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ค าน า 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556          
โดยก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ฯ  และรายงานผลการ
ด าเนินการตามตวัชี้วัด ดังกล่าว ต่อมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส เพ่ือกองนโยบายและแผนจักได้สรุปผลการด าเนินงานฯ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบ นั้น 

 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้จัดท าคู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์          
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เพ่ือให้หน่วยงาน          
ใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้ สามารถตอบสนองเป้าหมาย          
และผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป 

กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

      ธันวาคม 2556 
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เป้าประสงค์ 1.1  บัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มืออาชีพ  และสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 1.1.1  ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 ของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน 

ของบัณฑิต 
การคิดรอบปี     ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 บัณฑิต หมายถึง บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้ใช้บัณฑิต  หมายถึง  นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตท างานเกี่ยวข้องด้วย 
 ร้อยละความพึงพอใจ หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตท างานเกี่ยวข้อง จากการประเมินบัณฑิตที่ท างานด้วยตั้งแต่ 1-3 ปี   โดยพิจารณา
คุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 3 ด้านของบัณฑิตที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542 ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน
ที่ส่งผลต่อการท างาน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
การคิดรอบปี     ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 บัณฑิต หมายถึง บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ ในสาขานั้น ที่ได้งานท า            
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิต              
ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
 การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพ
ตนเองได้  โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ ภาคสมทบ                   
และภาคพิเศษ  

 

 ผลรวมของจ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตในระดับไม่น้อยกว่า  3.51 
                                                                                                                    x 100 
                               จ านวนผู้ใช้บัณฑิตทีต่อบแบบสอบถามทั้งหมด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน 
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วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อ          
ในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกท้ังตัวตั้งและตัวหาร) 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 70 
และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ให้มีการติดตามซ้ าโดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ  
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 
5. จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
6. จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 1.1.3  ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านและได้รับใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจาก

สถาบันที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ 
การคิดรอบปี     ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 บัณฑิตที่สอบผ่านและได้รับใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ หมายถึง 
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอบผ่าน และได้รับใบประกอบวิชาชีพ หรือใบรับรองจากสถาบัน              
ที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาชีพ  

วิธีการค านวณ 

 
 

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

 จ านวนบัณฑิตปริญญาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
                                                                                                    x 100 
                           จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 จ านวนบัณฑิตท่ีสอบผ่านและได้รับใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ 
                                                                                                                            x 100 
                           จ านวนบัณฑิตท่ีเข้ารับการสอบทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 1.1.4   ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน ตามมาตรฐาน 
                                 ทีส่ถาบันก าหนด 
การคิดรอบปี     ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 บัณฑิตที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน หมายถึง บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก าลัง
ศึกษาในชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ 
 มาตรฐานที่สถาบันก าหนด หมายถึง มาตรฐานภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน ที่ส านักส่งเสริมวิชาการ            
และงานทะเบียนเป็นผู้ก าหนด 

วิธีการค านวณ 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าประสงค์ 1.2   บัณฑิตนักปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์ ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  

และสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 1.2.1  ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 ของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน 

ของบัณฑิต 
การคิดรอบปี     ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 บัณฑิต  หมายถึง  บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ผู้ใช้บัณฑิต  หมายถึง  นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตท างานเกี่ยวข้องด้วย 
 ร้อยละความพึงพอใจ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตท างานเกี่ยวข้อง จากการประเมินบัณฑิตที่ท างานด้วยตั้งแต่ 1-3 ปี โดยพิจารณา
คุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 3 ด้านของบัณฑิตที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542  ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน
ที่ส่งผลต่อการท างาน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
วิธีการค านวณ 
  
 ผลรวมของจ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
                                                                                                                            x 100 
                           จ านวนผู้ใช้บัณฑิตทีต่อบแบบสอบถามทั้งหมด 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 จ านวนบัณฑิตท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน  ตามมาตรฐานที่สถาบันก าหนด 
                                                                                                          x 100 
                           จ านวนบัณฑิตท่ีเข้ารับการสอบทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 1.2.2  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
การคิดรอบป ี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 บัณฑิต  หมายถึง  บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ ในสาขานั้น ที่ได้งานท า            
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิต               
ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
 การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพ
ตนเองได้  โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ ภาคสมทบ               
และภาคพิเศษ  

วิธีการค านวณ 
 
 
  
 
 
หมายเหตุ 
 ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อ   
ในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกท้ังตัวตั้งและตัวหาร) 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 70 
และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ให้มีการติดตามซ้ าโดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ  
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 
5. จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
6. จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

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

จ านวนบัณฑิตปริญญาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
                                                                                                                                          x 100 
                           จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 1.2.3  ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านและได้รับใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรอง 
จากสถาบันทีเ่กี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ 

การคิดรอบปี     ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 บัณฑิตที่สอบผ่านและได้รับใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ หมายถึง 
บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่สอบผ่านและได้รับในประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ 

วิธีการค านวณ 

 
 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 1.2.4   ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน ตามมาตรฐาน 

ที่สถาบันก าหนด 
การคิดรอบปี     ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 บัณฑิตที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน หมายถึง บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 
ในหลักสูตรภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ 
 มาตรฐานที่สถาบันก าหนด หมายถึง มาตรฐานภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน ที่ส านักส่งเสริมวิชาการ             
และงานทะเบียนเป็นผู้ก าหนด 

วิธีการค านวณ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

จ านวนบัณฑิตสอบผ่านและได้รับใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ 
                                                                                                                                                               x 100 
                                        จ านวนบัณฑิตท่ีเข้ารับการสอบทั้งหมด 
 

 จ านวนบัณฑิตท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน  ตามมาตรฐานที่สถาบันก าหนด 
                                                                                                          x 100 
                           จ านวนบัณฑิตท่ีเข้ารับการสอบทั้งหมด 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เป้าประสงค์ 2.1   ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 2.1.1  ระดับความส าเร็จของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ 

และเผยแพร่ตามเกณฑ์ สมศ. 5 
การคิดรอบปี     ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด  
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมี
การเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ กับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  
นอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25  
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้ นๆ  
นอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์                 
(Full paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือ วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index)                           
หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  

  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร   

  SJR (Scimago Journal Rank : www.scimagojr.com) วารสารนั้นถูกจัดในควอไทล์ที่ 3  
 หรือ 4 (Q3 หรอื Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์                
 ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร   
 SJR (Scimago Journal Rank : www.scimagojr.com) วารสารนั้นถูกจัดในควอไทล์ที่ 1  
 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์                     
 ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย* 
0.125 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ * 
0.75 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ*** 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 
 * อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย                   
และเวียดนาม 
 * การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทย            
กับประเทศอ่ืน 
 ** การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดง            
ในต่างประเทศ 
 *** การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างกับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ           
ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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วิธีการค านวณ 
 
 
 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของ
บทความ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้ าหนักของแต่ละ
บทความวิจัย 

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ 
จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐานและค่าน้ าหนักของแต่ละ
ผลงานสร้างสรรค์ 

3. หลักฐานแสดงเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 2.1.2   ระดับความส าเร็จของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์  
                                   สมศ. 6 
การคิดรอบปี     ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์     
สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า          
ที่น าไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการ
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 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
                                                                                        x 100 
                 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
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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 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์         
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับ
งานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัย        
หรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจน โดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็น
ตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณี  
ที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว           
ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
 

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

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 

 ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
                                                                         x 100 
        จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
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- 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 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

เป้าประสงค์  3.1   การบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์3.1.1  ระดับความส าเร็จของผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
             หรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
  โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการ          
ที่สถาบันจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเม่ือด าเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชน          

หรือองค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชน     
และเอกลักษณ์ของคนในชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการบริการ วิชาการอย่างบูรณาการ 
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4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์
ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 

5. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

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

เป้าประสงค์ 3.2    มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่ 3.2.1   ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

(สกอ. 5.1) และการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.8) 

การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน /หน่วยงาน      
พึงก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบัน/หน่วยงาน
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียน 
การสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรม 
 การให้บริการทางวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของชุมชน
หรือสังคมเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนา
ความรู้ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน      
และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้า กับการเรียน    
การสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ 

1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาการวิจัย 

 ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จ าเปน็ต้องมีทั้งสอง
ประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีท่ีประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
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5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน      
การสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ ข้อ 3 
 

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้  

และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจ
ไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ต ารา หรือผลงานวิจัย ขยายผลน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือน าไปสู่
การเปิดรายวิชาใหม่ 

2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และโครงการ
วิชาการที่เป็นตัวหาร เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ           
จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับการเรียน       
การสอนและการวิจัยก็ได้ 

3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการประเมิน  
ในระดับคณะและระดับสถาบัน 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่ 3.2.2   ระดับความส าเร็จของกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม       
          (สกอ. 5.2) 
การคิดรอบปี      ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็นที่พ่ึง
ของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้น
ของสถาบัน/หน่วยงาน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้น    
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน/หน่วยงาน 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
                                                                                                                    x 100 
                   จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการ

ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน/หน่วยงาน 
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน /

หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
เป้าประสงค์ 4.1   การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่ 4.1.1  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม            
        ภูมิปัญญาท้องถิ่น /อาเซียน 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมประเพณี 
เทศกาลงานประจ าท้องถิ่น/โครงการที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนประชาคมอาเซียน การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินรายจ่าย และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากภายนอก 

วิธีการค านวณ 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อนุรักษ์พลังงาน  สิ่งแวดล้อม 
และสนองโครงการพระราชด าริ    

 

    จ านวนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น / อาเซียน 
                                ทีด่ าเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน 
                                                                                                                    x 100 
     จ านวนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น / อาเซียน 
                                ทีด่ าเนินการในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. รูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม              

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียน  มีรูปถ่ายกิจกรรมการด าเนินงาน  มีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
2. สรุปผลการด าเนินงาน  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 4.1.2  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาความรู้              
                                  ความเข้าใจการอนุรักษ์และสืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/  
                                  อาเซียน 
การคิดรอบปี      ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 จ านวนบุคลากรประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และสืบสาน        
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียน เช่น บุคลากรประจ ากองพัฒนานักศึกษา/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา      
ที่ได้รับการฝึกอบรม การฝึกทักษะ การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และสืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
อาเซียน จากวิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน  หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และน าองค์ความรู้นั้นมาพัฒนางานที่รับผิดชอบ  

วิธีการค านวณ 

 

 

 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. รายชื่อบุคลากรทั้งหมดท่ีรับผิดชอบงาน ด้านการอนุรักษ์และสืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น/อาเซียน 
2. รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/

อาเซียน 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

              จ านวนบุคลากรประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ 
     และสืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียน ที่ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณปัจจุบัน 
                                                                                                                                  x 100 
            จ านวนบุคลากรประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ 
     และสืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียน ที่ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  4.1.3  จ านวนครั้งในการเผยแพร่องค์ความรู้จากผู้ที่ผ่านการอบรมหรือจากหน่วยงาน            
       ที่เก่ียวข้องด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียน 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 

มีการเผยแพร่  ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่ผ่านการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียน
หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียน  

เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนการเผยแพร่  ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่ผ่านการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
อาเซียน หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียน ในปีงบประมาณปัจจุบัน                
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  4.1.4  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน/อาเซียน 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 เครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน/อาเซียน  หมายถึง  การแลกเปลี่ยนทาง
ศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกัน กับชุมชนท้องถิ่น และ ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน/อาเซียน ในปีงบประมาณปัจจุบัน  
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 4.1.5  จ านวนโครงการที่มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/  

อาเซยีนกับการเรียนการสอน/งานวิจัย/การท ากิจกรรมนักศึกษา 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 การจัดโครงการที่มีการประสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น /อาเซียนกับการเรียนการสอน /
งานวิจัย/การท ากิจกรรมนักศึกษาเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน  
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนโครงการที่มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียนกับการเรียนการสอน/
งานวิจัย/การท ากิจกรรมนักศึกษา ในปีงบประมาณปัจจุบัน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เป้าประสงค์ 4.2   การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 4.2.1   จ านวนครั้งในการรณรงค์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 การรณรงค์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การสร้างและปลูกจิตส านึกให้บุคลากรได้ตระหนัก            
ถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนครั้งในการรณรงค์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณปัจจุบัน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์                    
ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 4.2.2  จ านวนเครือข่ายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 เครือข่ายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การสร้างความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม            
กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ /ภาคเอกชน / ชุมชนท้องถิ่น 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนเครือข่ายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณปัจจุบัน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ
ก าหนด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 4.2.3  ร้อยละของค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานที่ลดลง 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน หมายถึง จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้า และจ านวนหน่วยน้ ามัน 

วิธีการค านวณ 

 

 

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

 

           ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในปีงบประมาณปัจจุบัน                                                                                                                                                                        
1-                                                              x 100 

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 4.2.4  จ านวนสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
                                  และสิ่งแวดล้อม 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 จ านวนสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนสิ่ งแวดล้อมที่ผ่ านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                       
ในปีงบประมาณปัจจุบัน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 4.2.5  จ านวนโครงการที่ได้รับรางวัลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 โครงการที่ได้รับรางวัลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หมายถึง  โครงการที่ได้รับรางวัลด้านพลังงาน             
และสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนโครงการที่ได้รับรางวัลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณปัจจุบัน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์            
ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เป้าประสงค์ 4.3    การสนองโครงการพระราชด าริฯ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 4.3.1  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือโครงการสนองพระราชด าริ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 เครือข่ายความร่วมมือโครงการสนองพระราชด าริ  หมายถึง การสร้างความร่วมมือด้านโครงการสนอง
พระราชด าริ กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ/เอกชน/ชุมชนท้องถิ่น 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือโครงการสนองพระราชด าริในปีงบประมาณปัจจุบัน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์                  
ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 4.3.2  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนองพระราชด าริ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนองพระราชด าริ  หมายถึง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
บุคลากร และนักศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่เข้าร่วมโครงการสนองพระราชด าริ 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนองพระราชด าริในปีงบประมาณปัจจุบัน ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

วิธีการค านวณ 

 

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

เป้าประสงค์ 5.1   ระบบการคลังที่โปร่งใส และตรวจสอบได้   
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 5.1.1  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการคลัง 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด  
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการคลัง โดยการตอบแบบสอบถาม 

วิธีการค านวณ 
 
 
 

 

 

 

       จ านวนบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนองพระราชด าริ 
                                                                                           x 100 
                       จ านวนบุคลากรและนักศึกษาทั้งหมด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบเครือข่ายความร่วมมือ ท้ังในและต่างประเทศ      
    ให้มีประสิทธิภาพ 
 

      ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้รับจากการประเมินของผู้รับบริการ 
                                                                                      x 100 
                      ผลรวมของค่าคะแนนทั้งหมด 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 5.1.2  ร้อยละของงบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้น (เงินแผ่นดิน+เงินรายได้) 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด  
 งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ 
เกณฑ์การประเมิน 
 เปรียบเทียบงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณปัจจุบัน กับ งบประมาณ
เงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในปีที่ผ่านมาเทียบเป็นร้อยละของงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

วิธีการค านวณ 

 

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

เป้าประสงค์ 5.2   ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 5.2.1  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ในประเทศและต่างประเทศ               
ต่อบุคลากรทั้งหมดโดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อด้วย แต่จะไม่นับซ้ าแม้ว่าบุคลากรท่านนั้นจะได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปีการศึกษานั้นก็ตาม การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ 
 1. การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ 
 2. การส่งบุคลากรไปอบรม สัมมนาหรือดูงานที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น 
 3. การฝึกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง 

วิธีการค านวณ 

 

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

        งบประมาณเงินแผ่นดินในปีงบประมาณปัจจุบัน + งบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
                                                                                                                                -1  x 100 
        งบประมาณเงินแผ่นดินในปีงบประมาณที่ผ่านมา + งบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

       จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 
                                                                                     x 100 
                                จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
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เป้าประสงค์ 5.3   ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัยและการติดตาม ตรวจสอบ 
                                          ที่มปีระสิทธิภาพ               
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 5.3.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารงานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 

 สภามหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย      
กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรม     
ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการก ากับดูแลและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบ      
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน 

 การประเมินผลระดับความส าเร็จในการบริหารงานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯจะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพในการบริหารงานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ 

เกณฑ์การประเมิน 

 ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จตามขั้นตอนของการด าเนินงาน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ           
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน ตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้ 

 1. มีการจัดท าแผนด าเนินงานการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
      2. การด าเนินงานตามแผนการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัยฯครบทุกกิจกรรม 
 3. มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัยฯ 
 5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงกิจการสภาของมหาวิทยาลัยฯ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 5.3.2  ระดับความส าเร็จของระบบติดตามตรวจสอบ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 เพ่ือเป็นการยกระดับสมรรถนะของบุคลากรด้านงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เกณฑ์การประเมิน 
 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 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เป้าประสงค์ 5.4   ระบบบริหารจัดการกลางที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 5.4.1  ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยการตอบแบบสอบถาม  
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่ ได้รับการอบรม /พัฒนา ในปีงบประมาณปัจจุบัน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์                        
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เป้าประสงค์ 5.5   ระบบวิเทศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 5.5.1  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัด 

การเรียนการสอน /การวิจัย 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ หมายถึง  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           
กับหน่วยงานอ่ืน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพ่ือท าให้การด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทั้งในการจัดการเรียนการสอน/งานวิจัย กับหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย                
มีการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ  

การสร้างเครือข่ายต้องมีทั้ง 2 ลักษณะ คือ เครือข่ายในมหาวิทยาลัยเพ่ือระดมและประสานสัมพันธ์ 
สรรพก าลังระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือระดมและประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น  ประโยชน์ ของการ
สร้างเครือข่ายอาจจ าแนกออกได้อย่างน้อย 7 ประการ  ดังต่อไปนี้  

1. เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 
2. เพ่ือสร้างการรับรู้ร่วมกัน  
3. เพ่ือการระดมความคิดร่วมกัน  
4. เพ่ือการตัดสินใจร่วมกัน  
5. เพ่ือการวางแผนร่วมกัน  
6. เพ่ือการด าเนินงานร่วมกัน  

        ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้รับจากการประเมินของผู้รับบริการ 
                                                                                       x 100 
                            ผลรวมของค่าคะแนนทั้งหมด 
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7. เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลร่วมกัน 
 พิจารณาจากโครงการความร่วมมือหรือเครือข่ายความร่วมมือที่ได้ท า MOU หรือท าสัญญา หรือท า
ข้อตกลงร่วมกัน กับองค์กรหรือบุคคล ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยนับเฉพาะที่มีการลงนามจริง  
ในปีงบประมาณปัจจุบัน โดยไม่นับรวมการลงนามในปีที่ผ่านมา 
 เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง การที่ส่วนงานได้มีการท าโครงการความร่วมมือกับองค์กรหรือบุคคล      
กับทางราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หน่วยงานต่างๆ อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่สังคม 
โดยอาศัยความรู้และความสามารถทางวิชาการตามภารกิจหน่วยงาน โดยจะต้องมีการลงนามความร่วมมือร่วมกัน
ทั้ง 2 ฝ่าย หรือ มีการท าสัญญาหรือข้อตกลง ที่จะให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้หรือวิชาการหรือวิชาชีพ     
หรือเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

วิธีการค านวณ 

 

 

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

    จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน/การวิจัยในปีงบประมาณปัจจุบัน 
                                                                                                                                -1  x 100 
   จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน/การวิจัยในปีงบประมาณที่ผ่านมา 


