แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)

จัดทาโดย
งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่ 21 กันยายน 2560

คานา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 ใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และ จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ 4 ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้ องประชุม เพชรไพลิน ชั้น 9
อาคาร 36 (อาคารปฏิบั ติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีส าน จั งหวัดนครราชสีมา และ ได้นาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอี ส าน ในวั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2560 และคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้จัดทาคู่มือตัวชี้วัดแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ.2564 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็ นแนวทางในการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ฯ
ให้ ส ามารถตอบสนองเป้ า หมายและผลลั พ ธ์ ต ามยุ ท ธศาสตร์ ต่ า งๆ ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการบริหารจัดการ 4.0
เป้าประสงค์ 1.1
ตัวชี้วัด 1.1.1

การคิดรอบปี

การบริหารจัดการเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx :Education Criteria for Performance Excellence)
ระดับความสาเร็จของการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance
Excellence)
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)

คาอธิบายตัวชี้วัด
EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนิน การที่เป็น เลิศ ” เป็นเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะอนุกรรมการทางาน
ขับเคลื่อนกระบวนการ พัฒ นาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ แปลงมาจากเกณฑ์ Baldrige Criteria for
Performance Excellence 2013-2014 และ Baldrige Excellence Framework 2015-2016 ของสหรัฐอเมริกา
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาไทย และสถาบันการศึกษาสามารถใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความ
เป็นสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติ เพื่อให้สถาบันใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
สถาบันการศึกษา สามารถใช้กรอบคาถามในเกณฑ์นี้เพื่อประเมินตนเอง และ ค้นหาโอกาสในการพัฒนา
วางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดาเนินงาน และทาให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ โดยไม่ขึ้นกับ
ขนาด ลักษณะของสถาบัน ระดับพัฒนา หรือคะแนนจากการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก และเมื่อสถาบัน
พัฒนาจนมีความพร้อมตามเกณฑ์ของ สกอ. ก็ สามารถขอให้ทีมผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ. เข้าตรวจประเมินเพื่อยืนยัน
ระดับการพัฒนาขององค์กรและให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันต่อไป
เกณฑ์ EdPEx เป็นชุดของคาถามเกี่ยวกับเรื่องสาคัญ 7 ด้าน
ในการบริหารและดาเนินงานของสถาบัน ได้แก่
1. การนาองค์การ
2. กลยุทธ์
3. ลูกค้า
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5. บุคลากร
6. ระบบปฏิบัติการ
7. ผลลัพธ์
คาถามเหล่านี้ผูกโยงกันเป็นกรอบการบริหาร ผลการดาเนินการที่บูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียว การตอบคาถาม
เหล่านี้ช่วยให้สถาบันจัดการเรื่องทรัพยากรให้สอดคล้องกัน ค้นหาจุดแข็งและโอกาสพัฒนา ปรับปรุงการสื่อสาร
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การเพิ่มผลผลิต และความมีประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ท้ายที่สุดแล้ว หน่วยงานของท่านจะ
รุดหน้าสู่ความเป็นเลิศโดย
 ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้น อย่างต่อเนื่องให้กับ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลให้เกิด
คุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์การ
● ปรับปรุงประสิทธิผลการดาเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน
● มีการปรับปรุงและเกิดการเรียนรู้ของสถาบัน
● สมาชิกทุกคนในสถาบันมีการเรียนรู้และพัฒนา
เกณฑ์การประเมิน
ระดับความสาเร็จของการเตรียมความพร้อมในการประเมิน คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence) มหาวิทยาลัยได้กาหนดเกณฑ์ ตัวชี้วัดนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ โดย
กาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้
1. กาหนดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็นเลิศ
2. จัดทาแผนการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
3. มีการจัดอบรม การให้ความรู้ หรือการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ
4. ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้
5. มีการกากับติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการประเมิน คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ
7. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ และหน่วยงานสามารถจัดทารายงานผลการประเมิน คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศได้
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 1 ข้อ

มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 2 ข้อ

มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 3 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 4-5 ข้อ ตามเกณฑ์ 6-7 ข้อ
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หลักฐาน
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ
 แผนการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ (หน่วยงานสามารถจัดโครงการเอง หรือ เข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นก็ได้ / บุคลากรที่ผ่านการ
อบรมแล้ว สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในองค์กรได้)
 ผลการประชุมกากับติดตามการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ
 แผนงาน/กิจกรรม ที่ปรับปรุง ตามคาแนะนาของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
 รูปเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ผู้รับผิดชอบ
 คณะ และ หน่วยงานสายสนับสนุนทุกหน่วย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เป้าประสงค์ 1.2
การสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวชี้วัด 1.2.1
ร้อยละของจานวนเงินรายได้เหลือจ่ายต่อปีที่เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
การคิดรอบปี
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)
คาอธิบายตัวชี้วัด
เงินรายได้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. งานจัดการเรียนการสอน
- รายได้จากการจัดการศึกษา
2. งานบริหารสินทรัพย์
- งานบริการวิชาการ
- งานฟาร์ม
- รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ เช่น ค่าเช่าพื้นที่
- รายได้จากการบริจาค
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
- รายได้อื่น เช่น ค่าห้องสมุด , ค่าคอมพิวเตอร์ ฯ
- รายได้ค่าปรับ
- รายได้โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
- รายได้จากการขายครุภัณฑ์
- รายได้ระหว่างกันภายในกรม
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รายจ่ายประจาปี ประกอบด้วย
1. รายจ่ายในการจัดการเรียนการสอน
2. รายจ่ายในการบริหารจัดการ เช่น งบบุคลากร งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้าง ค่าวัสดุ ค่าเช่า
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา คือ แบบรายงานรับ – จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
โดยหน่วยงานสามารถจัดทาข้อมูลในปีงบประมาณปัจจุบัน เปรียบเทียบ กับ ปีฐาน (ปีงบประมาณที่ผ่านมา)
ตัวอย่าง แบบรายงานรับ - จ่ายเงินรายได้ งปม.2557-2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จัดทาโดยกองคลัง ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบรายงานรับ - จ่ายเงินรายได้ งปม.2557-2559
รายการ

2557

2558

2559

1. งานจัดการเรียนการสอน
- รายได้จากการศึกษา

393,912,755.00

385,028,723.10

394,935,294.10

- งานบริการวิชาการ
- งานฟาร์ม
- รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ เช่น ค่าเช่าพื้นที่
- รายได้จากการบริจาค

526,657.22
17,227,013.43
6,674,699.82
576,056.00

2,595,433.50
10,080,814.15
10,479,154.01
-

2,355,336.00
6,293,939.00
13,594,679.64
-

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน

6,276,927.39

12,942,349.65

9,221,060.23

159,901,053.71

108,058,789.68

94,811,826.47

- รายได้ค่าปรับ

-

-

18,501,713.68

- รายได้โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย

-

-

843,515.91

- รายได้จากการขายครุภัณฑ์

-

-

395,600.00

- รายได้ระหว่างกันภายในกรม

-

10,518,529.04

5,425,309.16

2. งานบริหารสินทรัพย์

- รายได้อื่น เช่น ค่าห้องสมุด,ค่าคอมพิวเตอร์ ฯ

รวมรายได้ประจาปี
95,095,162.57
539,703,793.13 546,378,274.19
หัก รวมรายจ่ายประจาปี
431,897,707.85
484,438,995.28 476,514,826.78
รายได้สูงกว่า (ต่ากว่า) ค่าใช้จ่ายประจาปี
163,197,454.72
55,264,797.85
69,863,447.41
หมายเหตุ : ปี งปม.2557 เป็นข้อมูลของ นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร
และวิทยาเขตกาฬสินธุ์
ปี งปม.2558 – 2559 เป็นข้อมูลของ นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร
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การคานวณ
ร้อยละของจานวนเงินรายได้เหลือจ่ายต่อปีที่เพิ่มขึ้นจากปีฐาน มหาวิทยาลัยได้กาหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนโยบายในการบริหารจัดการ
งบประมาณเงินรายได้ ดังนี้
1. การสร้างรายได้เพิ่ม จาก การจัดการศึกษา และ การบริหารสินทรัพย์
2. การลดรายจ่าย เช่น การกาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน การกาหนดมาตรการประหยัดกระดาษ
การใช้พลังงานทดแทน การรีไซเคิลนากลับมาใช้ใหม่ การลดต้นทุนการดาเนินงานกิจการต่างๆ ฯลฯ
รวมรายได้ประจาปี – รวมรายจ่ายประจาปี งบประมาณปัจจุบัน
- 1 x 100
รวมรายได้ประจาปี – รวมรายจ่ายประจาปี งบประมาณที่ผ่านมา
หมายเหตุ
คาว่า ปีฐาน หมายถึง ปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น
ปีงบประมาณปัจจุบัน คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีงบประมาณปัจจุบัน คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณปัจจุบัน คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณปัจจุบัน คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีฐาน คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปีฐาน คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีฐาน คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีฐาน คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หลักฐาน
 เอกสารประกอบ แบบรายงานรับ - จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณปัจจุบัน และ ปีฐาน
ผู้รับผิดชอบ
 คณะ สานักงานวิทยาเขต และ กองคลัง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตัวชี้วัด 1.2.2
ระดับความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
การคิดรอบปี
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)
คาอธิบายตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
แผนงาน งาน และโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ เพื่อปองกันการรั่วไหล โดยการควบคุมการเบิกจายเงิน การ
ตรวจสอบ ตามระเบียบที่หนวยงานกาหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามขั้นตอน ดังนี้
1) การทาแผนปฏิบัติการ เมื่อหนวยงานไดรับอนุมัติงบประมาณแลวใหทาแผนปฏิบัติการโดยกาหนดกิจกรรม
ที่จะทาและจานวนเงินที่จะใชในชวงเวลาตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกาลังเงินที่ประมาณการจะไดรับ
2) ดาเนินการใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดยการขออนุมัติเงินตามระเบียบของหนวยงาน
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3) การตรวจสอบ เมื่อมีการเบิกจายเงินไปแลว ตองมีการตรวจสอบวาไดใชจายเงินไป ตามจริงที่เบิกไปหรือ
ไม การตรวจสอบจึงเปนวิธีการสาคัญที่จะควบคุมการบริหารดานการเงินเปนไปตามแผนปฏิบัติการไมรั่วไหลและให
ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบทางการเงิน
4) การรายงาน เปนวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล ใหมีการรายงานผลงานที่ได้ปฏิบัติไปแลว
เปนระยะ ๆ เพื่อสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว ว่ามีความคืบหนาไปประการใด
และจะตองใชเปนผลในการตั้งงบประมาณในปตอไปดวย
เกณฑ์การประเมิน
ระดับความส าเร็จ ของการใช้จ่ ายงบประมาณประจาปี มหาวิทยาลัยได้กาหนดเกณฑ์ตัว ชี้วัดนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน ดังนี้
1. กาหนดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
3. เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
4. มีการกากับ ติดตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
5. มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
6. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประสบความสาเร็จตามแผนการที่กาหนดไว้มากกว่าร้อยละ 80
7. มีการนาผลการดาเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุตามเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 1 ข้อ

มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 2 ข้อ

มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 3 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 4-5 ข้อ ตามเกณฑ์ 6-7 ข้อ

หลักฐาน







คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ของหน่วยงาน
บันทึกข้อความนาส่งแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ของหน่วยงาน รายงานต่อผู้บริหาร
ผลการประชุมกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
แผนงาน/กิจกรรม ที่ปรับปรุง ตามคาแนะนาของที่ประชุมเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้รับผิดชอบ
 คณะ และ หน่วยงานสายสนับสนุนทุกหน่วย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เป้าประสงค์ 1.3
ตัวชี้วัด 1.3.1
การคิดรอบปี

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อระบบ
คุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ระดับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบคุณภาพการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)

คาอธิบายตัวชี้วัด
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคลากรทั้งภายนอกและภายใน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บุคลากรภายในมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน เช่น ผู้ บริ ห าร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลู กจ้ าง นัก ศึกษา
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เช่น ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ ชุมชน
การวัดระดับ ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อระบบคุณภาพการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย กาหนดให้หน่วยงานสายสนับสนุนทุกหน่วยงานจัดทาแบบสารวจเพื่อวัดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อระบบคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานโดยแบบสารวจออกแบบให้สอดคล้องตรงกับ
ภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งข้อคาถาม มี 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
กรอบการสารวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
การคานวณ
ผลรวมการประเมินจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
x 100
ผลรวมของค่าคะแนนทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ร้อยละ 45-54
ร้อยละ 55-64
ร้อยละ 65-74
ร้อยละ 75-84
ร้อยละ 85 ขึ้นไป
หลักฐาน
 ผลสรุปแบบสารวจระดับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
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ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานสายสนับสนุนทุกหน่วย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เป้าประสงค์ 1.4
การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการและการดาเนินงานใน
การขับเคลื่อนคลัสเตอร์
ตัวชี้วัด 1.4.1
ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนคลัสเตอร์
การคิดรอบปี
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)
คาอธิบายตัวชี้วัด
การบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ มีรายละเอียด ดังนี้
1. มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับคลัสเตอร์หลัก 3 คลัสเตอร์ คือ
1. Logistic & Tourism ประกอบด้วย ระบบการจัดการการขนส่ง โลจิสติกส์ ระบบขนส่งทางรางระบบ
ข น ส่ ง ท า ง อ า ก า ศ ร ะ บ บ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ห นั ก แ ล ะ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก
คือ นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น และมีวิทยาเขตที่สนับสนุน คือ วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร
2. Agriculture Technology ประกอบด้วย การเกษตรอินทรีย์ การเกษตรนอกฤดูเพาะปลูก และการ
บริ ห ารจั ดการน้ า กาหนดให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั ก คือ วิทยาเขตสุ รินทร์ และมีวิทยาเขตที่ส นับสนุน คือ วิทยาเขต
ขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร และ นครราชสีมา
3. Food & Health ประกอบด้วย อาหาร สุขภาพ และ สังคมผู้สูงวัย กาหนดให้ ผู้รับผิดชอบหลัก คือ
วิทยาเขตสกลนคร และมีวิทยาเขตที่สนับสนุน คือ วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และนครราชสีมา
การพัฒนาหลักสูตรที่รองรับคลัสเตอร์ มีหลักสูตรแบบเฉพาะทาง และมีหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่มีความ
เชื่อมโยงข้ามศาสตร์ เกิดจากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก คานึงถึงความพร้อมของหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบแต่ละคลัสเตอร์ ดาเนินการปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างบุคลากร จัดตั้งหน่ วยงานพิเศษเพื่อขับเคลื่อน
คลัสเตอร์ พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้า งานวิจัยข้ามศาสตร์ สร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
บริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ บูรณาการการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสังคมเพื่อการดารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ ดังนี้ นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตสกลนคร
1. Digital Economy เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มา
ใช้เพื่อการปฏิรูปการศึกษา การผลิตบัณฑิต งานบริการการศึกษาแก่นักศึกษา งานบริการธุรการของ
สายสนับสนุน และงานบริการวิชาการแก่สังคม
2. Green University มหาวิทยาลัยสีเขียว การปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศให้ปราศจากมลภาวะ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิต ปลอดสารเสพติดและ
อบายมุข ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
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3. Hands On การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ มีสถานที่ครบวงจรในการฝึกวิชาชีพเฉพาะทาง ห้องปฏิบัติการ
โรงงาน ฟาร์ม วัสดุฝึก ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. SME การส่งเสริมผู้ประกอบการในท้องถิ่น เพื่อยกระดับ การประกอบธุรกิจ โดยนานวัตกรรมไปใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
3. Physical grouping
1. ครูช่าง การพัฒนาครูวิชาชีพ ในด้านต่างๆ ให้มีความรู้ ทักษะ ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนคลัสเตอร์ จะใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและประเมินผล แผนการพัฒนาคลัสเตอร์
2. มีกระบวนการจัดทาแผนการพัฒนาคลัสเตอร์ ที่ระบุตัวชี้วัดอย่างชัดเจน เช่น จานวนบุคลากรที่จะศึกษาต่อ
ในคลัสเตอร์ต่างๆ , จานวนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ , จานวนครุภัณฑ์ , สิ่งก่อสร้าง , การบริการ
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ , จานวนงานวิจัยที่ตอบโจทย์คลัสเตอร์ เป็นต้น
3. มีการกาหนดงบประมาณ แหล่งเงิน ในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนคลัสเตอร์
4. มีการกากับติดตาม การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคลัสเตอร์
5. มีการรายงานผล และความก้าวหน้า ในการขับเคลื่อนคลัสเตอร์
6. ผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาคลัสเตอร์ต้องมีค่าความสาเร็จมากกว่า ร้อยละ 75
7. มีการทบทวน และประเมินผล ความสาเร็จของแผนการพัฒนาคลัสเตอร์ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 1 ข้อ

มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 2 ข้อ

มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 3 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 4-5 ข้อ ตามเกณฑ์ 6-7 ข้อ

หลักฐาน







คาสั่งคณะกรรมการจัดทาและประเมินผล แผนการพัฒนาคลัสเตอร์
แผนการพัฒนาคลัสเตอร์
หลักฐานการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์
รายงานการประชุมเพื่อกากับติดตามการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคลัสเตอร์
รายงานผลการดาเนินงานตามคลัสเตอร์
รายงานการประชุม ทบทวนและประเมินผล แผนพัฒนาคลัสเตอร์

ผู้รับผิดชอบ
 คณะ และ หน่วยงานสายสนับสนุนทุกหน่วย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เป้าประสงค์ 1.5
ตัวชี้วัด 1.5.1
การคิดรอบปี

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรตามคลัสเตอร์
บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะด้านวิชาชีพ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นนักปฏิบัติ
ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)

คาอธิบายตัวชี้วัด
การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการดาเนินงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มความรู้ และทักษะ มี
พฤติกรรมการทางานที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพ จะใช้เกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและประเมินผล แผนการพัฒนาบุคลากร
2. มีกระบวนการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ที่ระบุตัวชี้วัดอย่างชัดเจน เช่น การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
การกาหนด career path ของสายสนับสนุนอย่างชัดเจน การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงาน เป็นต้น
3. มีการกาหนดงบประมาณ แหล่งเงิน ในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากร
4. มีการกากับติดตาม การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากร
5. มีการรายงานผล และความก้าวหน้า ในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากร
6. ผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรต้องมีค่าความสาเร็จมากกว่า ร้อยละ 75
7. มีการทบทวน และประเมินผล ความสาเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 1 ข้อ
ตามเกณฑ์ 2 ข้อ
ตามเกณฑ์ 3 ข้อ ตามเกณฑ์ 4-5 ข้อ ตามเกณฑ์ 6-7 ข้อ
หลักฐาน
 คาสั่งคณะกรรมการจัดทาและประเมินผล แผนการพัฒนาบุคลากร
 แผนการพัฒนาบุคลากร
 หลักฐานการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร
 รายงานการประชุมเพื่อกากับติดตามการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากร
 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร
 รายงานการประชุม ทบทวนและประเมินผล แผนการพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
 คณะ และ หน่วยงานสายสนับสนุนทุกหน่วย
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เป้าประสงค์ 1.6
ตัวชี้วัด 1.6.1
การคิดรอบปี

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
ได้รับการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูล ของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองการบริหารจัดการ 4.0
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)

คาอธิบายตัวชี้วัด
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เป็นเครือข่ายใหญ่ และเครือข่ายย่อย จานวนมาก
เชื่อมต่อกัน เป็นจานวนหลายร้อยล้านเครื่อง ซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่เป็นรูปภาพ ข้อความ และเสียง โดย
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีผู้ใช้งานกระจายอยู่ทั่วโลก
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบพื้นฐานของการทางานต่างๆ ในรูปแบบของการเก็บ (input) การประมวลผล
(processing) เผยแพร่ (output) และมีส่ วนจัดเก็บข้อมูล (storage) องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
คือ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, มนุษย์, กระบวนการ, ข้อมูล, เครือข่าย
ระบบฐานข้อมูล หมายถึง ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ,
จัดเตรียมพื้นที่ในการเก็บ, การเข้าถึง, ระบบรักษาความปลอดภัย, สารองข้อมูล และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ตามแบบจาลองฐานข้อมูล (Database model) ที่สนับสนุน อาทิ
เช่น แบบจาลองเชิงสัมพันธ์ (Relational model) หรือ ฐานข้อมูล XML เป็นต้น แบ่งตามประเภทของคอมพิวเตอร์ที่
สนับสนุน อาทิเช่น server cluster หรือ โทรศัพท์พกพา เป็นต้น แบ่งตามประภทของภาษาสอบถามที่ใช้ในการเข้าถึง
ฐานข้อมูล อาทิเช่น ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง หรือ XQuery แบ่งตามประสิทธิภาพในการ trade-offs อาทิเช่น
ขนาดที่ใหญ่ที่สุด หรือ ความเร็วสูงสุด หรือ อื่นๆ เป็นต้น ในบาง DBMS จะครอบคลุมมากกว่าหนึ่งหมวดหมู่ เช่น
สนั บ สนุ น ภาษาสอบถามได้ห ลายๆ ภาษา ยกตั ว อย่างเช่น ใน DBMS ที่นิยมใช้การอย่างแพร่ห ลาย MySQL,
PostgreSQL, Microsoft Access, SQL Server, FileMaker,Oracle,Sybase, dBASE, Clipper,FoxPro อื่นๆ ใน
ทุกๆ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลจะมี Open Database Connectivity (ODBC) driver มาให้ด้วย เพื่ออนุญาตให้ฐานข้อมูล
สามารถทางานร่วมกับฐานข้อมูลแบบอื่นๆ ได้
ที่มา http://www.thaigoodview.com/node/111403 , https://th.wikipedia.org/wiki/ระบบสารสนเทศ
https://th.wikipedia.org/wiki/ฐานข้อมูล
เกณฑ์การประเมิน
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล ของ
มหาวิทยาลัยที่ตอบสนองการบริหารจัดการ 4.0 จะใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและประเมินผล แผนการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูล
2. มีกระบวนการจัดทาแผนการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล ที่ระบุ
ตัว ชี้วั ดอย่ า งชัดเจน เช่น จ านวนงบประมาณที่ล งทุ นด้านระบบ โครงสร้า งพื้นฐาน และทรั พยากร
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3.
4.
5.
6.
7.

สารสนเทศ , อัตราเร็วในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการ (Help Desk Response) , จานวนระบบ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาและให้บริการ , จานวนครั้งของการเกิด downtime ของระบบ ICT และระยะเวลาใน
การกู้คืน , จานวนครั้งของการถูกบุกรุก และระดับความปลอดภัยที่ยอมรับได้ , สัดส่วนจานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ต่อจานวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด เป็นต้น
มีก ารก าหนดงบประมาณ แหล่ ง เงิน ในการบริห ารจั ดการเพื่ อขั บ เคลื่ อนแผนการพั ฒ นาเครื อข่ า ย
อินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
มีการกากับติดตาม การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูล
มีการรายงานผล และความก้าวหน้า ในการขับเคลื่ อนแผนการพัฒ นาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบ
สารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
ผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
ต้องมีค่าความสาเร็จมากกว่า ร้อยละ 75
มีการทบทวน และประเมินผล ความสาเร็จของแผนการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 1 ข้อ

มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 2 ข้อ

มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 3 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 4-5 ข้อ ตามเกณฑ์ 6-7 ข้อ

หลักฐาน
 ค าสั่ ง คณะกรรมการจั ด ท าและประเมิ น ผล แผนการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ระบบ
สารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
 แผนการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
 หลั ก ฐานการจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ พั ฒ นา แผนการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ระบบ
สารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
 รายงานการประชุมเพื่อกากับติดตามการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อน แผนการพัฒนาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
 รายงานผลการดาเนินงานตาม แผนการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และ
ระบบฐานข้อมูล
 รายงานการประชุม ทบทวนและประเมินผล แผนการพัฒ นาเครือข่ ายอินเตอร์เน็ ต ระบบ
สารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สานักงานวิทยาเขต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งรัดการสร้างสรรค์นวัตกรรม (การจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม)
เป้าประสงค์ 2.1

ตัวชี้วัด 2.1.1

การคิดรอบปี

การบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ การขยายผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฯลฯ
นามา สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และต่อยอดทางธุรกิจสร้างรายได้ให้แก่
สังคม
ร้อยละของจานวนเงินจากการบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้/การขยายผล
ในเชิงพาณิชย์ จาก งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฯลฯ ที่
เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)

คาอธิบายตัวชี้วัด
การบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง การให้แนวความคิด การออกแบบ การผลิต การสร้าง การ
ควบคุม การติดตั้ง การซ่อมแซม การปรับปรุง การประกอบ การส่งเสริม การพัฒนา รวมถึงการจัดให้มีการศึกษา
การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การตรวจวิเคราะห์ การสารวจ การทดสอบ การประมวลผล การวางระบบ การให้
คาปรึกษา แนะนา การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งานบริการในการศึกษา ค้นคว้า
สารวจ หรือการให้บริการทางวิชาการอื่นๆ และการรับจ้างวิจัย ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือนักศึกษาร่วมกัน หรือร่วมกับหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์กร
รัฐ วิส าหกิ จ หรื อเอกชน อั น ก่อ ให้ เ กิดรายได้ และเกิด ประโยชน์แก่ สั งคมจากการให้ บ ริการ ทั้ งนี้ไ ม่รวมถึง งานที่
มหาวิทยาลั ยขอความช่วยเหลื อเงินอุดหนุ นจากส่ วนราชการ องค์การ รัฐวิส าหกิจ เอกชน หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ
การขยายผลในเชิงพาณิชย์ หมายถึง การนา องค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ ฯลฯ มาสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และต่อยอดทางธุรกิจสร้างรายได้ให้แก่สังคม
การคานวณ
จานวนเงินจากการบริการวิชาการ/การขยายผลในเชิงพาณิชย์ ประจาปีงบประมาณปัจจุบัน
- 1 x 100

จานวนเงินจากการบริการวิชาการ/การขยายผลในเชิงพาณิชย์ ประจาปีงบประมาณที่ผ่านมา
หลักฐาน
 รายการบัญชี แสดงจานวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ/การขยายผลในเชิงพาณิชย์
ผู้รับผิดชอบ
 คณะ สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน และ สานักงานวิทยาเขต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เป้าประสงค์ 2.2

บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม
คะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ระดับอุดมศึกษา
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)

ตัวชี้วัด 2.2.1
การคิดรอบปี

คาอธิบายตัวชี้วัด
บัณฑิต หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ/ภาคนอกเวลา/ภาคพิเศษ ที่มีงานทาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
หลังสาเร็จการศึกษา ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ทางานก่อนเข้าศึกษา/ขณะศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ที่บัณฑิตทางานเกี่ยวข้องด้วย
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education:
TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม

2) ด้านความรู้

3) ด้านทักษะทางปัญญา

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
การคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

X 100

X 0.05

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่าง
แบบสอบถามที่เผยแพร่โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเบอร์โทรศัพท์ VOIP 802361หรือ 044-233000 ต่อ 2361
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
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3. ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน
การเก็บข้อมูล
 แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา ของคณะ รับผิดชอบเก็บข้อมูลแบบประเมิน
และสรุปผลในภาพรวมของคณะ
 แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต รับผิดชอบเก็บข้อมูลแบบ
ประเมินและสรุปผลในภาพรวมของวิทยาเขต
 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดาเนินการประสานงานเพื่อ
รวบรวมข้อมูลแบบประเมิน และสรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐาน
 แบบรายงานข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 แบบฟอร์มประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้รับผิดชอบ
 คณะ และ กองพัฒนานักศึกษา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตัวชี้วัด 2.2.2
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
การคิดรอบปี
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)
คาอธิบายตัวชี้วัด
บัณฑิต หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ/ภาคนอกเวลา/ภาคพิเศษ ที่ได้งานทาหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้น
การนับการมีงานทา นับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจาเพื่อเลี้ยงชีพ
ตนเองได้ โดยการนับจานวนผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับ
เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
วิธีการคานวณ
จานวนบัณฑิตปริญญาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
x 100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
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หมายเหตุ
ไม่นับ รวมบั ณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ ว ผู้ที่ศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 70
และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษา ให้มีการติดตามซ้าโดยผลการสารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ
5. จานวนบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
6. จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
การเก็บข้อมูล
 แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา ของคณะ รับผิดชอบเก็บข้อมูลแบบสารวจและ
สรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ
 แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต รับผิดชอบเก็บข้อมูลแบบสารวจ
และสรุปข้อมูลในภาพรวมของวิทยาเขต
 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดาเนินการประสานงานเพื่อ
รวบรวมข้อมูลแบบสารวจ และสรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ
หลักฐาน
 แบบรายงานข้อมูลสรุปผลการสารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
 แบบฟอร์มการสารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผู้รับผิดชอบ
 คณะ และ กองพัฒนานักศึกษา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เป้าประสงค์ 2.3
การบูรณาการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สู่ Thailand 4.0 และสังคมนวัตกรรม
ตัวชี้วัด 2.3.1
คะแนนความสาเร็จของจานวนนวัตกรรมทีบ่ ูรณาการร่วมกับระบบการเรียน
การสอน / การวิจัย / การบริการวิชาการ / ศิลปวัฒนธรรม
การคิดรอบปี
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)
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คาอธิบายตัวชี้วัด
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติและการกระทาใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงมา
จากของเดิม ที่มี อยู่ แล้ ว ให้ ทั น สมั ย และใช้ ได้ ผ ลดียิ่ งขึ้ น เมื่อ นานวั ตกรรมมาใช้จ ะช่ ว ยให้ ก ารทางานนั้ นได้ผ ลดี มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม
นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทาสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมาย
ของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ คือ การนาแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบ
ใหม่ เพื่อทาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ การทาในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง
(Changs) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทาให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
นวัตกรรมเป็ นตัว แปรที่นาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงองค์กรด้านต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจ ได้แก่ ความอยู่รอด การ
เจริญเติบโต การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่และสมรรถนะหลัก ซึ่งนวัตกรรม
ไม่ใช่แค่การพัฒนาสินค้าใหม่ เท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุน การแสวงหาแนวทางการตอบสนองความต้องการ
ของตลาด การยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างคุณภาพเพิ่ม นวัตกรรมในยุคแรก ๆ เกิดจากการคิดค้นใหม่ทั้งหมด
แต่นวัตกรรมในยุคใหม่เกิดจากการพัฒนาให้ เป็นชิ้นใหม่ที่มีมูลค่า และสามารถนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนาเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ
ความคิดหรือการกระทา รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่
เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทาให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจใน
การเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ
(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น
องค์ประกอบของนวัตกรรม
1. เป็นสิ่งใหม่
2. เน้นใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์
3. เป็นประโยชน์ ต้องตอบได้ว่าสิ่งที่เราสร้างเป็นอย่างไร
4. เป็นที่ยอมรับ
5. มีโอกาสในการพัฒนา
ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรมที่นามาใช้ทั้งที่ผ่านมาแล้ว และที่จะมีในอนาคตมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
ด้าน ต่างๆ ซึ่งจะขอแนะนานวัตกรรมการศึกษา 5 ประเภทดังนี้
1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เป็นการใช้วิธีการใหม่ๆในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
ท้อง ถิ่น และตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้น เนื่องจากหลักสูตรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ ความก้าวหน้ าทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก นวัตกรรม
ทางด้านหลักสูตรได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรรายบุคคล หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ และ
หลักสูตรท้องถิ่น
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2. นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆ ที่
สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนแบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา การพัฒนาวิธีสอนจาเป็ นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
3. นวัตกรรมสื่อการสอน เนื่องจากมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่ายและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม ทาให้นักการศึกษาพยายามนาศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการ เรียน
การสอนใหม่ๆ จานวนมากมาย ทั้งการเรียนด้วยตนเอง การเรียนเป็นกลุ่ม และการเรียนแบบมวลชน ตลอดจนสื่อที่ใช้
เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. นวัตกรรมทางด้านการประเมินผล เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการวัดผลและประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทาได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน ด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษา ครู อาจารย์
5. นวัตกรรมการบริหารจัดการ เป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วยในการบริหาร
จัดการ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษา ให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
นวัตกรรมการศึกษาที่นามาใช้ทางด้านการบริหารจะเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ ฐานข้อมูลในหน่วยงานสถานศึกษา
ที่มา : https://sites.google.com/site/sghurhoaiykghphgp/extra-credit
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนความสาเร็จของจานวนนวัตกรรมทีบ่ ูรณาการร่วมกับระบบการเรียนการสอน / การวิจัย / การบริการ
วิชาการ / ศิลปวัฒนธรรม จะใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและประเมินผล แผนการสร้างนวัตกรรมหรือการใช้นวัตกรรม เพื่อการ
บูรณาการร่วมกับระบบการเรียนการสอน หรือ การวิจัย หรือ การบริการวิชาการ หรือ ศิลปวัฒนธรรม
2. มีกระบวนการจัดทาแผนการสร้างนวัตกรรมหรือการใช้นวัตกรรม เพื่อการบูรณาการร่วมกับระบบการเรียน
การสอน หรื อ การวิจั ย หรือ การบริ การวิช าการ หรือ ศิล ปวัฒ นธรรม ที่ระบุตัว ชี้วัดอย่างชัดเจน เช่น
จานวนหลักสูตรบูรณาการ , จานวนสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ , จานวนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแบบ
ออนไลน์ , จานวนสื่อวีดีทัศน์แบบโต้ตอบ , การบริการวิชาการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. มีการกาหนดงบประมาณ แหล่งเงิน ในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนการสร้างนวัตกรรมหรือการใช้
นวัตกรรม เพื่อการบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนการสอน หรือ การวิจัย หรือ การบริการวิชาการ หรือ
ศิลปวัฒนธรรม
4. มีการกากับติดตาม การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนการสร้างนวัตกรรมหรือการใช้นวัตกรรม เพื่อการบูรณา
การร่วมกับระบบการเรียนการสอน หรือ การวิจัย หรือ การบริการวิชาการ หรือ ศิลปวัฒนธรรม
5. มีการรายงานผล และความก้าวหน้า ในการขับเคลื่อนแผนการสร้างนวัตกรรมหรือการใช้นวัตกรรม เพื่อ
การบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนการสอน หรือ การวิจัย หรือ การบริการวิชาการ หรือ ศิลปวัฒนธรรม
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6. ผลการดาเนินงานตามแผนการสร้างนวัตกรรมหรือการใช้นวัตกรรม เพื่อการบูรณาการร่วมกับระบบการเรียน
การสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือศิลปวัฒนธรรม ต้องมีค่าความสาเร็จมากกว่าร้อยละ 75
7. มีการทบทวน และประเมินผล ความสาเร็จของแผนการสร้างนวัตกรรมหรือการใช้นวัตกรรม เพื่อการบูรณา
การร่วมกับระบบการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือศิลปวัฒนธรรม เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 1 ข้อ
ตามเกณฑ์ 2 ข้อ
ตามเกณฑ์ 3 ข้อ ตามเกณฑ์ 4-5 ข้อ ตามเกณฑ์ 6-7 ข้อ
หลักฐาน
 คาสั่งคณะกรรมการจัดทาและประเมินผล แผนการสร้างนวัตกรรมหรือการใช้นวัตกรรม เพื่อ
การบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนการสอน หรือ การวิจัย หรือ การบริการวิชาการ หรือ
ศิลปวัฒนธรรม
 แผนการสร้างนวัตกรรมหรือการใช้นวัตกรรม เพื่อการบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนการสอน
หรือ การวิจัย หรือ การบริการวิชาการ หรือ ศิลปวัฒนธรรม
 หลักฐานการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา แผนการสร้างนวัตกรรมหรือการใช้นวัตกรรม เพื่อ
การบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนการสอน หรือ การวิจัย หรือ การบริการวิชาการ หรือ
ศิลปวัฒนธรรม
 รายงานการประชุมเพื่อกากับติดตามการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อน แผนการสร้างนวัตกรรมหรือ
การใช้นวัตกรรม เพื่อการบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนการสอน หรือ การวิจัย หรือ การ
บริการวิชาการ หรือ ศิลปวัฒนธรรม
 รายงานผลการดาเนินงานตาม แผนการสร้างนวัตกรรมหรือการใช้นวัตกรรม เพื่อการบูรณาการ
ร่วมกับระบบการเรียนการสอน หรือ การวิจัย หรือ การบริการวิชาการ หรือ ศิลปวัฒนธรรม
 รายงานการประชุม ทบทวนและประเมินผล แผนการสร้างนวัตกรรมหรือการใช้นวัตกรรม เพื่อ
การบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนการสอน หรือ การวิจัย หรือ การบริการวิชาการ หรือ
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ
 คณะ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เป้าประสงค์ 2.4
ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงตามหลัก
Green University
ตัวชี้วัด 2.4.1
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม ตามหลัก Green University นาไปสู่สุขภาวะ
การคิดรอบปี
ปีงบประมาณ
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(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)
คาอธิบายตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามหลัก Green
University นาไปสู่สุขภาวะ หมายถึง การดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ของการบริหารจัดการ Green University
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคลากรและนักศึกษา
มี ก ารก าหนดแนวทางในการก าหนดโครงสร้ า งพื้ น ฐานและนโยบายของหน่ ว ยงานที่ มี ต่ อ การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมสีเขียวที่ครอบคลุมองค์ประกอบดังนี้
1) ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน
2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) การจัดการของเสีย
4) การจัดการน้า
5) การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามหลัก Green
University นาไปสู่สุขภาวะจะใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและประเมินผล แผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามหลัก Green University
2. มีกระบวนการจัดทา แผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามหลัก
Green University ที่ระบุตัวชี้วัดอย่างชัดเจน เช่น ผลการสารวจความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ
Green University นาไปสู่สุขภาวะของบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 เป็นต้น
3. มี ก ารก าหนดงบประมาณ แหล่ ง เงิ น ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น แผนการพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามหลัก Green University
4. มีการกากับติดตาม การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามหลัก Green University
5. มีการรายงานผล และความก้าวหน้า ในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามหลัก Green University
6. ผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามหลัก
Green University ต้องมีค่าความสาเร็จมากกว่า ร้อยละ 75
7. มีการทบทวน และประเมินผล ความสาเร็จของแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามหลัก Green University เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
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เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 1 ข้อ
ตามเกณฑ์ 2 ข้อ
ตามเกณฑ์ 3 ข้อ ตามเกณฑ์ 4-5 ข้อ ตามเกณฑ์ 6-7 ข้อ
หลักฐาน
 คาสั่งคณะกรรมการจัดทาและประเมินผล แผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามหลัก Green University
 แผนการพัฒ นาระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้ อม ตามหลัก Green
University
 หลั ก ฐานการจั ด สรรงบประมาณเพื่อ พัฒ นา แผนการพัฒ นาระบบสาธารณูป โภค ภูมิ ทัศ น์
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามหลัก Green University
 รายงานการประชุ ม เพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนการพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามหลัก Green University
 รายงานผลการดาเนินงานตาม แผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม ตามหลัก Green University
 รายงานการประชุม ทบทวนและประเมินผล แผนการพัฒ นาระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามหลัก Green University
ผู้รับผิดชอบ
 กองกลาง และ สานักงานวิทยาเขต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างชุมชนนวัตกรรม (Innovative Communities ภายในมหาวิทยาลัย
รอบมหาวิทยาลัย สู่สังคมไทย และสังคมโลก)
เป้าประสงค์ 3.1
ตัวชี้วัด 3.1.1
การคิดรอบปี

มหาวิทยาลัยมีชุมชนต้นแบบในด้านนวัตกรรม
จานวนชุมชนต้นแบบในด้านนวัตกรรม
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)

คาอธิบายตัวชี้วัด
ชุมชน หมายถึง การที่คนจานวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความพยายามทาอะไร
ร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทา ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารกัน (communicate) ความเป็นชุมชนอยู่ที่ความ
ร่วมกัน ความเป็นชุมชนอาจเกิดขึ้นในสถานที่และสถานการณ์ต่างๆ กัน เช่น
1. มีความเป็นชุมชนในครอบครัว
2. มีความเป็นชุมชนในที่ทางาน
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3. มีความเป็นชุมชนวิชาการ (academic community)
4. มีความเป็นชุมชนสงฆ์
5. มีความเป็นชุมชนทางอากาศ เนื่องจากรวมตัวกันโดยใช้วิทยุติดต่อสื่อสารกัน
6. มีความเป็นชุมชนทางอินเตอร์เนต (Internet) เป็นต้น
ความเป็นกลุ่มก้อนหรือความเป็นชุมชนทาให้กลุ่มมีศักยภาพสูงมากเพราะเป็นกลุ่มก้อนที่มีวัตถุประสงค์
ร่วม มีความรัก มีการกระทาร่วมกัน และมีการเรียนรู้ร่วมกัน (ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี)
ชุมชนต้นแบบในด้านนวัตกรรม หมายถึง ชุมชนที่มีแบบอย่างที่ดี เป็นตัวอย่างในการใช้นวัตกรรมนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลง ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความอยู่รอด การเจริญเติบโต การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่ และสมรรถนะหลัก ซึ่งนวัตกรรมไม่ใช่แค่การพัฒนาสิ่งใหม่ เท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุน
การแสวงหาแนวทางการตอบสนองความต้องการของตลาด การยกระดับคุณภาพชีวิต และการสร้างคุณภาพเพิ่ม
นวัตกรรมในยุคแรก ๆ เกิดจากการคิดค้นใหม่ทั้งหมด แต่นวัตกรรมในยุคใหม่เกิดจากการพัฒนาให้ เป็นชิ้นใหม่ที่มี
มูลค่า และสามารถนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
การคานวณ
ในปี 2561 จานวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.สุรินทร์ จ.สกลนคร
ในปีถัดไป เพิ่มขึ้น ปีละ 1 ชุมชน ขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพของแต่ละวิทยาเขต และ นครราชสีมา
หลักฐาน
 เอกสารเชิงประจักษ์ เช่น ภาพถ่าย โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เป้าประสงค์ 3.2
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 3.2.1
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
การคิดรอบปี
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)
คาอธิบายตัวชี้วัด
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่ใช้บริการนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ความพึงพอใจ หมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการในด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จนกระทั่งก่อให้เกิดความชื่นชอบ ความรู้สึกยอมรับ พอใจ และ ประทับใจแก่ผู้มารับ
บริการในระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย หมายถึง การนาแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้
ในรู ป แบบใหม่ เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ หรื อ การท าในสิ่ ง ที่ แ ตกต่ า งจากคนอื่ น โดยอาศั ย การ
เปลี่ยนแปลงต่าง (Changs) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิด
ใหม่ ที่ ท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและสั ง คม โดยบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
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โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
โดยออกแบบให้คลอบคลุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวัตกรรม ซึ่งข้อคาถาม มี 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
การคานวณ
ผลรวมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
x 100
ผลรวมของค่าคะแนนทั้งหมด
หลักฐาน
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ
 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เป้าประสงค์ 3.3
มหาวิทยาลัย มีระบบ/กลไกเพื่อส่งเสริมการนานวัตกรรมสู่ผู้รับบริการ และการ
สร้างหรือพัฒนาผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด 3.3.1
ร้อยละความสาเร็จในการนานวัตกรรมไปสร้างหรือพัฒนาผู้ประกอบการที่
เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
การคิดรอบปี
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)
คาอธิบายตัวชี้วัด
ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่จัดตั้งธุรกิจใหม่ โดยเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เพื่อ
แสวงหาผลกาไรและความเติบโต มุ่งหาความต้องการของตลาดเพื่อสนองความต้องการ
ในทางเศรษฐศาสตร์ ผู้ประกอบการ คือ ผู้รวบรวมปัจจัยการผลิต ได่แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุน มาผลิตเป็น
สินค้าและบริการ ผู้ประกอบการอาจจะเป็นหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือเอกชนเพียงคนเดียวก็ได้
ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต และบริหารจัดการในกระบวนการผลิต
ผลตอบแทนที่ได้คือ กาไร หรือ ขาดทุน
คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
1. ต้องเป็นนักแสวงหาโอกาส คือจะต้องเป็นผู้มองเห็นโอกาสและหาช่องทางทางการค้าได้ตลอดเวลา แม้จะ
ตกอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
2. ต้องเป็นนักเสี่ยง ต้องกล้าได้กล้าเสีย พร้อมที่จะดาเนินการทันทีเมื่อมองเห็นโอกาส อย่ามัวรีรอ
มิฉะนั้นจะสายเกินไป ไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ
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3. ต้องเป็นคนมีความคิดริเริ่ม หรือสร้างสรรค์ ในการผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ ออกสู่ตลาดที่มีสภาพการ
แข่งขันสูง
4. ต้องเป็นคนที่ไม่ท้อถอยง่าย มีความอดทน โดยเฉพาะระยะเริ่มก่อตั้งธุรกิจ จะต้องประสบกับปัญหา
มากมาย เถ้าแก่หรือผู้ประกอบการที่ยืนหยัดอยู่ได้ จะต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูง
5. ต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทาให้สามารถปรับตัวได้
เสมอ
6. ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทาให้ธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจนไม่เดินทางออกนอกลู่นอกทาง สามารถ
มุ่งไปสู่อนาคตด้วยเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน
7. ต้องมีเครือข่ายดี เพื่อที่จะทาให้ได้ประโยชน์ทั้งด้านข้อมูล และการได้รับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จาก
เพื่อน ๆ หรือเครือข่ายได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
1. ความมุ่งมั่น ปรารถนาและพยายามที่จะดาเนินธุรกิจให้สาเร็จให้ได้ (Passion) มิฉะนั้นจะทาให้
สูญเสียทั้งเงินทุนและเวลา
2. มีความสามารถในการตัดสินใจในภาวะวิกฤต ด้วยการตรวจสอบทุกอย่าง อย่างรอบคอบ
(Determination) ไม่ปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในโชคชะตาหรือพรหมลิขิตตนเชื่อมั่นว่าตนเองจะฝ่าฟันอุปสรรคและ
ประสบความสาเร็จได้ หากอุทิศเวลาและทางานให้หนักเพียงพอ
3. ต้องมีความรู้จริง (Knowledge) ในธุรกิจที่ลงทุน เพื่อจะสามารถสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้
ปัจจัยที่ทาให้ธุรกิจขนาดเล็กประสบความสาเร็จ
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) โดยอาศัย
องค์ประกอบต่อไปนี้
1. ความยืดหยุ่น (Flexibility) การผลิตได้อย่างรวดเร็วเมื่อความต้องการของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลง
2. สร้างนวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมในการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ มักมีจุดเริ่มต้นมา
จากนักประดิษฐ์อิสระ
การคานวณ
ผลรวมของจานวนผู้ประกอบการที่นานวัตกรรมไปสร้างหรือพัฒนา ในปีปัจจุบัน

x 100
ผลรวมของจานวนผู้ประกอบการที่นานวัตกรรมไปสร้างหรือพัฒนา ในปีที่ผ่านมา
หลักฐาน
 รายชื่อของผู้ประกอบการในปีปัจจุบัน และ ในปีที่ผ่านมา
ผู้รับผิดชอบ
 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
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เป้าประสงค์ 3.4
ตัวชี้วัด 3.4.1
การคิดรอบปี

บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม สู่ชุมชน สังคม นานาชาติ
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนานวัตกรรม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่นักศึกษา / ศิษย์เก่า / ชุมชน / หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน /นานาชาติ
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)

คาอธิบายตัวชี้วัด
บุคลากร หมายถึง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ความชานาญในการสร้างนวัตกรรม หรือ การ
พั ฒ นานวั ต กรรม โดยการเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระยะสั้ น การศึ ก ษาดู ง าน การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การ
ประชุมสัมมนา การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรม กับ หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ฯลฯ
เมื่อบุคลากรเหล่านั้นผ่านการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่นักศึกษา / ศิษย์เก่า / ชุมชน /
หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน /นานาชาติ ได้
การคานวณ
ผลรวมของจานวนบุคลากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
x 100
ผลรวมของจานวนบุคลากรทั้งหมดทีเ่ ข้าร่วมการพัฒนานวัตกรรม
หลักฐาน
 รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนานวัตกรรม
 รายชือ่ ของบุคลากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่นักศึกษา / ศิษย์เก่า / ชุมชน / หน่วยงาน
ภาครัฐ / เอกชน /นานาชาติ ได้
 หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ภาพถ่าย โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
 คณะ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายสู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์ 4.1
ตัวชี้วัด 4.1.1
การคิดรอบปี

มหาวิทยาลัยมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
จานวนรางวัลที่ผู้เรียน/อาจารย์ ได้รับการยกย่อง หรือยอมรับใน ระดับชาติ/
นานาชาติ
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)
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คาอธิบายตัวชี้วัด
รางวัล หมายถึง สิ่งของที่ให้โดยความชอบ
ผู้เรียน/อาจารย์ หมายถึง นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้เรียน/อาจารย์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน เช่น การแข่งขันทักษะ
ความชานาญในวิชาชีพ การแข่งขันความสามารถทางภาษา การแข่งขันคุณธรรมจริยธรรม การแข่งขันการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันงานวิจัย การแข่งขันการบริการวิชาการ การแข่งขันการจัดการองค์ความรู้ การ
แข่งขันกีฬา ฯลฯ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียง การยอมรับ ยกย่อง เป็นเกียรติคุณแก่ตนเอง
และมหาวิทยาลัย เมื่อเกิดการแข่งขัน จึงเกิดการพัฒนา และสูงสุดคือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ สู่ระดับนานาชาติ
การคานวณ
นับตามจานวนรางวัลที่ได้รับในระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ
หลักฐาน
 รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
 หลักฐานรางวัล เช่น โล่ ใบประกาศนียบัตร เหรียญ ตรา เงิน ภาพถ่าย ฯลฯ
ผู้รับผิดชอบ
 คณะ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เป้าประสงค์ 4.2
นักศึกษาชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด 4.2.1
ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
การคิดรอบปี
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)
คาอธิบายตัวชี้วัด
นักศึกษาชาวต่างชาติ หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มิได้ถือสัญชาติไทย
ความพึงพอใจ หมายถึง ประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จนกระทั่งก่อให้เกิดความชื่นชอบ ความรู้สึกยอมรับ พอใจ และ ประทับใจแก่นักศึกษา
ชาวต่างชาติ ในระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยออกแบบให้คลอบคลุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งข้อคาถาม มี 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
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การคานวณ
ผลรวมการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
x 100
ผลรวมของค่าคะแนนทั้งหมด
หลักฐาน
 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบ
 ศูนย์ศึกษานานาชาติ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เป้าประสงค์ 4.3
ระบบและกลไกบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็น
นานาชาติ
ตัวชี้วัด 4.3.1
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน/
การบริหารจัดการภายใน ที่ตอบสนองความเป็นนานาชาติ
การคิดรอบปี
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)
คาอธิบายตัวชี้วัด
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน/การบริหารจัดการภายใน ที่ตอบสนองความเป็นนานาชาติ หมายถึง การมี
ความพร้อมในการบริการด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับสากล เช่น อาจารย์ หลักสูตร ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการ
สอน ห้องปฏิบัติการ ระบบการลงทะเบียน ฯลฯ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน/การบริหารจัดการภายใน ที่ตอบสนองความ
เป็นนานาชาติ จะใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและประเมินผล แผนการการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอน/การบริหารจัดการภายใน ที่ตอบสนองความเป็นนานาชาติ
2. มีกระบวนการจัดทา แผนการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน/การบริหารจัดการภายใน ที่
ตอบสนองความเป็นนานาชาติ ที่ระบุตัวชี้วัดอย่างชัดเจน เช่น จานวนหลักสูตรนานาชาติ จานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนครุภัณฑ์ จานวนห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
3. มีการกาหนดงบประมาณ แหล่งเงิน ในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน/การบริหารจัดการภายใน ที่ตอบสนองความเป็นนานาชาติ
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4. มีการกากับติดตาม การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน/การ
บริหารจัดการภายใน ที่ตอบสนองความเป็นนานาชาติ
5. มีการรายงานผล และความก้าวหน้า ในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอน/การบริหารจัดการภายใน ที่ตอบสนองความเป็นนานาชาติ
6. ผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน/การบริหารจัดการภายใน ที่
ตอบสนองความเป็นนานาชาติ ต้องมีค่าความสาเร็จมากกว่า ร้อยละ 75
7. มีการทบทวน และประเมินผล ความสาเร็จของแผนการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน/การ
บริหารจัดการภายใน ที่ตอบสนองความเป็นนานาชาติ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 1 ข้อ

มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 2 ข้อ

มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 3 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 4-5 ข้อ ตามเกณฑ์ 6-7 ข้อ

หลักฐาน
 คาสั่งคณะกรรมการจัดทาและประเมินผล แผนการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน/การ
บริหารจัดการภายใน ที่ตอบสนองความเป็นนานาชาติ
 แผนการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน/การบริหารจัดการภายใน ที่ตอบสนองความเป็น
นานาชาติ
 หลักฐานการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา แผนการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน/การ
บริหารจัดการภายใน ที่ตอบสนองความเป็นนานาชาติ
 รายงานการประชุมเพื่อกากับติดตามการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน/การบริหารจัดการภายใน ที่ตอบสนองความเป็นนานาชาติ
 รายงานผลการดาเนิ นงานตาม แผนการพัฒ นาระบบการจัดการเรียนการสอน/การบริห าร
จัดการภายใน ที่ตอบสนองความเป็นนานาชาติ
 รายงานการประชุม ทบทวนและประเมินผล แผนการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน/
การบริหารจัดการภายใน ที่ตอบสนองความเป็นนานาชาติ
ผู้รับผิดชอบ
 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เป้าประสงค์ 4.4
ตัวชี้วัด 4.4.1
การคิดรอบปี

บุคลากรได้รับการยกระดับศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ระดับ
นานาชาติ
ปีงบประมาณ
(ทาการเก็บข้อมูลให้ตรงตามรอบของปีงบประมาณที่ต้องรายงานข้อมูล)

คาอธิบายตัวชี้วัด
บุคลากร หมายถึง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
การพัฒนาทักษะทางภาษา หมายถึง การฝึกฝน และ พัฒนา ในหลักไวยกรณ์ การ อ่าน เขียน สนทนา
ในภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาเมียนมาร์ ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ
มหาวิทยาลั ย มีนโยบายในการส่ งเสริมและพัฒ นาทักษะทางภาษาให้ แก่ บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล โดยมีโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ มากมาย
ในการส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ ทางภาษา รวมทั้ง การสร้างบรรยากาศในการพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่บุคลากร
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีศูนย์ภาษาประจาในแต่ละพื้นที่
การคานวณ
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษา
x 100
จานวนบุคลากรทั้งหมด
หลักฐาน
 รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนาทักษะทางภาษา
 หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ภาพถ่าย กิจกรรม/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
 คณะ และ หน่วยงานสายสนับสนุนทุกหน่วย
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https://www.rmuti.ac.th/support/plan/
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