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ 
วิทยาเขต แผนกงานพัฒนานักศึกษา  งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต  

รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 
มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านและได้รับใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจาก

สถาบันที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ 
กำรคิดรอบปี     ปีงบประมาณ  

(ท าการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณท่ีต้องรายงานข้อมูล) 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 บัณฑิต หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี  ภาคปกติ/ภาคนอกเวลา/ภาคพิเศษ  

ใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง ใบอนุญาตให้สามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ตามสาขาที่เรียนมาโดยผู้ที่จะ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่องค์กรออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก าหนดไว้  ผู้ที่ไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะไม่สามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ได้ ถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนดไว้ 
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ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพในประเทศไทยปัจจุบัน มีวิชำชีพที่ต้องมีใบอนุญำตเพื่อประกอบวิชำชีพ 
ดังนี้ 

1. ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะออกโดยคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ กองการประกอบโรคศิลปะ
กระทรวงสาธารณสุข 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกโดยแพทยสภา 
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ออกโดยทันตแพทยสภา 
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ออกโดยสัตวแพทยสภา 
5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ออกโดยสภาเภสัชกรรม 
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ออกโดยสภาการพยาบาล 
7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ออกโดยสภาเทคนิคการแพทย์ 
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ออกโดยสภากายภาพบ าบัด 
9. ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ออกโดยสภาทนายความ 
10. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร 
11. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ออกโดยสภาสถาปนิก 
12. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ออกโดยคุรุสภา 
13. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ออกโดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี / ใบรับรองหลักสูตรที่ผ่าน
การรับรองจากสภาวิศวกร/ใบรับรองหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภาสถาปนิก / ใบรับรองหลักสูตรที่ผ่านการ
รับรองจากสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา / ใบรับรองหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพแพทย์แผนไทย 
/ เอกสารที่ใช้แสดงหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม การสอบทักษะ ความรู้ ด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพนั้น 

วิธีกำรค ำนวณ 

 

 
 
 
กำรเก็บข้อมูล        

 แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา ของคณะ รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และ
สรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ 

 แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต รับผิดชอบ
ในการเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 

     จ านวนบัณฑิตท่ีสอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบันที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาชีพ  
                                                                                                                                        x 100 
                                                     จ านวนบัณฑิตทีเ่ข้ารับการสอบทั้งหมด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ด าเนินการประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูล และ
สรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 

หลักฐำน  
 รายงานข้อมูลสรุปผลการส ารวจบัณฑิตที่สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/

ใบรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาโดยแสดงรายละเอียดจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับ
การสอบ  จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน แยกตามสาขาวิชา  

 ส าเนาใบอนุญาต และ ส าเนาใบรับรอง 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  คณะ 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นครราชสีมา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ  
                 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
วิทยาเขต  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                 
              งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต  

 ผู้รายงานข้อมูล 
คณะ แผนกงานวิชาการและวิจัยของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ 
วิทยาเขต  แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
             งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต  รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต   
มหาวิทยาลัย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานข้อมูลในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 1.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน         

          ที่สถาบันก าหนด 
กำรคิดรอบปี     ปีงบประมาณ 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีของแต่ละหลักสูตร ภาคปกติ / ภาคนอกเวลา / 
ภาคพิเศษ 
 มาตรฐานที่สถาบันก าหนด มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ก าหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ผ่านการ
ทดสอบภาษา ก่อนส าเร็จการศึกษา 

2. ข้อสอบจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีศูนย์ศึกษานานาชาติเป็นผู้ประสานงาน  
หากสอบไม่ผ่านสามารถเข้าสอบใหม่ได้อีกครั้ง ตามก าหนดการสอบที่คณะได้จัดท าขึ้น  
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3. ก าหนดให้ แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา ของคณะ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการทดสอบ 
เปิดท าการสอบได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง โดยพิจารณาจากจ านวนนักศึกษา และความพร้อมของคณะที่
จัดการทดสอบ และท าการบันทึกประวัติการสอบของนักศึกษาทุกครั้งที่นักศึกษาเข้ารับการสอบ  

4. ก าหนดให้ แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา ของคณะ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ก าลัง
เรียนชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตร หากพบนักศึกษาท่ียังไม่ผ่านการสอบ ให้วางแผนด าเนินการจัดการสอบ
ให้แก่นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

วิธีกำรค ำนวณ 

 

 

 
กำรเก็บข้อมูล  

 แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา ของคณะ รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และ
สรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ 

 แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต รับผิดชอบ
ในการเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 

 ศูนย์ศึกษานานาชาติ เป็นผู้ด าเนินการประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูล และสรุปข้อมูลใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 

หลักฐำน  
 รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการสอบ  รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่าน  ผลคะแนนการสอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  คณะ 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นครราชสีมา  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์  
                 ศูนย์ศึกษานานาชาติ 
วิทยาเขต  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  
           แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต  

 ผู้รายงานข้อมูล 
คณะ แผนกงานวิชาการและวิจัยของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ 

 วิทยาเขต  แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
                   งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต  รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต   

มหาวิทยาลัย ศูนย์ศึกษานานาชาติ รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่สถาบันก าหนด 
                                                                                                                            x 100 
                                     จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้ารับการสอบทั้งหมด 
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เป้ำประสงค์ 2.1   ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย 
กำรคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด    
 ผลงานทางวิชาการ เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคมท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว วิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต ารา
หรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่น าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. /กกอ. ทราบภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
-  ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

 

 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
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ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.80 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. 
/กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
-  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
-  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
-  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 
-  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

** การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 
และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้          

 
การก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

** ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
วิธีกำรค ำนวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสำขำวิชำ ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 30 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 
กำรเก็บข้อมูล  

 แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา ของคณะ รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และ
สรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ 

 แผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล 
และสรุปข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ด าเนินการประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูล และสรุปข้อมูลใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 

หลักฐำน  
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 รายชื่อแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  คณะ 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นครราชสีมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แผนกงานวิจัยและพัฒนา  
                 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิทยาเขต  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต 
              แผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต  

 ผู้รายงานข้อมูล 
คณะ แผนกงานวิชาการและวิจัยของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ 

 วิทยาเขต     แผนกงานวิจัยและพัฒนา  งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต  
                      รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต   

มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 2.1.2 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
กำรคิดรอบปี     ปีงบประมาณ 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์     
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สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า         
ที่น าไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย  และรายงานการวิจัยโดยได้รับการ
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่ 
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง /การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา 
  

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง   
เป็นรูปธรรม มีดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน       
ในเรื่องต่างๆที่ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข     
ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ       
และเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับรองกำรน ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กรหรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์         
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับ
งานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 กำรนับจ ำนวนผลงำนวิจัยหรือผลงำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัย        
หรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจน โดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็น
ตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณี 
ที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว           
ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
                              นับจากจ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
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ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า โดยนับรวมผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ 
พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน         
ที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน หรือองค์กรเกี่ยวข้อง ทั้งให้แสดง
ข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน ในเรื่องต่างๆ
ที่ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขด้านการบริหาร
จัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ            
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ             
และเอกชน เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์               
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
 2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 
กำรเก็บข้อมูล  

 แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา ของคณะ รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และ
สรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ 

 แผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล 
และสรุปข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ด าเนินการประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูล และสรุปข้อมูลใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 

หลักฐำน  
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์   

ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  คณะ 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นครราชสีมา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แผนกงานวิจัยและพัฒนา  
                  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิทยาเขต      รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต 
                 แผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต                    

 ผู้รายงานข้อมูล 
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คณะ            แผนกงานวิชาการและวิจัยของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ 
 วิทยาเขต       แผนกงานวิจัยและพัฒนา  งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต  
                       รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต   

มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

เป้ำประสงค์ 3.1   กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้กับสังคมอย่ำงยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 3.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการแก่สังคม 
กำรคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด    
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการใน
การบริการวิชาการแก่สังคม   โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี 
ทั้งการบริการวิชาการท่ีท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน  โดยมีการ
ประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ  และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน  มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
 3.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
 4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 5.  น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 6.  คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: เพิ่มศักยภำพกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
 1.  มีแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม หรือชุมชน 

2.  รายงาน หรือเอกสารแสดงผลการด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการ 
 3.  หลักฐานแสดงถึงการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหรือพัฒนา 
 
 
 
กำรเก็บข้อมูล  

 แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา ของคณะ รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และ
สรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ 

 แผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล 
และสรุปข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ด าเนินการประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูล และสรุปข้อมูลใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 

หลักฐำน  
 รายงานแสดงหลักฐานให้เห็นถึง ระดับความส าเร็จของผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  คณะ 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นครราชสีมา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แผนกงานวิจัยและพัฒนา  
                 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิทยาเขต    รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต 
                แผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต       
              

 ผู้รายงานข้อมูล 
คณะ            แผนกงานวิชาการและวิจัยของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ 

 วิทยาเขต      แผนกงานวิจัยและพัฒนา  งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต  
                       รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต   

มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
เป้ำประสงค์ 4.1  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ที่ 4.1.1 ระดับความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กำรคิดรอบปี  ปีงบประมาณ 
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 มีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์มำตรฐำน  
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ของแผน 

รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง ศิลปะและ

วัฒนธรรม  
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7  ข้อ 
 
กำรเก็บข้อมูล  

 แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา ของคณะ รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และ
สรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงำน  สิ่งแวดล้อม 
และสนองโครงกำรพระรำชด ำริฯ   
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 แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล 
และสรุปข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 

 แผนกงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ด าเนินการประสานงาน
เพ่ือรวบรวมข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 

หลักฐำน  
 ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ด าเนินการใน

ปีงบประมาณปัจจุบัน 
 แผนงานการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 รูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์ม 

สงป.301 
 ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 รายงานการประชุม การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  
 หลักฐานการประเมินผลความส าเร็จของแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 หลักฐานการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 
 หลักฐานในการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  คณะ  กองพัฒนานักศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นครราชสีมา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
                 กองพัฒนานักศึกษา 
วิทยาเขต  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต 
              แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต 
              

 ผู้รายงานข้อมูล 
คณะ             แผนกงานพัฒนานักศึกษา ของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ 

 วิทยาเขต       แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต  
                       รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 

มหาวิทยาลัย  แผนกงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  กองพัฒนานักศึกษา  
                  รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เป้ำประสงค์ 4.2  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 4.2.1 จ านวนครั้งในการรณรงค์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
กำรคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 การรณรงค์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การสร้างและปลูกจิตส านึกให้บุคลากรได้ตระหนัก            
ถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   
 
กำรเก็บข้อมูล        

 งานบริหารงานทั่วไป ของคณะ รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของ
คณะ 

 งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวม
ของวิทยาเขต 

 กองกลาง เป็นผู้ด าเนินการประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ 

หลักฐำน  
 รูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 รายงานการประชุม ที่แสดงถึง วาระ การรณรงค์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 ภาพถ่ายกิจกรรม  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  คณะ / กองกลาง / งานบริหารทรัพยากรของวิทยาเขต 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นครราชสีมา  รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย  กองกลาง 
วิทยาเขต      รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  งานบริหารทรัพยากรของวิทยาเขต  

 ผู้รายงานข้อมูล 
คณะ งานบริหารงานทั่วไป ของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ 

 วิทยาเขต งานบริหารทรัพยากรของวิทยาเขต รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต     
มหาวิทยาลัย  กองกลาง รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

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

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 4.2.3  ร้อยละของหน่วยไฟฟ้าที่ลดลง 
กำรคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
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 จ านวนหน่วยไฟฟ้ามีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละปี โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาพลังงานทดแทน การประหยัดค่าไฟฟ้าประจ าหน่วยงาน  และ 
รณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์พลังงาน และการประหยัดพลังงาน 

วิธีกำรค ำนวณ 

   

 
 
กำรเก็บข้อมูล        

 งานบริหารงานทั่วไป ของคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย รับผิดชอบในการ
เก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย 

 งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวม
ของวิทยาเขต 

 กองกลาง เป็นผู้ด าเนินการประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ 

หลักฐำน  
 รายละเอียดจ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้า 

ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย/งานบริหารทรัพยากร

ของวิทยาเขต 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นครราชสีมา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย  กองกลาง 
วิทยาเขต  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  งานบริหารทรัพยากรของวิทยาเขต  

 ผู้รายงานข้อมูล 
คณะ     งานบริหารงานทั่วไป ของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ 
ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย  รายงานข้อมูลในภาพรวมของ/ส านัก/ 
                                                       สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย   

 วิทยาเขต    งานบริหารทรัพยากรของวิทยาเขต  รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 
มหาวิทยาลัย กองกลาง รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หมำยเหตุ  นโยบำยของรัฐบำล ก ำหนดให้หน่วยงำนรำชกำร ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงำน และมีมำตรกำร 
ประหยัดพลังงำน แสดงให้เห็นผลปรำกฏอย่ำงชัดเจน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จ านวนหน่วยไฟฟ้าประจ าเดือนที่น้อยท่ีสุดในปีงบประมาณปัจจุบัน   X  100 

  จ านวนหน่วยไฟฟ้าประจ าเดือนที่สุงที่สุดในปีงบประมาณปัจจุบัน       
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เป้ำประสงค์ 4.3    การสนองโครงการพระราชด าริฯ 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 4.3.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนองพระราชด าริ 
กำรคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

โครงกำรพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นโครงการที่เกิดข้ึนจาก 
พระด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ า ป่า และวิศวกรรม 
หน่วยงานราชการพิเศษท่ีประสานงานโครงการคือ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริทั้งนี้ รวมถึง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)และโครงการจากพระราชด าริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  
 บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนองพระราชด าริ หมายถึง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และ
นักศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่เข้าร่วมโครงการสนองพระราชด าริ 
วิธีกำรค ำนวณ 

 

 
 
กำรเก็บข้อมูล        

 งานบริการการศึกษา ของคณะ รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของ
คณะ 

 งานบริหารงานทั่วไป ของ ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย รับผิดชอบในการเก็บ
ข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของ ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย 

 งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวม
ของวิทยาเขต 

 ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็นผู้ด าเนินการประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 

 
หลักฐำน  

 รูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมรายชื่อบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการภาพถ่ายกิจกรรม  

 รายละเอียดแสดงจ านวนนักศึกษา  จ านวนบุคลากร ทั้งหมด เทียบกับ จ านวนนักศึกษา  
จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสนองพระราชด าริ 

ผู้รับผิดชอบ 

      จ านวนบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนองพระราชด าริ                                                                                                                  
                                                                                             x 100 
                       จ านวนบุคลากรและนักศึกษาทั้งหมด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4
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 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย /งานบริการ        
                          การศึกษาของวิทยาเขต 

 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
นครราชสีมา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ 

       ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง        
       สถาบันวิจัยและพัฒนา 

วิทยาเขต  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต  
 ผู้รายงานข้อมูล 

คณะ     งานบริการการศึกษา ของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ 
ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย รายงานข้อมูลในภาพรวมของส านัก/สถาบัน/   

                                                        กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย 
 วิทยาเขต   งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต  รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 

มหาวิทยาลัย ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง    
                     สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

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

เป้ำประสงค์ 5.1  ระบบการคลังและพัสดุ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้   
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 5.1.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ทางการเงิน 
กำรคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร  และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน/

หน่วยงานและบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงานต่อสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ า

หน่วยงานอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5: พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบัน/หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ท าหน้าที่ตรวจ  ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่สถาบัน/หน่วยงานก าหนด 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวงแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2  หรือ  3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

 
กำรเก็บข้อมูล        

 แผนกงานคลังและพัสดุ งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล 
และสรุปข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 

 กองคลัง เป็นผู้ด าเนินการประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ 

หลักฐำน  
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน , เอกสารแสดงรายละเอียดของการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  กองคลัง / งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นครราชสีมา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองคลัง 
วิทยาเขต  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต  

 ผู้รายงานข้อมูล 
 วิทยาเขต  งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต  รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 

มหาวิทยาลัย กองคลัง รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 5.1.2  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามระบบงานพัสดุ 
กำรคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จตามขั้นตอนของการด าเนินงาน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ           
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน ตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้ 
 1. มีการจัดท าแผนด าเนินงานด้านงานพัสด ุที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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 2. มีการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานด้านงานพัสด ุครบทุกกิจกรรม 
 3. มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานด้านงานพัสดุ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานด้านงานพัสดุ 
 5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงด้านงานพัสดุ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

กำรเก็บข้อมูล        
 แผนกงานคลังและพัสดุ งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล 

และสรุปข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 
 กองคลัง เป็นผู้ด าเนินการประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยฯ 
หลักฐำน  

 แผนงานพัสดุ , เอกสารแสดงรายละเอียดของการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  กองคลัง / งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

ศูนย์กลาง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองคลัง 
วิทยาเขต  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตงานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต  

 ผู้รายงานข้อมูล 
 วิทยาเขต  งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต  รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 

มหาวิทยาลัย กองคลัง รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 5.1.2 ร้อยละของงบประมาณเงินรายไดท้ี่เพ่ิมข้ึน  
กำรคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  
 งบประมาณเงินรายได้ หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ของค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน และหรือรายได้อ่ืนๆ เช่น ค่าปรับ รายได้จากการขายคู่มือ ค่าเช่า เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
จัดสรรรายรับนั้นตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ฯ และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี 
 เกณฑ์กำรประเมิน 
 เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณปัจจุบัน กับ งบประมาณเงินรายได้ในปีที่ผ่านมาเทียบ
เป็นร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
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วิธีกำรค ำนวณ 

 

 

 
 
กำรเก็บข้อมูล        

 งานบริหารงานทั่วไป ของคณะ รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของ
คณะ 

 แผนกงานคลังและพัสดุ งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล 
และสรุปข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 

 กองคลัง เป็นผู้ด าเนินการประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ 

หลักฐำน  
 รูปเล่มแสดงรายละเอียดงบประมาณเงินรายได ้

ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  คณะ / กองคลัง / แผนกงานคลังและพัสดุ งานบริหารทรัพยากร ของ

วิทยาเขต 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นครราชสีมา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองคลัง 
           รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย กองกลาง 

วิทยาเขต  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตงานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต  
 ผู้รายงานข้อมูล 

 คณะ    งานบริหารงานทั่วไปรายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ 
วิทยาเขต   งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต  รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 
มหาวิทยาลัย กองคลัง รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้ำประสงค์ 5.2            ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 5.2.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
กำรคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุน และ บุคลากรสายวิชาการ   (ข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว อาจารย์อัตราจ้าง) 

         งบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณปัจจุบัน                                                                                                                                                   
                                                                            -1  x 100 
        งบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์ หรือวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้ เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายใน
สถาบันให้เป็นไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ต้องการ ได้แก่ มีคุณภาพ   มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ตามภาระงานที่ก าหนด ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล มีความพึงพอใจ
ในการท างาน ก่อให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพตาม
สายงานที่ปฏิบัติ (Career path)  
เกณฑ์กำรประเมิน 
 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี พร้อมทั้ง 
น าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี มาประกอบการจัดท าแผน และเสนอต่อผู้มีอ านาจหรือสภามหาวิทยาลัย/
สถาบันเพื่อพิจารณา 
 2. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ และจัดท า
รายงานเสนอต่อผู้มีอ านาจ และน าผลการติดตามไปปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 3. มีแนวทางหรือก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากร ที่ครอบคลุมผลการ
ปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงาน ที่ก าหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลและระบบการให้สิ่งจูงใจอ่ืน  

4. มีระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตัว
บุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบเป็นส าคัญ รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
 5. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และรายงานสรุปประสบการณ์ 
ปัญหา ข้อจ ากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอ านาจหรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือพิจารณา 
และน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลกร ส าหรับปีงบประมาณ ต่อไป 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
กำรเก็บข้อมูล        

 งานบริหารงานทั่วไป ของ คณะ รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของ 
คณะ 

 แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร เป็นผู้ด าเนินการและสรุปผลใน
ภาพรวมของวิทยาเขต 
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 กองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ด าเนินการประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 

หลักฐำน  
 แผนพัฒนาบุคลากร และ เอกสารแสดงรายละเอียดของการด าเนินงานตามเกณฑ์การ

ประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  คณะ/กองบริหารงานบุคคล/งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นครราชสีมา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       กองบริหารงานบุคคล 

วิทยาเขต  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตงานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต 
 ผู้รายงานข้อมูล 

คณะ      งานบริหารงานทั่วไป ของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ 
 วิทยาเขต   งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต  รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 

มหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้ำประสงค์ 5.3  ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัย / กรรมการประจ าหน่วยงาน และการ            
                                ตดิตาม ตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพ               
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 5.3.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารงานกิจการสภามหาวิทยาลัย / กรรมการ 

ประจ าหน่วยงาน 
กำรคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
กรรมการประจ าหน่วยงาน  หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง/หน่วย/วิทยาลัย/

ศูนย ์
 สภามหาวิทยาลัย และ กรรมการประจ าหน่วยงาน ถือเป็นองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องมีบทบาท

ส าคัญในการก าหนดนโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดระบบกลไกและ
กระบวนการที่เป็นรูปธรรม ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการก ากับดูแลและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการ
ควบคุมและตรวจสอบ การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบัน
อย่างยั่งยืน 

 การประเมินผลระดับความส าเร็จในการบริหารงานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ  / กรรมการประจ า
หน่วยงาน จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพในการบริหารงานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ / กรรมการประจ าหน่วยงาน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จตามขั้นตอนของการด าเนินงาน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ           
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน ตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้ 
 1. มีการจัดท าแผนด าเนินงานการบริหารงานประจ าหน่วยงาน ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 2. การด าเนินงานตามแผนการบริหารงานประจ าหน่วยงานครบทุกกิจกรรม 
 3. มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนประจ าหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนประจ าหน่วยงาน 
 5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงหน่วยงาน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
กำรเก็บข้อมูล        

 งานบริหารงานทั่วไป ของ คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย รับผิดชอบใน
การเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของ คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์/วิทยาลัย 
รับผิดชอบ 

 งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขตรับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวม
ของวิทยาเขต 

 ส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินการและสรุปผลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

หลักฐำน  
 แผนการด าเนินงาน และเอกสารแสดงขั้นตอนการด าเนินตามเกณฑ์การประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  ส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย กองกลาง /คณะ/ส านัก/

สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย/งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นครราชสีมา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ 
      ส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย 

วิทยาเขต  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตงานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต 
 ผู้รายงานข้อมูล 

คณะ     งานบริหารงานทั่วไป ของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ 
 ส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์/วิทยาลัย งานบริหารงานทั่วไป รายงานข้อมูลในภาพรวมของ/ 
                                                 ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย  
วิทยาเขต   งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต  รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 
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มหาวิทยาลัย  ส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย  
                 รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

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

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 5.3.2 ระดับความส าเร็จของระบบติดตามตรวจสอบ 
กำรคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 เพ่ือเป็นการยกระดับสมรรถนะด้านงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จตามขั้นตอนของการด าเนินงาน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ           
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน ตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้ 

1. มีการจัดท าแผนด าเนินงานของระบบติดตามตรวจสอบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
2. การด าเนินงานตามแผนการของระบบติดตามตรวจสอบครบทุกกิจกรรม 
3. มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานของระบบติดตามตรวจสอบ 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
กำรเก็บข้อมูล        

 หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นผู้ด าเนินการและสรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 
หลักฐำน  

 แผนการด าเนินงาน และเอกสารแสดงขั้นตอนการด าเนินตามเกณฑ์การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นครราชสีมา   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                   หน่วยตรวจสอบภายใน 

 ผู้รายงานข้อมูล                                         
มหาวิทยาลัย  หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เป้ำประสงค์ 5.4  ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 5.4.1 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน 

สายสนับสนุน 
กำรคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินวัดผล คุณภาพของการให้บริการ ประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรที่ให้บริการ หรือ สิ่งที่อ านวยความสะดวก แก่ผู้ขอใช้บริการ ที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ  

วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 
กำรเก็บข้อมูล        

 งานบริหารงานทั่วไป ของ ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย รับผิดชอบในการเก็บ
ข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของ ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย รับผิดชอบ 

 งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวม
ของวิทยาเขต 

 กองกลางรับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 
 
หลักฐำน  

 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย / งานบริหารทรัพยากร 
ของวิทยาเขต 

 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
นครราชสีมา  รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย กองกลาง 
วิทยาเขต  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต 

 ผู้รายงานข้อมูล 

          ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้รับจากการประเมินของผู้รับบริการ 
                                                                                      x  100 
                            ผลรวมของค่าคะแนนทั้งหมด 
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ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย งานบริหารงานทั่วไป  
     รายงานข้อมูลในภาพรวมของ/ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย  
      วิทยาเขต   งานบริหารทรัพยากร ของวิทยาเขต   
                    รายงานข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต 

มหาวิทยาลัย  กองกลาง รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

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

เป้ำประสงค์ 5.5   ระบบการจัดการความรู้เพ่ือการปรับปรุงการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 5.5.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ในองค์กร 
กำรคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

 การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่
ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณ
ของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม  
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น 
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จตามขั้นตอนของการด าเนินงาน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ           
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน ตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้ 

1. มีการแต่งตั้ง/มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
2. มีแผนจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะด าเนินการอย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 

และผู้บริหารลงนามเห็นชอบ  
3. ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
4. มีการรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้โดยเสนอให้ผู้บริหารใน

หน่วยงานทราบ  
5. มีองค์ความรู้ใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไปและได้เผยแพร่สู่ภายนอก  
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เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

กำรเก็บข้อมูล        
 งานบริหารงานทั่วไป ของ ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย รับผิดชอบในการเก็บ

ข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของ ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย รับผิดชอบ 
 แผนกงานวิชาการและวิจัยงานบริการการศึกษา ของคณะ รับผิดชอบเก็บข้อมูลและสรุป

ข้อมูลในภาพรวมของคณะ 
 งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต รับผิดชอบเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของ

วิทยาเขต 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของ

ของมหาวิทยาลัยฯ 
หลักฐำน  

 ค าสั่ง แผนการจัดการความรู้ และ หลักฐานตามเกณฑ์การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย / งานบริการ
การศึกษา ของวิทยาเขต 

 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
นครราชสีมา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ 
วิทยาเขต  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตงานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต 

 ผู้รายงานข้อมูล 
 คณะ แผนกงานวิชาการและวิจัยของคณะ รายงานผลในภาพรวมของคณะ 

ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย งานบริหารงานทั่วไป  
     รายงานข้อมูลในภาพรวมของ ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์/วิทยาลัย  

วิทยาเขต งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต รายงานผลในภาพรวมของวิทยาเขต 
มหาวิทยาลัย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานผลในภาพรวมของ       

                           มหาวทิยาลัย 
 

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