


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 

กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพบัณฑิตนักปฏิบัติ และก ำลังคนด้ำนวิชำชีพและปฏิบัติกำร ให้มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 

ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประเภทวิชำชีพและปฏิบัติกำรที่ได้
งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการ ตามการแบ่ง
ประเภทของหลักสูตรที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.2558 ทั้งภาคปกติและภาคสมทบที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี  
นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าหรือมีกิจการของตนเองก่อนเข้าศึกษา หรือบัณฑิต 
ที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร และอุปสมบท  

สูตรกำรค ำนวณ : 
 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการ 

ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรประเภทวิชาชีพ 

   และปฏิบัติการที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : กองพัฒนานักศึกษา 

 
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประเภท
วิชำชีพและปฏิบัติกำร 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การประเมินคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการ
ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยประเมิน ผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม2) ด้านความรู้3) ด้านทักษะทางปัญญา4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบและ5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 เกณฑ์การประเมินให้ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) มาเทียบเป็นร้อยละ  
 ทั้งนี้จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิต 
ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
1) ค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ = ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
   จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 

X 100 



2) แปลงค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้จากในข้อ 1) เทียบเป็นร้อยละ 
 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย = ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตนักปฏิบัติ X 20 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : กองพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1.1 จ ำนวนหลักสูตรประเภทวิชำชีพและปฏิบัติกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ  
สถำนประกอบกำร 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การนับจ านวนหลักสูตรตามตัวชี้วัดนี้ ให้นับเฉพาะหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการ
ระดับปริญญาตรี ตามการแบ่งประเภทของหลักสูตรที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 1.1.2 จ ำนวนนักศึกษำหลักสูตรประเภทวิชำชีพและปฏิบัติกำร 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การนับจ านวนนักศึกษาตามตัวชี้วัดนี้ ให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการทุกชั้นปี  

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการทุกชั้นปี 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2.1 จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรและโรงฝึกงำนที่ได้รับกำรพัฒนำครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อ 
กำรฝึกภำคปฏิบัติของนักศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การรายงานจ านวนห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงานตามตัวชี้วัดนี้ ให้นับเฉพาะห้องปฏิบัติการ
และโรงฝึกงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) และหรืองบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
เพ่ือจัดหา ซ่อมแซม ปรับปรุง ครุภัณฑ์ให้มีจ านวนเพียงพอต่อการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของแต่ละหลักสูตรหรือตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาครุภัณฑ์ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ 
 



 
ตัวชี้ วัดกลยุทธ์ที่ 1.2.2 จ ำนวนคณำจำรย์ที่ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพด้วยกำรฝังตัวใน 
สถำนประกอบกำร 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การฝังตัวในสถานประกอบการ หมายถึงการที่อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรประเภทวิชาชีพ
และปฏิบัติการไปพัฒนาความรู้และทักษะจากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ และน าความรู้และทักษะ  
ที่ได้รับจากสถานประกอบการมาพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติต่อไป การนับจ านวน
คณาจารย์ตามตัวชี้วัดนี้ให้นับเฉพาะอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการเท่านั้น และไม่นับซ้ า
กรณีอาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการมากกว่าหนึ่งแห่งในปีเดียวกัน  

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนคณาจารย์ที่ไปฝังตัวในสถานประกอบการ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก: ทุกคณะ 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2.3 จ ำนวนคณำจำรย์ที่แสดงศักยภำพทำงวิชำกำรและวิชำชีพผ่ำนโครงกำร Talent 
Mobility 

ค ำอธิบำยตัวชี้ วัด : การไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น (Talent Mobility) หมายถึงการที่อาจารย์น าความรู้
ความสามารถไปช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน โดยอาจารย์ไปปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา 
การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน การสร้างและการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมฯลฯ การนับจ านวนคณาจารย์ตามตัวชี้วัดนี้ให้นับเฉพาะผู้ที่ไปปฏิบัติงานตามโครงการ Talent 
Mobility ของ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.)  
หรือส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหน่วยงานอื่น ๆ โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนคณาจารย์ที่แสดงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพผ่านโครงการ Talent Mobility 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.3.1 จ ำนวนหลักสูตรเพื่อกำรพัฒนำทักษะด้ำน Soft Skills และทักษะกำรท ำงำน 
ในศตวรรษที่ 21 ส ำหรับนักศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : ทักษะด้าน Soft Skill ประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและด้านการงาน 
2) ความสามารถในการท างานร่วมกับคนอ่ืน  3) ทักษะการเจรจาและต่อรอง 4) ทักษะการแก้ปัญหา 
ความขัดแย้ง 5) ทักษะการปรับตัวและความยืดหยุ่น 6) ความชัดเจนของการสื่อสาร 7) ความคิดสร้างสรรค์ 
 ทักษะการท างานในศตวรรษที่  21 ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะ 
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 



 การนับจ านวนหลักสูตรตามตัวชี้วัดนี้ให้นับเฉพาะหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมให้กับนักศึกษา  
ไม่นับรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนปกติ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนหลักสูตรด้าน Soft Skills และทักษะการท างานในศตวรรษท่ี 21  
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะศิลปศาสตร์ 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.3.2 ร้อยละของนักศึกษำผ่ำนกำรประเมินทักษะด้ำน Soft Skills และทักษะกำรท ำงำน
ในศตวรรษที่ 21 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การประเมินทักษะของนักศึกษาตามตัวชี้วัดนี้ ให้ประเมินเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาทักษะด้าน  Soft Skills และทักษะการท างานในศตวรรษที่ 21 
ตามเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

สูตรกำรค ำนวณ : 
 จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะด้าน Soft Skills  
  และทักษะการท างานในศตวรรษท่ี 21 
 จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะศิลปศาสตร์ 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 1.4.1 จ ำนวนหลักสูตรเตรียมวิชำชีพ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : หลักสูตรเตรียมวิชาชีพหมายถึงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือที่เรียกชื่อ
เป็นอย่างอ่ืน เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และมีทักษะพ้ืนฐาน 
ทางวิชาชีพก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเพ่ือตอบสนองการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตามความต้องการ 
ของสถานประกอบการ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ ที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 1.4.2 จ ำนวนนักศึกษำหลักสูตรเตรียมวิชำชีพ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : จ านวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยตามหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในหลักสูตรเตรียมวิชาชีพทุกชั้นปี 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

X 100 



 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 เสริมสร้ำงและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ 
 

 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 อุตสาหกรรม ได้แก่  
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)  
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)  
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 
Wellness Tourism)  
 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ (Agriculture and Biotechnology)  
 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  
 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)  
 8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
 9. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
 
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ที่ 2.1 จ ำนวนบัณฑิตด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของ
ประเทศ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การนับจ านวนบัณฑิตตามตัวชี้วัดนี้ ให้นับเฉพาะบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา 
ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  ฉบับนี้  เพ่ือรองรับความต้องการก าลังคน 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 จ ำนวนก ำลังคนที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของประเทศ (Non-Degree) 
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : ก าลังคน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงตามหลักสูตร
ระยะสั้น(Non – Degree) ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้เพ่ือรองรับความต้องการ
ก าลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1.1 จ ำนวนหลักสูตรที่ตอบสนองกำรผลิตก ำลังคนรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของ
ประเทศ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การนับจ านวนหลักสูตรตามตัวชี้วัดนี้ให้นับเฉพาะหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
ส าหรับใช้ในการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตปริญญาตรีรองรับความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนหลักสูตรปริญญาตรีที่ตอบสนองการผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวชี้ วัดกลยุทธ์ที่ 2.1.2 จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองกำรผลิตก ำลังคนรองรับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของประเทศ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การนับจ านวนหลักสูตรตามตัวชี้วัดนี้ให้นับเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น  (Non – Degree)  
ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นส าหรับใช้ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองการผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1.3 จ ำนวนนักศึกษำที่ตอบสนองกำรผลิตก ำลังคนรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของ
ประเทศ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การนับจ านวนนักศึกษาตามตัวชี้วัดนี้ ให้นับเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปีที่ก าลัง
ศึกษาในหลักสูตรที่ตอบสนองการผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรมเป้าหมายของประเทศที่มหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมจ านวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษาในหลักสูตรที่ตอบสนองการผลิตก าลังคนรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ 
 
 
 



 
ตัวช้ีวัดกยุทธ์ที่ 2.2.1 จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การรายงานจ านวนห้องปฏิบัติการตามตัวชี้วัดนี้  ให้นับเฉพาะห้องปฏิบัติการที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) และหรืองบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมจ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 2.2.2 จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับกำรผลิต
ก ำลังคนตำมควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การนับจ านวนอาจารย์ที่ ได้รับการพัฒนา ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่ตอบสนองการผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้งการศึกษาต่อ 
การฝึกอบรม การฝังตัวในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศเพ่ือน ามาพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ให้มีคุณภาพ
ตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาฯ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก: ทุกคณะ 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 2.3.1 จ ำนวนพันธมิตรหลักที่ร่วมจัดกำรศึกษำกับมหำวิทยำลัย  

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การนั บจ านวนพั นธมิ ตรหลั กตามตั วชี้ วั ดนี้  ให้ นั บจ านวนสถานประกอบการ 
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกข้อตกลง (MOA) กับมหาวิทยาลัย
เพ่ือร่วมกันจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝังตัวของคณาจารย์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมจ านวนพันธมิตรหลักที่ร่วมจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัย 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ 

 

 



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของ
ประเทศ 
 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 อุตสาหกรรม ได้แก่  
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)  
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)  
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 
Wellness Tourism)  
 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ (Agriculture and Biotechnology)  
 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  
 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)  
 8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
 9. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
 
ตัวช้ีวัดยุทธศำสตร์ที่ 3.1 จ ำนวนผลงำนเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่าง  
มีประสิทธิภาพ  และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
และมีประโยชน์สู่การน าไปใช้เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศจากการเปรียบเทียบจ านวน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา  
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 งานวิจัยหมายถึงกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหาหรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า หรือทดลองวิเคร าะห์และ 
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งานสร้างสรรค์หมายถึงผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรมโดย  
มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา
จากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบ หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า 
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียนงานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะได้แก่ 1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วยผลงานด้านจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ ภาพถ่าย
ภาพยนตร์สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ 2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts)
ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์นาฏยศิลป์รวมทั้ งการแสดงรูปแบบต่างๆและ  3) วรรณศิลป์  (Literature)  
ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ 



 
นวัตกรรมหมายถึงสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
(ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. สุดยอดนวัตกรรมไทย.2552) 
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้การรับรอง
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษาประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน  
ในเรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขด้าน
การบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ 
เป็นข้อมูล การประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึงหน่วยงานหรือองค์กร 
หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปี
ปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลในกรณี 
ที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง  ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว 
ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน(อ้างอิงมาจาก 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ฉบับแก้ไขตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคณะ), 
หน้า 36/คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา 
(แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2554), หน้า 14-15, 32-33) 
 

 



สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ของประเทศ ที่น าไปใช้ประโยชน์ ในรอบปีงบประมาณ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวช้ีวัดยุทธศำสตร์ที่ 3.2 จ ำนวนรำยได้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : รายได้หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมีการ
น าผลงานไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ จากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของรายได้ที่ได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ก่อนหักเงินน าส่งเข้า
มหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 3.1.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ เผยแพร่ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบ
จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัด
อัน ดั บ วารส าร  SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ห รือ ฐาน ข้ อมู ล  ISI Web of 
Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบัน



 
เจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความ
ที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย  
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น 
และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 **บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

การนับจ านวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review 
เท่านั้นส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถน ามานับได้
เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น 

การนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ให้นับตามปีปฏิทิน หรือ 
ปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัด เก็บข้อมูล ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัย 
ที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่น าไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับได้
เพียง 1ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไปแล้ว
(อ้างอิงมาจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ฉบับแก้ไขตัวบ่ งชี้ 4.1 
ระดับคณะ), หน้า 35-37/คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) ระดับอุดมศึกษา
ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2554), หน้า 17, 29) 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนผลงานวิจัยเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ ในรอบปีงบประมาณ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 3.1.2 จ ำนวนกำรประชุมทำงวิชำกำร ระดับชำติ/นำนำชำติ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การประชุมวิชาการ (academic conference) หมายถึงการประชุมหรือการรวมตัวกันของ
นักวิชาการ นักวิจัยนักวิชาชีพ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาหนึ่งๆ เพ่ือถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ข้อมูลและผลลัพธ์ของการศึกษาวิจัยที่แต่ละคนแต่ละหน่วยงาน ได้ศึกษา
ค้นคว้ามาแบ่งลักษณะของประชุมวิชาการออกได้หลายระดับตามแต่ธรรมชาติของผลงานที่น ามาแลกเปลี่ยนกัน 
เช่น สัมมนา (seminar) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) การรายงานเชิงเทคนิค (technical report) ประชุม



วิชาการแห่งชาติ (national conference) และประชุมวิชาการนานาชาติ (international conference)(อ้างอิงมา
จาก ประมวล สุธีจารุวัฒน. 2550. ประชุมวิชาการกับการพัฒนาคุณภาพวิชาการไทย. หน้า 30) 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมจ านวนการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ในรอบปีงบประมาณ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 3.1.3 จ ำนวนฐำนข้อมูลที่สนับสนุนงำนวิจัย 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด :  
 ฐานข้อมูล (Database) หมายถึงกลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูลโดยเป็น
ฐานข้อมูลใหม่หรือฐานข้อมูลเดิมที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ฐานข้อมูลงานวิจัย หมายถึง เครือข่ายฐานข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากงานวิจัยระหว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบการวิจัยและสนับสนุนการวิจัย 
 ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลาย
แฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษา
ป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Data Base Management 
System) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการ
สร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล(อ้างอิงมาจาก http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/
2055-database-คืออะไร.html, สืบค้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 / https://th.wikipedia.org/wiki/
ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย, สืบค้นเมื่อวันที่23 มิถุนายน 2560) 

สูตรกำรค ำนวณ :  
 ผลรวมจ านวนฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานวิจัย ในรอบปีงบประมาณ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 3.1.4 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำที่ได้รับกำรพัฒนำ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : 
 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2


 
 ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มี
การระบุระยะเวลา  การจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้
ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามท่ีก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง การ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
 นักวิจัยประจ า หมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางการวิจัยและปฏิบัติหน้าที่เต็ม
เวลาตามภาระงาน  ที่รับผิดชอบ รวมทั้งบุคลากรที่มีต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่
วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา การนับจ านวนอาจารย์ประจ า  
และนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างานที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี้ 
 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 
 (อ้างอิงมาจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ฉบับแก้ไขตั ว
บ่งชี้  4.1 ระดับคณะ), หน้า 41/คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) 
ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2554), หน้า 14) 

สูตรกำรค ำนวณ : 
  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนา  
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

หมำยเหตุ : ฐานจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ ามาจาก กองบริหารงานบุคคลตามรอบเดือนที่รายงาน
ส านักคุณภาพการศึกษา 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 3.2.1 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การนับจ านวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
ให้นับจากโครงการเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่มีการด าเนินงานโครงการเพ่ือน าองค์ความรู้ งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ
ไว้ในโครงการ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ 
หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมจ านวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ ในรอบปีงบประมาณ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

X 100 



ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2.2 จ ำนวนผลงำนเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่สร้ำงองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญและ
สำมำรถต่อยอดได้ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดจ านวนผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา เพ่ือให้เกิด
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ส าคัญหรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ สามารถต่อยอด
องค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ได้ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่
สร้างองค์ความรู้ที่ส าคัญและสามารถต่อยอดได้ ในรอบปีงบประมาณ 
กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 3.3.1 จ ำนวนพันธมิตรหลักที่ร่วมพัฒนำเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด :  
 พันธมิตรหลัก หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่จะช่วยเหลือกันตามสนธิสัญญาที่ท าไว้ 
 พันธมิตรหลักที่ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะช่วยเหลือกันตามสนธิสัญญาที่ท าไว้ ทางด้านการ พัฒนา
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมจ านวนพันธมิตรหลักที่ ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในรอบปีงบประมาณ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.3.2 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับสนับสนุนงบประมำณ
จำกแหล่งทุนภำยนอก 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือเงินสนับสนุน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและ 
ที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น 
เงินทุนเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 



 
การนับจ านวนจ านวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ที่ ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 
จากแหล่งทุนภายนอก ให้นับตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบ  
ที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกมากกว่า 1 แหล่ง ให้นับเป็น 1 โครงการ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมจ านวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในรอบปีงบประมาณ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคม 

ตัวช้ีวัดยุทธศำสตร์ 4.1 จ ำนวนผลงำนตำมพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคม 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) เป็นการท างานเชิงวิชาการ
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย บนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ 
ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit) 
3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ 
(Social Impact) 

สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพ้ืนที่ ความสนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ 
สถานที่ท างาน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วนเดียวกัน ชุมชน
นักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจ ากัดทั้งในเชิงพ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชนพ้ืนเมือง 

สูตรกำรค ำนวณ :  
 ผลรวมของโครงการที่มหาวิทยาลัยด าเนินงานร่วมกับสังคมและเกิดผลตามหลักการพ้ืนฐานของ 
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวช้ีวัดยุทธศำสตร์ 4.2 จ ำนวนวิสำหกิจชุมชนหรือกิจกำรที่เกิดขึ้นจำกผลงำนของมหำวิทยำลัย 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : วิสาหกิจชุมชนหรือกิจการหมายความว่า กิจการของชุมชนหรือสถานประกอบการ เกี่ยวกับ
การผลิตสินค้าการให้บริการ หรือการอ่ืนๆ ที่ด าเนินการโดยบุคคลหรือคณะบุคคล ที่บุคลลากรของ
มหาวิทยาลัยน าองค์ความรู้วิชาการ ผลงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือร่วมพัฒนาต่อยอดกับชุมชนหรือสถาน
ประกอบการ ท าให้กิจการดีขึ้น มีผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน หรือท าให้มีศักยภาพการแข่งขันสูงขึ้น 

วิสาหกิจชุมชน หมายความว่า กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการ หรือการอ่ืน  ๆ   
ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น
นิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน  
และระหว่างชุมชน (แหล่งอ้างอิง : พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548) 

สูตรกำรค ำนวณ :  
 ผลรวมของโครงการที่มหาวิทยาลัยน าองค์ความรู้วิชาการ ผลงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
หรือร่วมพัฒนาต่อยอดกับชุมชนหรือสถานประกอบการจนท าให้เกิดการสร้างรายได้มีผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น  
หรือท าให้มีศักยภาพการแข่งขันสูงขึ้น 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.1.1 จ ำนวนชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดเก็บสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร กำยภำพ ชีวภำพภูมิ
ปัญญำและวัฒนธรรมที่สำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิต โดยบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : จ านวนชุมชนที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 2 หน่วยงาน ลงพ้ืนที่ส ารวจเก็บรวบรวม 
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน และจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบของโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพสธ.) เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  

แนวทางการด าเนินงาน 
1. คัดเลือกองค์การปกครองส่วนต าบล (อบต.) และแนะน าให้ อบต. สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ ฯ 

โครงการ อพสธ.   
2. ศึกษากรอบการด าเนินงานและกิจกรรมของโครงการ อพสธ.   
3. จัดท าโครงการโดยบูรณาการหน่วยงาน และลงพ้ืนที่ส ารวจเก็บรวบรวม ทรัพยากรกายภาพ  

ชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน และจัดเก็บข้อมูลตามกรอบการด าเนินงานของโครงการ อพสธ.  
4. น าข้อมูลทรัพยากรศึกษา วิจัย เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของโครงการที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 2 หน่วยงาน ลงพ้ืนที่ส ารวจเก็บรวบรวม 
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน และจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบของโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพสธ.) เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.1.2 จ ำนวนคลินิกเทคโนโลยีตำมจุดเน้นและควำมเชี่ยวชำญของมหำวิทยำลัย (เช่น แม่พิมพ์ 
อุตสำหกรรมเกษตร เป็นต้น) ที่ให้บริกำรชุมชนอย่ำงต่อเนื่องและมีรำยได้ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : คลินิคเทคโนโลยี หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในของคณะ โดยก าหนดหน้าที่
และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา วิจัย ฝึกอบรม หรือบริการวิชาการอ่ืนๆ ตามความเชี่ยวชาญ
ของคณะที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย (เช่น แม่พิมพ์ อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
บริหารจัดการและการท่องเที่ยว) มีผลการด าเนินงานและมีรายได้ จากผู้ใช้บริการภายนอกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี 

สูตรกำรค ำนวณ :  
 ผลรวมของคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย (เช่น แม่พิมพ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น) ที่ให้บริการชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีรายได้จากผู้ใช้บริการภายนอกอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย 2 ปี 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.2.1 จ ำนวนหน่วยงำน/ชุมชน ที่เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนพันธกิจสัมพันธ์กับมหำวิทยำลัย 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : หน่วยงาน/ชุมชน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ
ระดับจังหวัด สมาคมวิชาชีพภาคธุรกิจอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ  
ที่มีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย ด้วยหลักการพ้ืนฐานของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University 
Engagement)  

สูตรกำรค ำนวณ :  
 ผลรวมของหน่วยงาน/ชุมชน ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 4.2.2 จ ำนวนพันธกิจสัมพันธ์ที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยด าเนินงานในเรื่องที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญหรือต้องการ
พัฒนา โดยมีการวิเคราะห์  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการวางแผนท างานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมีการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จและวิธีการประเมินด าเนินงานตามแผน และถอดบทเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตามหลักการพ้ืนฐานของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด 
สมาคมวิชาชีพ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ที่มีกิจกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ด้วยหลักการพ้ืนฐานของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของโครงการที่มีแผนการท างานสอดคล้องกับหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
กับสังคม และด าเนินงานตามแผนร่วมกับหน่วยงานตามหลักการพ้ืนฐานของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.3.1 จ ำนวนโครงกำรที่สนองโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ หรือใช้หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : จ านวนโครงการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานสนองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ หรือด าเนินงานร่วมกับศูนย์ต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชด าริ หรือโครงการบริการวิชาการ 
แก่สังคมท่ีมีเป้าหมายให้ชุมชน/สังคมได้น าหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

สูตรกำรค ำนวณ :  
 ผลรวมของโครงการที่สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ หรือใช้หลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.3.2 จ ำนวนศูนย์เรียนรู้ที่สนองโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ที่มีกำรให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : การจัดพ้ืนที่การเรียนทางกายภาพในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชการที่ 9 หรือศาสตร์พระราชา และมีการจัดการเพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอกต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 
2 ปี 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมศูนย์เรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัย และที่จัดตั้งขึ้นในหน่วยงานภายนอก 
ที่มหาวิทยาลัยร่วมด าเนินการ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อควำมม่ันคงและบริหำรจัดกำรตนเองได้ 

ตัวช้ีวัดยุทธศำสตร์ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ของควำมส ำเร็จของกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดถึงผลสัมฤทธิ์ของความส าเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการโดยพิจารณา
จากความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

สูตรกำรค ำนวณ : การคิดร้อยละผลสัมฤทธิ์ของความส าเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 
 จ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการที่บรรลุ 
 จ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทั้งหมด 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก: กองนโยบายและแผน 
 
ตัวช้ีวัดยุทธศำสตร์ที่ 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของควำมส ำเร็จตำมภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย 

ค ำอธิบำยตัวชี้ วัด :ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดถึงผลสัมฤทธิ์ของความส าเร็จตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการและการปฏิบัติ งานเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก 
ของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ) 

สูตรกำรค ำนวณ:การคิดร้อยละผลสัมฤทธิ์ของความส าเร็จตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยการคิดร้อยหลัก 
 จ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่บรรลุ 
 จ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : กองนโยบายและแผน 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.1.1 จ ำนวนของหน่วยงำนในสังกัดที่ได้รับกำรทบทวน/ปรับโครงสร้ำงองค์กร/โครงสร้ำง 
กำรบริหำร 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดถึงจ านวนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่ได้รับการทบทวน/   
การปรับโครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการบริหาร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการและระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การทบทวนโครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการบริหาร หมายถึง กระบวนการเพ่ือวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงสร้าง อัตราก าลังงบประมาณ ขอบเขตอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ระบบและกระบวนการท างาน กฎหมายที่ส าคัญ   

การปรับโครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการบริหาร  หมายถึง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร  
หรือโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน ที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อน มีเส้นทางการปฏิบัติยืดยาว ปรับปรุงวิธี  
การปฏิบัติราชการให้ทันสมัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

X 100 

X 100 



 
สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนหน่วยงานที่ได้รับการทบทวน/ปรับโครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการบริหาร 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.2.1 จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรตำมพันธกิจหลักที่ได้รับกำรปรับปรุง/
พัฒนำและน ำมำใช้อย่ำงต่อเนื่อง 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดถึงจ านวนระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง  
ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนของมหาวิทยาลัย  
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่  
และน ามาใช้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  เพ่ือการบริหารงาน  หรือการปฏิบัติ งานตามพันธกิจหลัก 
ของมหาวิทยาลัย การตัดสินใจผู้บริหาร การติดตามตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินงาน ตลอดจนการปรับปรุง 
และน ามาใช้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนระบบสารสนเทศที่ปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ ที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  
ถึงปัจจุบัน 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตัวชี้ วัดกลยุทธ์ที่ 5.3.1 ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้สุทธิ (รำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำย) (ที่มิใช่รำยได้ 
จำกงบประมำณแผ่นดิน จำกปีงบประมำณก่อน) 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดถึงการเพ่ิมขึ้นของรายได้สุทธิ อันได้แก่รายได้อ่ืน ของมหาวิทยาลัย
นอกเหนือจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน หักด้วยค่าใช้จ่าย 

รายได้ หมายถึง รายรับหรือผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ (อ้างอิงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ข้อ 10)  ดังนี้ 

1. รายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ 
2. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์ 
3. เงินหรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศหรือบริจาค 
4. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน 
5. เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอ่ืนที่มหาวิทยาลัยได้รับ 
6. รายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ  
ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายจ่ายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหาร

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 คือ การน าไปจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพ่ือประโยชน์ 
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือตามที่อนุญาต
ให้จ่ายได้ตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 



สูตรกำรค ำนวณ : การคิดร้อยละการเพ่ิมขึ้นของรายได้สุทธิ  (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย) (ที่มิ ใช่รายได้ 
จากงบประมาณแผ่นดิน จากปีงบประมาณก่อน) 

 จ านวนรายได้สุทธิปีงบประมาณปัจจุบัน – จ านวนรายได้สุทธิปีงบประมาณที่ผ่านมา   
 จ านวนรายได้สุทธิปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก: กองคลัง 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.4.1 จ ำนวนผลงำนที่ หน่วยงำน บุคลำกร นักศึกษำ สร้ำงชื่อเสียงให้มหำวิทยำลัย ในด้ำนต่ำง ๆ  
(กิจกรรม โครงกำร รำงวัลฯ)  

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดถึงจ านวนผลงานที่ หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้
มหาวิทยาลัย โดยการได้รับรางวัล การได้รับการยกย่องชมเชย จากการเข้าร่วมจัดกิจกรรม ประกวด แข่งขัน 
จากหน่วยงานหรือองค์การระดับชาติขึ้นไป รวมทั้งการจัดกิจกรรมโครงการ โดยสาธารณะชนมีส่วนร่วม ที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของสังคมภายนอก  

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติขึ้นไป หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป (เช่นระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
(อ้างอิงจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาภายใน พ.ศ.2557 หน้า 36) 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนรางวัล กิจกรรม หรือโครงการที่ หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา สร้างชื่อเสียง 
ให้มหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ  
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกหน่วยงาน 

 
ตัวชี้ วัดกลยุทธ์ที่ 5.5.1 จ ำนวน IB (Inspection body) และ/หรือ CB (Certified body) ที่สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้มหำวิทยำลัย  ( Inspection body หน่วยตรวจ คือ หน่วยงำนมีอุปกรณ์และเครื่องมือรับ
บริกำรตรวจสอบ Certified body หน่วยรับรอง คือหน่วยงำนสำมำรถรับรองคุณภำพหรือมำตรฐำน
สินค้ำ/เครื่องมือให้บุคคลภำยนอก) 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดถึงจ านวน IB (Inspection body) และ/หรือ CB (Certified body)  
ที่สามารถสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย  ( Inspection body หน่วยตรวจ คือ หน่วยงานมีอุปกรณ์และเครื่องมือ
รับบริการตรวจสอบ Certified body หน่วยรับรอง คือหน่วยงานสามารถรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานสินค้า/
เครื่องมือให้บุคคลภายนอก) 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวน IB (Inspection body) และ/หรือ CB (Certified body) ที่สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย  
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก: ทุกหน่วยงาน 

X 100 



 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.6.1 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดถึงการบริหารจัดการภารกิจหลักโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นการประเมินเชิงบวก 
ที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูลกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใสรวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและ 
มีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลรวมไปจนถึงการประเมิน
“วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและประเมินแนวทางในการป้องกัน 
การทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) แบ่งออกเป็น 5 ดัชนีดังนี้ 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล(EB1) 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม(EB2) 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง(EB3) 
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การด าเนินงานตามภารกิจ(EB4) 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่(EB5) 
 ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร(EB6) 
 ตัวชี้วัดที่ 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน(EB7) 
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 การรับสินบน(EB8) 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต(EB9) 
 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(EB10) 
 ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต(EB11) 
 ตัวชี้วัดที่ 4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 
5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
 ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ(EB12) 
 ตัวชี้วัดที่ 5.2 คุณธรรมการบริหารงาน 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ได้คะแนน
ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ส านักงานตรวจสอบภายใน 



ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 5.7.1 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนที่มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
ค ำอธิบำยตัวชี้ วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดถึงบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ 
ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพเพ่ือรองรับเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ก.บ.ม.) มีการประชุมและมีมติแต่งตั้ง 

การก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นมีดังนี้ 
1) ต าแหน่งวิชาการได้แก่ 

- ศาสตราจารย์ 
- รองศาสตราจารย์ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

การแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดี
ออกค าสั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน  

การแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว 
ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรี 
น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ (อ้างอิงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2550) 

2) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะได้แก่ 
- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
- ระดับเชี่ยวชาญ 
- ระดับช านาญการพิเศษ 
- ระดับช านาญการ 
- ระดับปฏิบัติการ 

3) ต าแหน่งประเภททั่วไปได้แก่ 
- ระดับช านาญงานพิเศษ 
- ระดับช านาญงาน 
- ระดับปฏิบัติงาน 

การแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ก.บ.ม.) (อ้างอิงจากข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2551) 

 
 



 
สูตรกำรค ำนวณ : การคิดร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้าในอาชีพโดยนับ   
จากวันที่สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ก.บ.ม.)  
มีการประชุมและมีมติแต่งตั้ง 
 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เข้าเกณฑ์ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : กองบริหารงานบุคคล 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.7.2 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร/
ภำษำ/ IT/เทคโนโลยีสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดถึงบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาโดยการเพ่ิมพูน
ความรู้ ในด้านวิชาการ/ วิชาชีพ/ IT/เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและภาษาตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในเวลา 1 ปี  

บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ โดยการอบรมศึกษาดูงานหรือการศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้า
ด้วยตัวเอง ทางด้านวิชาการ วิชาชีพหรือประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพที่ ต้องใช้วิชาความรู้ทักษะ  
และประสบการณ์ โดยการเข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการระยะเวลา 1 ปี  ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง  
ในปีงบประมาณ และได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยการอบรม การศึกษาดูงาน หรือการศึกษา
เรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ในปีงบประมาณ  

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ โดยการอบรม การศึกษาดูงานหรือการศึกษาเรียนรู้ 
ค้นคว้าด้วยตนเอง วิชาชีพ/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า 
30 ชั่วโมง ในปีงบประมาณ และได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยการอบรม การศึกษาดูงาน   
หรือการศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ในปีงบประมาณ  

สูตรกำรค ำนวณ :การคิดร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ/ 
วิชาชีพ/ IT/เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและภาษา 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์    
   จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งหมด ณ วันที่ 1 ต.ค. ของต้นปีงบประมาณ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 

X 100 

X 100 



ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 5.7.3 ได้รับกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียว 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดถึงการได้รับจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มี
การบูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัยและในทุกกิจกรรรม 
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการท างานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และประหยัดพลังงานอันก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนของชาติ   

โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ  
1) ที่ตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Setting And Infrastructure) จ านวน 1,500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15 

1.1 สัดส่วนของพ้ืนที่เปิดโล่งต่อพ้ืนที่ทั้งหมด 300 คะแนน 
1.2 สัดส่วนของพ้ืนที่เปิดโล่งต่อจ านวนประชากรของวิทยาเขต 300 คะแนน 
1.3 พ้ืนที่ในวิทยาเขตที่มีลักษณะเป็นป่า 200 คะแนน 
1.4 พ้ืนที่ในวิทยาเขตที่ใช้ปลูกต้นไม้ 200 คะแนน 
1.5 พ้ืนที่ในวิทยาเขตที่ใช้เป็นพื้นที่ดูดซึมน้ า 300 คะแนน 
1.6 งบประมาณของมหาวิทยาลัยในส่วนความพยามยามเพ่ือความยั่งยืน 200 คะแนน 

2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)  
จ านวน 2,100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 21  

 2.1 การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 200 คะแนน 
 2.2 การด าเนินงานโครงการอาคารอัจฉริยะ 300 คะแนน 
 2.3 พลังงานทดแทนซึ่งผลิตได้ในวิทยาเขต 300 คะแนน 
 2.4 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดต่อประชากรของวิทยาเขต 300 คะแนน 
 2.5 สัดส่วนพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ต่อการใช้พลังงาน 200 คะแนน 
 2.6 องค์ประกอบของการด าเนินงานอาคารสีเขียว 300 คะแนน 
 2.7 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 200 คะแนน 
 2.8 สัดส่วนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งหมดต่อจ านวนประชากรของวิทยาเขต 300 คะแนน 
3) การจัดการของเสีย (Waste Management) จ านวน 1,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 18 
 3.1 โครงการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต 300 คะแนน 
 3.2 โครงการน าของเสียในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้ใหม่ 300 คะแนน 
 3.3 การจัดการของเสียเป็นพิษ 300 คะแนน 
 3.4 การบ าบัดของเสียอินทรีย์ 300 คะแนน 
 3.5 การบ าบัดของเสียอนินทรีย์ 300 คะแนน 
 3.6 การบ าบัดน้ าเสีย  300 คะแนน 
4) การจัดการน้ า (Water Usage) จ านวน 1,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 10 
 4.1 โครงการอนุรักษ์น้ า 300 คะแนน 
 4.2 โครงการน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ 300 คะแนน 
 4.3 การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ า 200 คะแนน 



 
 4.4 การใช้น้ าที่ท าการบ าบัดแล้ว 200 คะแนน  
5) การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Transportation) จ านวน 1,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 18 
 5.1 สัดส่วนของยานพาหนะ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) 200 คะแนน 
  ต่อจ านวนประชากรของวิทยาเขต   
 5.2 สัดส่วนของบริการรถรับส่งสาธารณะต่อจ านวนประชากรของวิทยาเขต 200 คะแนน 
 5.3 สัดส่วนของจักรยานต่อจ านวนประชากรของวิทยาเขต 200 คะแนน 
 5.4 ประเภทของที่จอดรถ 200 คะแนน 
 5.5 โครงการริเริ่มด้านขนส่งเพ่ือลดจ านวนรถส่วนบุคคลในวิทยาเขต 200 คะแนน 
 5.6 การลดพื้นที่จอดรถส่วนบุคคลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (จากปี 2561-2563) 200 คะแนน 
 5.7 บริการรถรับส่งสาธารณะ 300 คะแนน 
 5.8 นโยบายเกี่ยวกับรถจักรยานและการเดินเท้าภายในวิทยาเขต 300 คะแนน 
6) ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Education)          

จ านวน 1,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 18 
 6.1 สัดส่วนของรายวิชาเกี่ยวกับความยั่งยืนต่อรายวิชา/หลักสูตรทั้งหมด 300 คะแนน 
 6.2 สัดส่วนของทุนวิจัยด้านความยั่งยืนกับทุนวิจัยทั้งหมด 300 คะแนน 
 6.3 การตีพิมพ์ด้านความยั่งยืน 300 คะแนน 
 6.4 กิจกรรมด้านความยั่งยืน 300 คะแนน 
 6.5 องค์กรนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับความยั่งยืน 300 คะแนน 
 6.6 เว็บไซต์เกี่ยวกับความยั่งยืน 300 คะแนน 
(อ้างอิงจาก คู่มือ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI Greenmetric) ปี 2017) 

สูตรกำรค ำนวณ : 
  ผลการได้รับการจัดอันดับของ University of Indonesia (UI) 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : กองกลาง 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.8.1 ผลสัมฤทธิ์ของควำมส ำเร็จกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 
เพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดถึงความส าเร็จการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย คือ การน าเอา
ศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน 
เกิดเป็นชิ้นงาน/ผลงาน ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 ผลรวมของจ านวนชิ้นงาน/ผลงาน ที่เกิดจากความส าเร็จการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก : สถาบันวิจัยและพัฒนา 


































































































































































































































































































































