
๑.๑

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ F C I L ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑.๑.๑ ระดบัความส าเรจ็ของ ๓ ๔ ๔ ๔ ๑.๑.๑_๑ การพฒันาโจทยวิ์จยั ๑.๑.๑_๑.๑ เพือ่พฒันาโจทย์วจิยัใหส้ามารถตอบ  ๑.๑.๑_๑.๑.๑ รอ้ยละของโครงการทีม่ ี N/A ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

การประเมนิผลงานทาง สนองความตอ้งการของหน่วยงาน / โจทย์วจิยัตอบสนองความ

วชิาการของอาจารย์ ชุมชน ตอ้งการของหน่วยงานหรอื

และนกัวจิยั ชุมชน

๑.๑_๒ จ านวนงานวจิยัหรอื ๑๔๐ ๑๗๐ ๒๐๔ ๒๔๔ ๑.๑.๒_๑ พฒันาระบบและกลไกการ

งานสรา้งสรรค์ทีน่ าไป บริหารงานวิจยั เพ่ือสนับสนุน

ใชป้ระโยชน์ การสร้างและการผลิตผลงานวิจยั

หรืองานสร้างสรรค์

มาตการท่ี ๑.๑  ส่งเสรมิการผลติ ๑.๑.๒_๑.๑ เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนทรพัยากร  ๑.๑.๒_๑.๑.๑ รอ้ยละของสดัส่วน ๘๐-๒๐ ๗๕-๒๕ ๗๐-๓๐ ๖๕-๓๕

ผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ ในเชงิ การวจิยัดา้นแหลง่ทุนวจิยัจาก งบประมาณวจิยัทีไ่ดร้บัจาก

บรูณาการ / สหวทิยาการ ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  ภายในต่อภายนอก

มาตรการท่ี ๑.๒ จดัอบรมแนวทาง ๑.๑.๒_๑.๓ เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัวจิยัสรา้งผลงาน P ๑.๑.๒_๑.๑.๓ จ านวนของผลงานวจิยัหรอื ๕ ๗ ๑๐ ๑๒

การจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปญัญา วจิยัหรอืงานวจิยัเพือ่จดทะเบยีน งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้บัการ

มาตรการท่ี ๑.๓  สนบัสนุนงบ ทรพัย์สนิทางปญัญา จดทะเบยีนทรพัย์สนิทาง

ประมาณค่าตอบแทนแก่นกัวจิยัผู้ ปญัญา

ไดร้บัสทิธบิตัร / อนุสทิธบิตัร และ

ลขิสทิธิ ์

ตวัช้ีวดักลยทุธ์
เป้าหมาย

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ ๑ ยทุธศาสตรด้์านการวิจยัและพฒันา

เป้าประสงค์ มีผลงานวิจยั  ส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรคท่ี์มีคณุภาพเป็นท่ียอมรบั

ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์
เป้าหมาย

กลยทุธ์ / มาตรการ วตัถปุระสงค์
มมุมอง



๑.๑

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ F C I L ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

มาตรการท่ี ๑.๔ ส่งเสรมิงานวจิยั

เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

มาตรการท่ี ๑.๕  จดัท าโครงการ ๑.๑.๒_๑.๒ เพือ่ตดิตามการท าวจิยัและกระตุน้  P ๑.๑.๒_๑.๑.๒ รอ้ยละของงานวจิยัทีแ่ลว้ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐

นกัวจิยัพีเ่ลีย้ง ใหน้กัวจิยัท าวจิยัใหแ้ลว้เสรจ็ตาม เสรจ็ตามกรอบระยะเวลา

มาตรการท่ี ๑.๖ ก าหนดระบบ กรอบระยะเวลาทีก่ าหนด ทีก่ าหนด

และกลไกการตดิตามงานวจิยั

๑.๑.๒_๒ สนบัสนุนการเผยแพรผ่ลงานวจิยัหรอื ๑.๑.๒_๒.๑ เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนการเผย P ๑.๑.๒_๒.๑.๑ รอ้ยละของงบประมาณราย ๑ ๑.๒๕ ๑.๕ ๑.๗๕

งานสรา้งสรรค์ แพรผ่ลงานวจิยั ไดท้ีส่นบัสนุนเขา้กองทุน

มาตรการท่ี ๑.๗ จดัอบรมใหค้วามรู้ สนบัสนุนการวจิยั  

การเขยีนบทความวจิยัเพือ่ตพีมิพ์ มหาวทิยาลยัราชมงคล

ในวารสาร อสีาน

มาตรการท่ี ๑.๘ จดัผูเ้ชีย่วชาญใน ๑.๑.๒_๒.๑.๒ จ านวนผลงานวจิยัทีต่พีมิพ์ ๘๐ ๑๒๐ ๑๕๐ ๑๘๐

การอ่านผลงานวจิยั เป็นพีเ่ลีย้ง / ในวารสารระดบัชาตหิรอื

ทีป่รกึษาการเขยีนบทความวจิยั ระดบันานาชาต ิทีม่ชี ือ่

เพือ่จพมิพใ์นวารสาร ปรากฏในประกาศของ  

มาตการท่ี ๑.๙ สนบัสนุนงบ สมศ. หรอื สกอ. / สกว. 

ประมาณใหก้บับทความวจิยัทีไ่ดร้บั ใหก้ารรบัรอง

การตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั

ชาตแิละระดบันานาชาติ

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ ๑ ยทุธศาสตรด้์านการวิจยัและพฒันา (ต่อ)

เป้าประสงค์ มีผลงานวิจยั  ส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรคท่ี์มีคณุภาพเป็นท่ียอมรบั

ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์
เป้าหมาย

กลยทุธ์ / มาตรการ วตัถปุระสงค์
มมุมอง

ตวัช้ีวดักลยทุธ์
เป้าหมาย



๑.๑

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ F C I L ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑.๑.๒_๓ งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ทีน่ าไป ๑.๑.๒_๓.๑ เพือ่น าผลงานวจิยั หรอืงานสรา้ง P ๑.๑.๒_๓.๑.๑ จ านวนผลงานวจิยั หรอื ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ สรรค์ไปใชป้ระโยชน์ งานสรา้งสรรค์ทีน่ าไปใช้

มาตรการท่ี ๑.๑๐  มรีะบบและกลไก ใหเ่กดิประโยชน์

ในการคดัสรรค์งานวจิยัเพือ่น าไปใช้ ๑.๑.๒_๓.๑.๒ จ านวนเครอืข่ายความรว่ม ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

ใหเ้กดิประโยชน์ มอืกยัหน่วยงานภายนอก 

มาตรการท่ี ๑.๑๑ สนบัสนุนการ หรอื ชุมชน

สรา้งเครอืข่ายความรว่มมอื จาก ๑.๑.๒_๓.๑.๓ จ านวนโครงการวจิยั หรอื ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

หน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน งานสรา้งสรรค์ทีห่น่วยงาน

ภายนอก หรอืชุมชนไดร้บั

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

และมกีารน าไปใชป้ระโยชน์

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์

เป้าหมาย
กลยทุธ์ / มาตรการ วตัถปุระสงค์

มมุมอง
ตวัช้ีวดักลยทุธ์

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ ๑ ยทุธศาสตรด้์านการวิจยัและพฒันา (ต่อ)

เป้าประสงค์ มีผลงานวิจยั  ส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรคท่ี์มีคณุภาพเป็นท่ียอมรบั



๒.๑

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ F C I L ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๒.๑.๑ ระดบัความส าเรจ็ของ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒.๑.๑_๑ สรา้งชุมชนตน้แบบ หมู่บา้นราช ๒.๑.๑_๑.๑ เพือ่พฒันาชุมชน ใหส้ามารถพึง่ตน  ๒.๑.๑_๑.๑.๑ จ านวนทีเ่พิม่ขึน้ของชุมชน ๒ ๒ ๒ ๒

การบรกิารวชิาการแก่ มงคลอสีาน ตามแนวเศรษฐกจิ เองไดต้ามศกัยภาพแหง่ตน ตน้แบบ

สงัคม พอเพยีง

มาตรการ ๒.๑ พฒันาชุมชน

ตน้แบบ

๒.๑.๑_๒ ส่งเสรมิใหม้กีารบรูณาการงาน ๒.๑.๑_๒.๑ เพือ่ส่งเสรมิใหม้กีารบรูณาการงาน  ๒.๑.๑_๒.๑.๑ รอ้ยละของโครงการบรกิาร ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐

บรกิารวชิาการกบัการเรยีนการสอน บรกิารวชิาการกบัการเรยีนการ วชิาการทีม่กีารบรูณาการ

และการวจิยั สอน / การวจิยั กบัการเรยีนการสอน /วจิยั

มาตรการ ๒.๒  สนบัสนุนการจดั ๒.๑.๑_๒.๑.๒ รอ้ยละของโครงการบรกิาร ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕

ท าหลกัสตูรการใหบ้รกิารทางวชิา วชิาการทีแ่ลว้เสรจ็ตาม

การ กรอบเวลา

มาตรการ ๒.๓ ฝึกอบรมการ  

ประมวลความรูจ้ากการบรกิารวชิา

การเป็นเอกสารประกอบการสอน

มาตรการ ๒.๔  ปรบัปรงุระเบยีบ /

ประกาศ การบรกิารวชิาการ

มมุมอง

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ ๒ ยทุธศาสตรด้์านการบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ การบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแขง็ให้กบัชมุชนอย่างยัง่ยืน

ตวัช้ีวดักลยทุธ์
เป้าหมาย

ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์
เป้าหมาย

กลยทุธ์ / มาตรการ วตัถปุระสงค์



๒.๑

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ F C I L ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๒.๑.๑_๓ ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมคีวามเชีย่วชาญ ๒.๑.๑_๓.๑ เพือ่ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมคีวาม  ๒.๑.๑_๓.๑.๑ จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัการ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐

การพฒันาชุมชน เชีย่วชาญการพฒันาชุมชนและ พฒันาความรูด้า้นการให้

มาตรการ ๒.๕  พฒันาบุคลากรผูใ้ห้ ด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรกิารวชิาการ

บรกิารทางวชิาการ

๒.๑.๑_๔ ส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการทีเ่กดิ ๒.๑.๑_๔.๑ เพือ่ส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการ  ๒.๑.๑_๔.๑.๑ รอ้ยละของโครงการบรกิาร ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐

ประโยชน์ต่อสงัคม ทีเ่กดิประโยชน์ต่อสงัคม วชิาการทีม่กีารด าเนินงาน

มาตรการ ๒.๖  การส ารวจความ ทีเ่ป็นไปตามกระบวนการ

ตอ้งการของชุมชน บรกิารทางวชิาการใหเ้กดิ

มาตรการ ๒.๗  การถ่ายทอดเทค ประโยชน์ต่อสงัคม

โนโลยสีู่ชุมชน ๒.๑.๑_๔.๑.๒ ระดบัความพงึพอใจของ ๕ ๕ ๕ ๕

มาตรการ ๒.๘  ส่งเสรมิการให้ ผูร้บับรกิารวชิาการตัง้แต่

บรกิารทางวชิาการเพือ่ก่อใหเ้กดิราย ๓.๕๑ ขึน้ไป

ได้ ๒.๑.๑_๔.๑.๓ รอ้ยละโครงการบรกิารวชิา ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕

การทีก่่อใหเ้กดิรายได้

๒.๑.๑_๕ สรา้งระบบการจดัการความรูด้า้น ๒.๑.๑_๕.๑ เพือ่สรา้งระบบการจดัการความรู้  ๒.๑.๑_๕.๑.๑ จ านวนประเดน็ความรู ้/ คู่ ๑ ๑ ๑ ๑

บรกิารวชิาการ(KM) ดา้นการบรกิารวชิาการ (KM) มอื / แนวปฏบิตัทิีด่ ี

มาตการ ๒.๙ ส่งเสรมิการจดัการ

ความรู ้(KM)

๒.๑.๑_๖ สรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืกบัชุมชน ๒.๑.๑_๖.๑ เพือ่สรา้งความรว่มมอืทางบรกิาร  ๒.๑.๑_๖.๑.๑ จ านวนเครอืข่ายทีเ่พิม่ขึน้ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒

ภาครฐั และเอกชน วชิาการกบัชุมชน ภาครฐั และ

เอกชน

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์

เป้าหมาย
กลยทุธ์ / มาตรการ วตัถปุระสงค์

มมุมอง
ตวัช้ีวดักลยทุธ์

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ ๒ ยทุธศาสตรด้์านการบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ การบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแขง็ให้กบัชมุชนอย่างยัง่ยืน



๓.๑

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ F C I L ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๓.๑.๑ รอ้ยละของ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓.๑.๑_๑ ยกระดบัสมรรถนะบุคลากร ๓.๑.๑_๑.๑ เพือ่ใหบุ้คลากร มคีวามสามารถใน  ๓.๑.๑_๑.๑.๑ จ านวนของโครงการพฒันา ๑ ๑ ๑ ๑

บุคลากรทีไ่ดร้บัการ ดา้นมุ่งผลสมัฤทธิใ์น สายวชิาชพีทีเ่พิท่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ทกัษะและสมรรถนะวชิาชพี

พฒันาทกัษะและ การปฏบิตังิาน และเป็นระบบ  

สมรรถนะวชิาชพี มาตรการ ๓.๑  ยกระดบั  

สมรรถนะบุคลากร สถาบนัวจิยัและ

พฒันา

มาตรการ ๓.๒   พฒันาบุคลากร

ในการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาชพี

 

๓.๑.๑_๑.๒  เพือ่พฒันากระบวนการปฏบิตัิ  ๓.๑.๑_๑.๒.๑ รอ้ยละของ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕

ราชการใหด้แีละมปีระสทิธภิาพ บุคลากรทีผ่่านการ

 ประเมนิในการพฒันา

 กระบวนการปฏบิตังิาน

๓.๑.๑_๑.๓ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร  ๓.๑.๑_๑.๓.๑ รอ้ยละเฉลีย่ความพงึพอใจ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕

ดา้นทรพัยากรมนุษย์ ของผูร้บับรกิารภายใน

 หน่วยงาน

เป้าหมาย
กลยทุธ์ / มาตรการ วตัถปุระสงค์

มมุมอง
ตวัช้ีวดักลยทุธ์

เป้าหมาย

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ ยทุธศาสตรด้์านการพฒันาองคก์ร

เป้าประสงค์ ระบบบริหารจดัการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ

ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































