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รายงานการประเมินตนเองเพ่ือเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาฉบับนี้ เป็นการประเมินผลตามตัวชี้วัดศักยภาพและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามคู่มือ             
การประเมินตนเอง ก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์  ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการวิจัยระดับ          
แนวหน้า กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มผลิตบุคลากรวิชาชีพ
สาขาต่างๆ ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินรวบรวมจากคณะ/หน่วยงาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละตัวชี้วัด 

ขอขอบคุณคณะ/หน่วยงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล 
ให้ข้อเสนอแนะการจัดท ารายงานให้เรียบร้อยสมบูรณ์ อันจะเกิดประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนา              
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู่การพัฒนาตามกลุ่มสถาบันที่เลือกไว้ 
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การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 24 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2562 ก าหนดให้มีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้ โดยค านึงถึงจุดหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ 
และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน
คุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณกับการจัดกลุ่มดังกล่าว เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
 ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 หมวด 1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจัดกลุ่ม สถาบัน ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาค านึงถึงศักยภาพและความพร้อมของส่วนงานภายในสถาบัน
โดยก าหนดให้มีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้  
 

       (1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก   
       (2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม   
       (3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 
       (4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 
       (5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ 
       (6) กลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนด 
 

 โดยคู่มือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงาน 
และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ส าหรับกลุ่ม (1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and 
Frontier Research) (2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and 
Innovation) (3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community) และ (5) กลุ่ม
ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals and Specialists) 
ตัวชี้วัดประกอบด้วย ตัวชี้วัด 2 ประเภท คือ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ( Performance indicator)            
และตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential indicator)   
  คณะกรรมการด าเนินการประเมินตนเองเพ่ือเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ท าการประเมินศักยภาพและผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามตัวชี้วัดในคู่มือการประเมินฯ ทั้ง 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดศักยภาพ (Potential indicator) 4 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด               
ผลการด าเนินงาน (Performance indicator) 4 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 32 ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดมีระดับ           
การประเมิน 5 ระดับ (1-5) ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
 

1. กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้า (Global and Frontier Research) 
       - ตัวชี้วัดศักยภาพของสถาบัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.50  
       - ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.25  
2. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) 
       - ตัวชี้วัดศักยภาพของสถาบัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.50  
       - ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.75  
3. กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community) 
       - ตัวชี้วัดศักยภาพของสถาบัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.75  
       - ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.25  
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4. กลุ่มผลิตบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals  
    and Specialists) 
       - ตัวชี้วัดศักยภาพของสถาบัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.50 
       - ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.00  

 

จากผลการประเมินตามตัวชี้วัดศักยภาพและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์  
พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีค่าเฉลี่ยผลการประเมินในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน
(Area-Based and Community) มากที่สุด ทั้งด้านศักยภาพของสถาบัน (ค่าเฉลี่ย 4.75) และด้านผลการ
ด าเนินงาน (ค่าเฉลี่ย 3.25) จึงแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็งด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยจึงเลือกสังกัดกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 
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            เพ่ือให้การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมามีความสมบูรณ์ คณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยส าหรับประกอบ            
การประเมิน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.1 ความเป็นมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีต้นก าเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมประจ ามณฑล
นครราชสีมา ซึ่งกระทรวงธรรมการได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2466 จากนั้นได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
สถานะมาเป็นระยะจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของมหาวทิยาลัย 
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1.2 ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เอกลักษณ์  และอัตลักษณ์  
 

ปรัชญา 
 แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น าสังคม 
 
วิสัยทัศน์ 
 

 “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศ  
3. สร้างต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
5. บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

เอกลักษณ์  
ที่พ่ึงของท้องถิ่น 
 

อัตลักษณ์ของบัณฑติ  

 ส านึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน 

 
1.3 สภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 
1) พื้นที่ให้บริการหลักตั้งอยู่ที่ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 174 ไร่  

3 งาน 41 ตารางวา  
 
 
 
 
 
 
 
2) ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) ตั้งอยู่ที่ต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
เป็นพื้นที่ในการฝึกอบรมและปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 
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3) สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ   ตั้งอยู่ที่บ้าน
โกรกเดือนห้า ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 80 ไร่ 2 งาน 
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1.4  โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน   
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
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     โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย 
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1.5 โครงสร้างหลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา  
7 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  
โดยมหาวิทยาลัยเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีจ านวน 71 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน  22 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 93 หลักสูตร จ าแนกตามคณะที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

 

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ/ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์      
   ครุศาสตร ์ 18 1 6 2 27 
   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 13 - 2 1 16 
   วิทยาการจัดการ 13 - 2 1 14 
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 - - - 1 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 - 3 1 18 
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 - - - 8 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      
   สาธารณสุขศาสตร ์ 3 - 1 1 5 
บัณฑิตวิทยาลัย(สหวิทยาการ) - - 1 - 1 

รวม 71 1 15 6 93 
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรเปิดใหม่ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิ ชาการจั ดการข้อมู ลดิ จิ ทั ล  หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ช า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลมี เ ดี ย  
และระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

 
1.6 จ านวนนักศึกษา 

 

จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 15,108 คน ระดับการศึกษา เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 14,108 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1,000 คน 
 

นักศึกษาท้ังหมด ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
 

ระดับการศึกษา ภาคปกติ กศ.ปช./ภาคพิเศษ รวม ร้อยละ 
ปริญญาตรี 12,364 1,744 14,108 93.38 
ป.บัณฑิต - 213 213 1.41 
ปริญญาโท 15 657 672 4.45 
ปริญญาเอก 6 109 115 0.76 

รวม 12,385 2,723 15,108 100.00 
ร้อยละ 81.98 18.02 100.00  
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จ านวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมด และผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
จ าแนกตามระดับการศึกษา/กลุ่มสาขาวิชา และระบบการจัดการเรียนการสอน 

ระดับการศึกษา 
/กลุ่มสาขาวิชา 

นักศึกษาใหม่ นักศึกษาท้ังหมด ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปกติ 
กศ.ปช. 
/พิเศษ 

ปกติ 
กศ.ปช. 
/พิเศษ 

ปกติ 
กศ.ปช. 
/พิเศษ 

ปริญญาตร ี        
 - วิทยาศาสตรฯ์ 470 56 2,094 239 537 88 
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 137 - 472 25 175 32 
 - มนุษยศาสตร์ฯ 2,363 331 9,798 1,480 2,300 462 

รวม ป.ตร ี 2,970 387 12,364 1,744 3,012 582 
ป.บัณฑิต       
 - มนุษยศาสตร์ฯ - - - 213 - 160 

รวม ป.บัณฑิต - - - 213 - 160 
 

ระดับการศึกษา 
/กลุ่มสาขาวิชา 

นักศึกษาใหม่ นักศึกษาท้ังหมด ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปกติ 
กศ.ปช. 
/พิเศษ 

ปกติ 
กศ.ปช. 
/พิเศษ 

ปกติ 
กศ.ปช. 
/พิเศษ 

ปริญญาโท       
 - วิทยาศาสตรฯ์ 2 8 2 56 - 1 
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 3 - 47 - - 
 - มนุษยศาสตร์ฯ 9 97 13 554 - 6 

รวม ป.โท 11 108 15 657 - 7 
ปริญญาเอก       
 - วิทยาศาสตรฯ์ 2 - 2 8 - - 
- วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 4 - 4 5 - 3 
 - มนุษยศาสตร์ฯ - 22 - 96 - 49 

รวม ป.เอก 6 22 6 109 - 52 
รวมทุกระดับการศึกษา 2,987 517 12,385 2,723 3,012 801 
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ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
 

ระดับการศึกษา ภาคปกต ิ กศ.ปช./ภาคพิเศษ รวม ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 3,012 582 3,594 94.26 
ป.บัณฑิต - 160 160 4.20 
ปริญญาโท - 7 7 0.18 
ปริญญาเอก - 52 52 1.36 

รวม 3,012 801 3,813 100.00 
ร้อยละ 78.99 21.01 100.00  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 
 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 
1.7 จ านวนบุคลากร 
 

         ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 1,133 คน ประกอบด้วย 
บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 610 และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 523 คน จ าแนกได้ดังนี้   

 
จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามประเภทบุคลากรและสายงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
            หมายเหตุ   1. ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564 
       2. บุคลากรสายวิชาการรวมครูโรงเรียนสาธิต 61 คน 
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ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. รวม 
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 3,594  

 -    160 160  -    7 7  -    52 52 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ประเภทบุคลากร 
สายงาน 

รวม 
สายวิชาการ สายสนบัสนุน 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 135 11 146 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 459 398 857 
พนักงานราชการ - 25 25 
ลูกจ้างประจ า - 19 19 
ลูกจ้างช่ัวคราว 16 70 86 
รวม 610  523 1,133 
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1.8 งบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีงบประมาณในการด าเนินงาน  
รวมทั้งสิ้น 817,7796,720 บาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 495,189,300 บาท งบประมาณจาก
เงินบ ารุงการศึกษา 260,741,180 บาท และงบประมาณจากโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน และภาคพิเศษ 
61,849,240 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
 
 

                     หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ  ร้อยละ 
แผ่นดิน 495,189,300 60.55 
เงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) 260,741,180 31.88 
โครงการจดัการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) / ภาคพิเศษ 61,849,240 7.57 

รวม 817,779,720 100.00 
                * ข้อมูล ณ  กันยายน 2563 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีงบประมาณในการด าเนินงาน  
รวมทั้งสิ้น 876,759,250 บาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 584,767,400 บาท งบประมาณจาก 
เงินบ ารุงการศึกษา 238,586,460 บาท และงบประมาณจากโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน และภาคพิเศษ 
53,405,390 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
 
 

                     หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ  ร้อยละ 
แผ่นดิน 584,767,400 66.70 
เงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) 238,586,460 27.21 
โครงการจดัการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) / ภาคพิเศษ 53,405,390 6.09 

รวม 876,759,250 100.00 
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1.9 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2562-2565 
 ตามทีส่ถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 หลังสถานการณ์ COVID-
19 คลี่คลายลง มหาวิทยาลัยจึงได้ท าการทบทวนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม โดยมีการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ           
เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะจากนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นักธุรกิจ         
ในท้องถิ่น นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์ 
และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การรวบรวมข้อมูลบริบทศึกษานโยบาย  และแผนที่เกี่ยวข้อง           
เพ่ือยกร่างเป็นยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  โดยสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ 
คือ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับปรับปรุง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศ  
3. สร้างต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
5. บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

แผ่นดิน บ.กศ. กศ.ปช. 

ล้านบาท 

แหล่งเงิน 

584.7674 

238.5864 

53.4053 



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 18 
 

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์  
มีความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานท า มีความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิต            

ในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต        
และทักษะอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ และความต้องการของตลาดแรงงาน  

1. มีความเป็นเลิศด้านการผลิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบสูง ทางวิชาการ เศรษฐกิจ           

และสังคมต่อท้องถิ่นและประเทศ 
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง สามารถพ่ึงตนเองได้ มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล                   
4. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศที่บทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน             

ในท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
5 .  เป็ นมหาวิทยาลั ยที่ มีนวั ตกรรม เ พ่ือสร้ า งมูลค่ า เ พ่ิมจากภูมิ ปัญญา ศิลปวัฒนธรรม                   

และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
  2. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง
 

 3. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ  

 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล 
 

 5. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 

6. การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 เป้าประสงค ์

38 ตัวชี้วัด 33 กลยุทธ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานท า 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิต                       
ในศตวรรษท่ี 21และฐาน 
วิถีชีวิตใหม่ (New normal) 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง
การสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
1.1.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ยุคใหม่ 
1.1.3 พัฒนาสภาพแวดล้อม              
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่อ            
การเรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัย 
1.1.4 พัฒนาสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ตาม
แนวทาง Active Learning  
1.1.5 สร้าง Partnership                  
กับสถานประกอบการ และสถาบัน 
การศึกษาในการผลิตบัณฑิต 

KPI1.1.1 จ านวนหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนอง
ประชาชนให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
(หลักสูตรที่ได้คุณวุฒิ 6 หลักสูตร) 
KPI1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัย (50.00)  
KPI1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (50.00) 
KPI1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี        
ที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (80.00) 
KPI1.1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ด้านทักษะความรู้ การคิดวิเคราะห์          
และคุณธรรมจริยธรรม (4.00)  
KPI1.1.6 จ านวนผลงานของนักศึกษา 
หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ (20 ผลงาน)  

1.2 ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ        
การพัฒนาทักษะในการท างาน 
 
 

1.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น 
1.2.2 สร้าง Partnership                  
กับสถานประกอบการ 
และหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา
ทักษะการท างานของประชาชน 

KPI1.2.1 จ านวนหลักสูตร Up Skills/Re Skills          
ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง และเปิดด าเนินการ 
(50 หลักสูตร/ปี) 
KPI1.2.2 จ านวนหน่วยงานภายนอก ที่มีความ
ร่วมมือด าเนินการ หลักสูตร Up Skills/Re Skills  
(20 หน่วยงาน) 
KPI1.2.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาทักษะการท างาน(3.75) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
2.1 สร้างครูที่ เก่งวิชาการ              
เก่งภาษา เก่งสอน มีจิต
วิญญาณความเป็นคร ู 
รู้และรักษ์ท้องถิ่น 
น้อมน าศาสตร์ของพระราชา             
มาปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
 

2.1.1 พัฒนาระบบคัดเลือกคนดี คนเก่ง  
มีความศรัทธาในวิชาชีพครูเข้าเรียนครู 
2.1.2 ส่งเสริมการสร้างครูตามแนวศาสตร์ 
ของพระราชา 
2.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ผลิตและพัฒนาครูกับหน่วยงาน 
ทั้งในและต่างประเทศ 
2.1.4 ยกระดับคุณภาพกระบวนการ         
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยร่วมจัด 
การเรียนรู้ในสถานศึกษา 
(School Integrated Learning: SIL) 
 

KPI2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินได้รับเข็มเชิดชูเกียรติครู          
ของพระราชา (20.00) 
KPI2.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตครู ด้านการน้อมน าศาสตร์
พระราชามาปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน  
เก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน                   
มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
รู้และรักษ์ท้องถิ่น (3.51) 
KPI2.1.3  ระดับความส าเร็จของการ
ยกระดับคุณภาพกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยร่วมจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา (School 
Integrated Learning: SIL) (ระดับ 3) 
KPI2.1.4  จ านวนนวัตกรรมเพ่ือการ
เสริมสร้างคุณลักษณะครูของพระราชา  
(อย่างน้อย 6 นวัตกรรม/ปี) 
KPI2.1.5  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ              
ในการผลิตครู (อย่างน้อย 3 เครือข่าย) 
KPI2.1.6  ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล 
(80.00) 

2.2 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะในการจัด
การศึกษา และพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.2.1 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะตามความต้องการจ าเป็น       
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ             
ในการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
2.2.3 พัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน
สมรรถนะครูมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPI2.2.1 จ านวนหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(Up Skills/Re Skills)  
(อย่างน้อย 20 หลักสูตร/ปี) 
 
KPI2.2.2 จ านวนสถานศึกษาหรือ
หน่วยงาน ทางการศึกษาภายนอกที่ 
เข้าร่วมด าเนินการหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(อย่างน้อย 3 หน่วยงาน) 
KPI2.2.3 ร้อยละของครูและบุคลากร                   
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา                     
มีสมรรถนะสูงขึ้น (80.00) 
KPI2.2.4 ระดับความพึงพอใจของครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในการเพ่ิม
สมรรถนะในการจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

และการจัดการเรียนรู้(3.51) 
KPI2.2.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบรับรองมาตรฐานสมรรถนะ              
ครูมืออาชีพ (ระดับ 3) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
3.1 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ 
จากการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของคนในท้องถิ่น
และประเทศ 

3.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงาน
วิชาการและงานวิจัยที่เกิด Impact สูง  
และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 
3.1.2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาให้ 
กับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ และการ
น าเสนอผลงานวิชาการ และงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

KPI3.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา(ร้อยละ 50.00) 
KPI3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
และนานาชาติ (ร้อยละ 50.00) 
KPI3.1.3 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือใน
การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
(5 เครือข่าย) 

3.2 ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ        
มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ิมขึ้น 

3.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการ
วิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สู่ชุมชน 
3.2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ             
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน  
และชุมชนท้องถิ่น 
3.2.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม   
ที่เป็นสหวิทยาการ เพ่ือน าไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และมุ่งแก้ไขปัญหา 
ของสังคม 
3.2.4 สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย 
และบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก 

KPI3.2.1  ระดับความส าเร็จของการ                    
น าองค์ความรู้ไปใช้ในการเพ่ิม 
ขีดความสามารถของคนในชุมชน  
(ระดับ 4) 
KPI3.2.2  จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา  
และมีการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (8 ชุมชน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล 
                   และมีความเป็นสากล 

 

 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
4.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
สมรรถนะสูง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้มีธรรมาภิบาล 
และมีความเป็นสากล  
 

4.1.1พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ                     
และมีธรรมาภิบาล 
4.1.2 น าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ 
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงาน 
ให้มีประสิทธิภาพสูง 
4.1.3 พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนด้วยการ
แสวงหารายได้ บริหารทรัพย์สิน  
สร้างเสถียรภาพทางการเงินและงบประมาณ 
4.1.4 ส่งเสริมโครงการความร่วมมือ 
ทางวิชาการวิชาชีพกับต่างประเทศ 
ที่ม ีimpact สูง 
4.1.5 ปรับโครงสร้างองค์กร และระบบ
บริหารงานบุคคลเพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัย 
ที่มีสมรรถนะสูงมีธรรมภิบาล 
และมีความเป็นสากล 
 

KPI4.1.1 ระดับความส าเร็จของ                   
การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ (ระดับ3) 
KPI4.1.2 ผลคะแนนประเมิน ITA              
(ร้อยละ 85) 
KPI4.1.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย (3.51) 
KPI4.1.4 จ านวนโครงการความร่วมมือ         
ทางวิชาการวิชาชีพกับต่างประเทศ          
(2 โครงการ/ปี) 
KPI4.1.5 ผลการจัดอันดับของ  
THE impact ranking ด้านคุณภาพ 
การจัดการศึกษา(Quality Education)  
(ไม่เกิน 300 อันดับแรก) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
5.1 ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย         
ในทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา ให้เรียนรู้        
และได้รับความเสมอภาค         
และเท่าเทียมในสังคม  

5.1.1 พัฒนานวัตกรรมและการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัยที่เอ้ือต่อคนทุกวัย 
รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
5.1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมกันของสังคม  
กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน 
ชุมชนและท้องถิ่น 

  

KPI5.1.1 จ านวนโครงการบูรณาการ 

เพ่ือสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมกันทางสังคมของ 

คนทุกช่วงวัย (10 โครงการ/ปี) 
KPI5.1.2 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ          
ในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส          
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5 เครือข่าย) 
KPI5.1.3 ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้เรียนรู้(3.75)        
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 
                   ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
6.1 การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
บุคลากร และชุมชน ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรม 

6.1.1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม              
ของท้องถิ่น 
6.1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
อารยธรรมโคราชและอารยธรรมอีสานใต้ 
 

KPI6.1.1 จ านวนกิจกรรมการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า ที่นักศึกษา 
บุคลากร และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ (8 กิจกรรม/ปี) 
KPI6.1.2  จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่น             
และศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา          
สร้างมูลค่าเพ่ิม (2 รายการ/ปี) 
KPI6.1.3  ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีศักยภาพ       
ต่อการให้บริการทั้งในมิติวิชาการ            
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(ระดับ5) 
 

6.2 ทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์
อย่างสร้างสรรค์ สมดุล             
และยั่งยืน 

6.2.1 NRRU Green University 
6.2.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.2.3 สนับสนุนการสร้างอุทยานธรณี
โคราชให้เป็น UNESCO Global Geopark 

KPI6.2.1  จ านวนกิจกรรม Green 
University (5 กิจกรรม/ปี) 
KPI6.2.2  ระดับความส าเร็จของการ
ยกระดับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินให้
เป็น “UNESCO Global Geopark” 
(ระดับ 4) 

 

 

1.10 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 

มาตรา 7  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา 
ของแผ่นดิน ฟื ้นฟูพล ังการเร ียนรู ้ เช ิดช ูภ ูม ิป ัญญาของท้องถิ ่น สร้างสรรค์ศ ิลปว ิทยา เ พื ่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 

มาตรา 8  ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา 18 ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 

พัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน 
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(1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาการวิจัยการให้บริการ
ทางวิชาการแกสังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครูการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการ
อนุรักษสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 

(3) ก ากับมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย  
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก าหนด 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีปัจจุบัน 
เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 89 สาขาวิชาแบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 67 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต  1  สาขาวิ ชา  ระดับปริญญาโท 1 6  สาขาวิ ช า  และระดับปริญญาเอก  5  สาขาวิช า 
มีนักศึกษารวม ทุกระดับการศึกษา 16,014 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาปีละกว่า 4 ,000 คน ภายใต้ 
การด าเนินงานของ 6 หน่วยงาน ได้แก่  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กรโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

จุดแข็ง (S=STRENGTH) จุดอ่อน (W=WEAKNESS) 
1. ผู้บริหารสูงสุดมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความมุ่งม่ัน         
ในการท างาน 
2. บุคลากรมีศักยภาพและองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
3. มีชื่อเสียงด้านการผลิตและพัฒนาครู 
4. มีความใกล้ชิดกับชุมชน มีผลการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาท้องถิ่นจ านวนมาก 
5. มีทรัพยากรที่หลากหลายสามารถน าไปต่อยอดในการ
จัดหารายได้เพ่ิม 

1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีจ านวน
มากในขณะที่จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 
2. หลักสูตรเดิมมีจ านวนมากแต่ขาดความทันสมัย 
หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ Upskill/Reskill ยังมีน้อย 
3. งานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูงรวมถึงการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังมีน้อย 
4. รายได้จากการบริการวิชาการและรายได้อ่ืนๆ มีน้อย 
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานเท่าที่ควร 

โอกาส (O= OPPORTUNITY) อุปสรรค (T= THREAT) 
1. พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นโยบายรัฐบาล   
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การเกิดโรคระบาด Covid-19 เป็นโอกาส                      
ให้ไดท้บทวนกระบวนการท างานตามภารกิจทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลง 
3. โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรม
เอ้ือต่อการด าเนินงานให้สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น 
4. มีภาคีเครือข่ายการท างานที่เข้มแข็งและหลากหลาย 
5. มีแหล่งทุนจากภายนอกจ านวนมากที่เปิดโอกาสให้
เข้าถึงตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

1. กฎ ระเบียบของรัฐไม่เอ้ือต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการด าเนินงานในลักษณะการจัดหารายได้ 
2. การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง 
3. มีสถาบันอุดมศึกษาจ านวนมาก มีการแข่งขันทั้งใน
หลักสูตรปกติ และหลักสูตร Upskill/Reskill 
4. ข้อจ ากัดพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา             
ของผู้เข้าเรียน ท าให้มหาวิทยาลัยมีต้นทุนในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตจ านวนมาก 
5. Disruptive Technology ท าให้มหาวิทยาลัย           
ต้องมีการปรับตัว เรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา (SWOT Analysis) 
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           มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการด าเนินการประเมินตนเองเพ่ือเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
และจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน และแหล่งข้อมูลต่างๆ             
เพ่ือท าการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามคู่มือการประเมิน การก าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์  โดยมีรายละเอียดผลการประเมินตามราย กลุ่มยุทธศาสตร์             
และตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
 

กลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 
 

ชื่อตัวชี้วัด   Po1.1 จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff/Student Ratio) 

ประเภทตัวชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  การเรียนการสอนและผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

มิติตามพันธกิจ  คุณภาพการเรียนการเรียนการสอนและการวิจัย 

นิยามตัวช้ีวัด  สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา 

รายการข้อมูล  1. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (ปริญญาตรี  
และบัณฑิตศึกษา) ที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษา            
ที่ ผ่านมา  

2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา                 
ที่ รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูล FTES ตามท่ีรายงานในระบบ CHE QA Online 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 15 
ระดับ 2 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 13 
ระดับ 3 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 11 
ระดับ 4 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 9  
ระดับ 5 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 7 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

     15,108      = 1 : 27.52 
       549 

ส่วนที่ 3  การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพและตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
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ระดับการประเมิน  
(1-5) 

ระดับ 1 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองบริหารงานบุคคล 

 
ชื่อตัวชี้วัด   Po1.2 ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ (Active International Research  

Collaboration) 

ประเภทตัวชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  ความร่วมมือวิจัยในระดับนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา 

มิติตามพันธกิจ  การยอมรับในระดับนานาชาติระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 

นิยามตัวช้ีวัด  ร้อยละจ านวนบทความวิจัย (Paper) ที่มีความร่วมมือกับนานาชาติต่อจ านวน 
บทความวิจัย (Paper) ทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus 

รายการข้อมูล  1. จ านวนบทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้รับ 
การตีพิมพ์ของอาจารย์/นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาโดยมีอาจารย์หรือ นักวิจัย
จากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเป็นผู้ร่วมประพันธ์ ในรอบ
5 ปีปฏิทิน 

2. จ านวนบทความวิจัย (Paper) ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง  
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus ในรอบ         
5 ปีปฏิทิน 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนบทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ X 100            
จ านวนบทความวิจัย (Paper) ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลอ้างอิงตาม SciVal 
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เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 40  

ระดับ 2 บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ             
ร้อยละ 50  
ระดับ 3 บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ           
ร้อยละ 60  
ระดับ 4 บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ           
ร้อยละ 70  
ระดับ 5 บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ            
ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน       
ปีการศึกษา 2563 

        23     x 100  =  ร้อยละ 23.96 
        96 

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 0 

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ศูนย์นวัตกรรมฯ             
 
 

ชื่อตัวชี้วัด   Po1.3 ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจ านวน
ผลงานวิจัย (H-index Faculty) 

ประเภทตัวชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  คุณภาพงานวิจัย 

มิติตามพันธกิจ  คุณภาพของบุคลาการของสถาบันอุดมศึกษา 

นิยามตัวช้ีวัด  จ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนผลงานวิจัย (H-index) 
รวมของอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด 

รายการข้อมูล  1. H-index รวมของอาจารย์/นักวิจัย หมายถึง ผลงานวิจัยรวมของอาจารย์/ 
นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่มีจ านวนครั้งของการได้รับการอ้างอิงเท่ากับ   
หรือมากกว่า จ านวนผลงานวิจัยนั้นๆ  

2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา               
ที่รายงาน ในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)                            H-index รวมของอาจารย์และนักวิจัย  
                            จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  
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ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลตามฐานข้อมูล Scopus 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน 
ดังนี้ ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย H-index รวม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10  
ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย H-index รวม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15  
ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย H-index รวม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20  
ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย H-index รวม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25  
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย H-index รวม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 

ผลการด าเนินงาน         
ปีการศึกษา 2562 

        13    =  ค่าเฉลี่ย 0.18 
        551               

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 0 

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ชื่อตัวชี้วัด  Po1.4 งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร (Research Funding/Faculty)  

ประเภทตัวชี้วัด  ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  ทรัพยากรเพ่ือการวิจัย  

มิติตามพันธกิจ  การลงทุนงบประมาณด้านการวิจัยส าหรับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

นิยามตัวช้ีวัด  จ านวนงบประมาณวิจัยต่อหัวอาจารย์และนักวิจัยสถาบันอุดมศึกษา 

รายการข้อมูล  1. งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร หมายถึง จ านวนเงินที่สถาบันอุดมศึกษา
ได้ใช้ส าหรับการวิจัยหารด้วยจ านวนอาจารย์/นักวิจัยของ สถาบันอุดมศึกษารายงาน
ในระบบ CHE QA Online ในรอบปงีบประมาณผ่านมา  
2. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ าของ
สถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  งบประมาณด้านการวิจัยทั้งหมด 
 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลงบประมาณวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 30 
 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท  
ระดับ 2 งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท  
ระดับ 3 งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท  
ระดับ 4 งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท  
ระดับ 5 งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

   40,597,358     =  73,679 บาท 
       551  

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 1 

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา  และกองนโยบายและแผน 

 
 

ชื่อตัวชี้วัด Per1.5 อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citation/Publication) 

ประเภทตัวชี้วัด   ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  ผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้โดยดูจากการได้รับการอ้างอิงในบทความที่ตีพิมพ์              

ในวารสารชั้นน าในฐานข้อมูลวารสารที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

มิติตามพันธกิจ  การผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

นิยามตัวช้ีวัด  จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูล     
ทีไ่ด้รับการยอมรับระดับนานาชาติต่อจ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด  

รายการข้อมูล  1. จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ 
ระดับนานาชาติ หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และการอ้างอิงใน ฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ กพอ.หรือ กกอ. เรื่องหลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ในรอบ 5 ปีปฏิทิน        
ที่ผ่านมา  
2. จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ทั้งหมดในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ.หรือ กกอ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2562 ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 

จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด 
สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลตามฐานข้อมูลระดับนานาชาติของผลงานวิจัยตามประกาศ กพอ.หรือ กกอ.  
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน            
ทางวิชาการ พ.ศ.2562 เช่น Scopus, ISI, WOS (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI 
และ AHCI เท่านั้น) เป็นต้น 



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 31 
 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  

ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มากกว่า 2  
ระดับ 2 จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  

ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มากกว่า 4  
ระดับ 3 จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  

ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มากกว่า 6 
ระดับ 4 จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  

ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มากกว่า 8  
ระดับ 5 จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  

ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มากกว่า 10 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 

   889    = 1.40 ต่อผลงาน 
   633 

ระดับการประเมิน         
(1-5) 

ระดับ 0 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ศูนย์นวัตกรรมฯ 

 

ชื่อตัวชี้วัด Per1.6 ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา (Academic Reputation) 

ประเภทตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  ชื่อเสียงและการยอมรับในระดับนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

มิติตามพันธกิจ  การยอมรับในระดับนานาชาติระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 

นิยามตัวช้ีวัด  คะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา/สาขา  จากคณาจารย์ ผู้บริหาร 
และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาท่ัวโลก 

รายการข้อมูล  คะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา/สาขา (Academic  
Reputation) หมายถึง ผลคะแนนด้านชื่อเสียงของสถาบัน/สาขาโดยสถาบันการจัด
อันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา 

การค านวณ คะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา/สาขา 

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลอ้างอิงตามสถาบันการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก (Quacquarelli 
Symonds: QS) 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1 คะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับหรือมากกว่า  



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 32 
 

30 จาก 100 คะแนน 
ระดับ 2 คะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับหรือมากกว่า  
50 จาก 100 คะแนน 
ระดับ 3 คะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับหรือมากกว่า  
70 จาก 100 คะแนน 
ระดับ 4 คะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับหรือมากกว่า  
80 จาก 100 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
ปี พ.ศ. 2563 

-ไม่มี- 

ระดับการประเมิน           
(1-5) 

ระดับ 0 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ  

 
ชื่อตัวชี้วัด   Per1.7 การเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา (Staff & Student 

Mobility) 

ประเภทตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนของ 
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ 

มิติตามพันธกิจ  ความเป็นนานาชาติ 

นิยามตัวช้ีวัด  สัดส่วนของจ านวนอาจารย์แลกเปลี่ยนต่ออาจารย์/นักวิจัยทั้งหมดและสัดส่วน จ านวน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อนักศึกษาท้ังหมดของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ ต่างประเทศ 
(แยกการรายงานข้อมูล) 



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 33 
 

รายการข้อมูล  1. จ านวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หมายถึง อาจารย์/นักวิจัยของ 
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้ไปสอน/ร่วมสอน/พัฒนาทักษะ ความรู้ และอาจารย์/ นักวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่ได้เข้ามา สอน/ร่วมสอน/
พัฒนาทักษะ ความรู้ ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย (1 ภาค การศึกษา/ปีการศึกษา) 
โดยการแลกเปลี่ยนด้านอาจารย์/นักวิจัยของ สถาบันอุดมศึกษาตามข้อตกลงระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา (MOU) ในรอบป ีการศึกษาที่ผ่านมา   
2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษาที่รายงาน 
ในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  
3. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน หมายถึง นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ไปเรียน 
ในหลักสูตรระดับปริญญาและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศท่ีได้เข้า
มาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาอย่างน้อย (1 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา) โดยการ
แลกเปลี่ยนด้านนักศึกษาตามข้อตกลงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา (MOU)  ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  
4. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (ปริญญาตรี  
และบัณฑิตศึกษา) ที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ 1 (ตัวตั้ง)       จ านวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน     X 100 
                          จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

สูตรค านวณ 1(ตัวหาร)  

สูตรค านวณ 2(ตัวตั้ง)  
   จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน      X 100 

                             จ านวนนักศึกษาทั้งหมด สูตรค านวณ 2(ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลอ้างอิงตาม (Quacquarelli Symonds: QS) 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 จ านวนการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา   ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 3  
ระดับ 2 จ านวนการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา   ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 5  
ระดับ 3 จ านวนการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัยและนักศึกษา   ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 10  
ระดับ 4 จ านวนการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัยและนักศึกษา   ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 20  
ระดับ 5 จ านวนการเคลื่อนย้ายของอาจารย์และนักศึกษา   
 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 

ผลการด าเนินงาน             
ปีการศึกษา 2563 

อัตราการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย      =     1         =  0.0018 
                                                            551 
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อัตราการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  =     64       =  0.0042 
                                          15,108 
อัตราการแลกเปลี่ยนเฉลี่ย = 0.0030 
 

หมายเหตุ  อาจารย์ 1 คน ไปสอนภาษาไทยที่ Yuxi ตั้งแต่ ส.ค. 62 - มค. 64 
นักศึกษาจีนจาก Yuxi  63 คน และนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ไปแลกเปลี่ยน            
ที ่Yamanashi Prefectural University 1 คน 

ระดับการประเมิน           
(1-5) 

ระดับ 0 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

กองวิเทศสัมพันธ์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ชื่อตัวชี้วัด   Per1.8 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติและ/หรือนานาชาติของบุคลากร              

ต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัยท้ังหมด (Prize winner) 

ประเภทตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับและได้สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 

มิติตามพันธกิจ  ความส าเร็จของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

นิยามตัวช้ีวัด  จ านวนรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติและหรือนานาชาติด้านการวิจัย                       
ที่บุคลากรของสถาบันที่ได้รับ (ย้อนหลัง 3 ปี)  

รายการข้อมูล  1. ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หมายถึง ผลรวมของจ านวน 
ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆคูณกับระดับค่าน้ าหนักในรางวัลที่ได้รับในแต่ละ
ระดับในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  
2. จ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ า/นักวิจัยของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)   ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ  X 100 

                     จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 
สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลตามฐานข้อมูล CHE-QA Online 
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เกณฑ์ประเมิน  ค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ มีดังนี้  
ค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ   
ค่าน้ าหนัก 1.50 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ   
ค่าน้ าหนัก 2.00 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค/โลก   

เกณฑ์พิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  

ระดับ 1 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5   
ระดับ 2 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ10  

ระดับ 3 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20  

ระดับ 4 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30  

ระดับ 5 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2561-2563 

    45    x 100  =  ร้อยละ 8.17 
    551            

ผลการประเมิน (1-5) ระดับ 1 

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา   
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กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation) 
 

ชื่อตัวชี้วัด  Po2.1 ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา (Technological/ Innovation-Driven  Entrepreneurial 
Ecosystem) 

ประเภทตัวชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  สมรรถนะขององค์การ (Organizational Capability) 

มิติตามพันธกิจ  การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 
สถาบันอุดมศึกษา 

นิยามตัวช้ีวัด  สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน 
สถาบันอุดมศึกษา 

รายการข้อมูล  ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน 
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง นโยบาย เครือข่าย โครงการ/กิจกรรม รายวิชาเฉพาะ 
และ Platform กลางที่เก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

การค านวณ  มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในระดับ 
สถาบัน ดังนี้  

A - มีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนา 
ผู้ประกอบการ  
B - มีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนา 
ผู้ประกอบการ  
C - มีโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ  
D - มีรายวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ  
E - มี Platform กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

 

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลด้านผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของสถาบัน 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์พิจารณาศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานแบบ A  
ระดับ 2 สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานแบบ A + B  
ระดับ 3 สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานแบบ A + B + C  
ระดับ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานแบบ A + B + C + D  
ระดับ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานแบบ A + B + C + D + E 
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ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

A - มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามนโยบาย
อธิการบดีและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2565 แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษา 
B – มีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ โดยมีความร่วมมือการจัดการศึกษากับผู้ประกอบการ โครงการ         
สหกิจศึกษา เช่น หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นต้น 
C – มีโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจ านวนมากที่บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีในยุทธศาสตร์ที่ 1 เช่น โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา เป็นต้น 
D – มีรายวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ  
ที่ปรากฎในหลักสูตรการเรียนการสอนหลายหลักสูตร เช่น วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วท.บ.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ วท.ม.ระบบสารสนเทศ            
นวัตกรรมดิจิทัล และบธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นตัน 

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 4 

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล คณะ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองนโยบายและแผน 

 
ชื่อตัวชี้วัด  Po2.2 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะท่ีใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ (Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial  
Education) 

ประเภทตัวชี้วัด  ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  หลักสูตรศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Education) 

มิติตามพันธกิจ  หลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาผู้ประกอบการ 

นิยามตัวช้ีวัด  ร้อยละของจ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
ความเป็นผู้ประกอบการ ทั้งหลักสูตรมีปริญญาและไม่มีปริญญา (Degree and  
Non-degree program) ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

รายการข้อมูล  1. จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความ 
เป็นผู้ประกอบการ หมายถึง หลักสูตรโปรแกรมเฉพาะมีปริญญาและไม่มี
ปริญญา ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ในรอบ
ปีการศึกษาที่ ผ่านมา   

2. จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมท้ังหมด หมายถึง หลักสูตรมีปริญญาและไม่มีปริญญา  
(Degree and Non-degree program) ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  
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สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม    X 100 
เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ผู้ประกอบการ       
จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมท้ังหมด 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลด้านหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความ
เป็น ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์พิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5  

ระดับ 2 จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 
ระดับ 3 จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20  
ระดับ 4 จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30  
ระดับ 5 จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

      54     x  100  = ร้อยละ 58.06 
      93 

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 5 

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล คณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

ชื่อตัวชี้วัด  Po2.3 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ ของสถาบันอุดมศึกษา (Technological/Innovative 
Development Funding) 

ประเภทตัวชี้วัด  ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development) 

มิติตามพันธกิจ  การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

นิยามตัวช้ีวัด  งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลย/ีนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
ของสถาบันอุดมศึกษา ต่องบประมาณด าเนินงานทั้งหมด 

รายการข้อมูล  1. ผลรวมงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น 
ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง งบประมาณทั้งหมดในการพัฒนา 
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา        
ใน รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา   
2. งบประมาณด าเนินงานทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริการ
ของสถาบันอุดมศึกษาจากงบรายได้และเงินแผ่นดินทั้งหมดในรอบปีงบประมาณ         
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ที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)       ผลรวมงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม        X 100 
เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา  

งบประมาณด าเนินงานทั้งหมด 
สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ ของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ด้านงบประมาณ
การ พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ดังนี้  
ระดับ 1 งบประมาณการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5  
ระดับ 2 งบประมาณการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10  
ระดับ 3 งบประมาณการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20   
ระดับ 4 งบประมาณการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30  
ระดับ 5 งบประมาณการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

      5,000,000      x 100  = ร้อยละ 0.57 
    876,759,250 
 

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 0 

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล คณะ และกองนโยบายและแผน 

 
ชื่อตัวชี้วัด  Po2.4 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับ

ภาค ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - Industry 
Linkage) 

ประเภทตัวชี้วัด  ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  การแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Exchange) 

มิติตามพันธกิจ  การแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

นิยามตัวช้ีวัด  จ านวนความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ระหว่าง ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่อจ านวนความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา  
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รายการข้อมูล  1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หมายถึงผลรวมค่า 
คะแนนถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หารจ านวนความ 
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด  

2. จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด หมายถึง รายการความ
ร่วมมือ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรม University - Industry Linkage ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด
ใน รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  ผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม X 100     
จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (ขนาดของ 
ธุรกิจอ้างอิงตามประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวนแรงงานและมูลค่า 
สินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 (ฉบับ 11 กันยายน  
2545) 

เกณฑ์ประเมิน  ค่าถ่วงน้ าหนักของความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้  
ค่าน้ าหนัก 0.25 คะแนน ความร่วมมือกับองค์กรขนาดย่อม  
ค่าน้ าหนัก 0.50 คะแนน ความร่วมมือกับองค์กรขนาดกลาง  
ค่าน้ าหนัก 0.75 คะแนน ความร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่   
ค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ  
เกณฑ์พิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้   
ระดับ 1 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คะแนน  

ระดับ 2 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10คะแนน  

ระดับ 3 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20คะแนน  

ระดับ 4 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30คะแนน  

ระดับ 5 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

     16       x 100  =  ร้อยละ 57.14 
     28 
หมายเหตุ 
- ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมขนาดกลาง  20 หน่วยงาน 
- ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 8 หน่วยงาน 

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 5 

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล คณะ 
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ชื่อตัวชี้วัด   
 

Per2.5 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate 
Entrepreneur) 

ประเภทตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  การสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Startups) 

มิติตามพันธกิจ  การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

นิยามตัวช้ีวัด  สัดส่วนของจ านวนนักศึกษา/บัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี) 
ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับชั้น)  

รายการข้อมูล  1. จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ หมายถึง นักศึกษา/บัณฑิต 
(จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา          
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)            จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการในรอบ 5 ปี   X 100  
       จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี  

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลด้านจ านวนนักศึกษา/บัณฑิตที่ได้รางวัลด้านผู้ประกอบการ  

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์พิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ  
 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5  
ระดับ 2 จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ  
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10  
ระดับ 3 จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ  
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20  
ระดับ 4 จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ  
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30  
ระดับ 5 จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ  
 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 

1,840 X 100 = ร้อยละ12.18 
15,108  

 

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 2 

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล คณะ  กองประกันคุณภาพการศึกษา 
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ชื่อตัวชี้วัด   Per2.6 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) 

ประเภทตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development) 

มิติตามพันธกิจ  การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

นิยามตัวช้ีวัด  จ านวนรางวัลส าหรับผู้ประกอบการใหม่ท่ีเป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตของ 
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  ต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด (ทุกระดับการศึกษา)  

รายการข้อมูล  1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักรางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ หมายถึง ผลรวมค่าน้ าหนัก  
คะแนนรางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาของ 
สถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษา          
ที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัลด้านผู้ประกอบการ X 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลด้านนักศึกษาหรือบัณฑิตผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา (Startup) 

เกณฑ์ประเมิน  ค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัลส าหรับผู้ประกอบการที่เป็นนักศึกษาหรือผู้ส าเร็จ 
การศึกษา มีดังนี้  
ค่าน้ าหนัก 0.25 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 
ค่าน้ าหนัก 0.50 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลจากเครือข่ายองค์กร 
ภายในประเทศ  
ค่าน้ าหนัก 0.75 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ   
ค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลจากองค์กรระดับนานาชาติ   

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์พิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5  
ระดับ 2 รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10   
ระดับ 3 รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20  
ระดับ 4 รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30  
ระดับ 5 รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

ผลการด าเนินงาน          
ปีการศึกษา 2562 

   2.25    x  100  = ร้อยละ 0.06 
   3,582 
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หมายเหตุ 
บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลผู้ประกอบการใหม่ 
ระดับชาติ จ านวน 3 คน 

ระดับการประเมิน          
(1-5) 

ระดับ 0 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

คณะ และกองนโยบายและแผน 

 

ชื่อตัวชี้วัด   Per2.7 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/          
ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding) 

ประเภทตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development) 

มิติตามพันธกิจ  การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

นิยามตัวช้ีวัด  สัดส่วนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจ 
ใหม่ อาทิ ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หรือ บุคคลภายนอก ต่องบประมาณ 
ด าเนินงานทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา  

รายการข้อมูล  1. จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
หมายถึง จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือการสร้างผู้ประกอบการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา  

2. จ านวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหาร
ของ สถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณท่ีผ่านมาจากเงินรายได้                  
และงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด 

สูตรค านวณ 1 (ตัวตั้ง)  จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่ X100 
จ านวนงบประมาณท้ังหมด สูตรค านวณ 1 (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษา 
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เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5  

ระดับ 2 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 
ระดับ 3 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20  
ระดับ 4 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 
ระดับ 5 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

   10,388,100    x 100  = ร้อยละ 1.18 
   876,759,250 

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 0 

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล คณะ  กองนโยบายและแผน 

 
ชื่อตัวชี้วัด  Per2.8 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

(Talent/Academic Mobility Consultation) 

ประเภทตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  การแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Exchange) 

มิติตามพันธกิจ  การแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ 

นิยามตัวช้ีวัด  สัดส่วนอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้า           
และบริการแก่สถานประกอบการ ในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ต่อจ านวนบุคลากร
ทั้งหมดต่อปี  

รายการข้อมูล  1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
หมายถึง อาจารย์ และนักศึกษาท่ีไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้า
และบริการแก่ สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมในรอบปีการศึกษา         
ที่ผ่านมา  
2. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด หมายถึง จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 
ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ 1 (ตัวตั้ง)  จ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้ 
                       สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม                              X 100 
                      จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด สูตรค านวณ 1 

(ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลด้านบุคลากรตามโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา และ/
หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 จ านวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5  
ระดับ 2 จ านวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม   
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10  
ระดับ 3 จ านวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20  
ระดับ 4 จ านวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม   
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30  
ระดับ 5 จ านวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม   
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40  

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

     55    x 100  = ร้อยละ 9.98 
     551  

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 1 

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล คณะ 
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กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) 
 

ชื่อตัวชี้วัด Po3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 

ประเภทตัวชี้วัด  ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  หลักสูตรตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Curriculum Engagement) 

มิติตามพันธกิจ  การจัดการเรียนการสอน 

นิยามตัวช้ีวัด  สัดส่วนจ านวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน                  
ต่อหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันการศึกษา 

รายการข้อมูล  1. จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ หมายถึง หลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา 
(Degree) (Curriculum Area Mapping) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non 
degree) ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา(Degree)  
และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ 
รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ X 100 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลหลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา(Degree) (Curriculum Area 
Mapping)  และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1 จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
ระดับ 2 จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
ระดับ 3 จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 
ระดับ 4 จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 
ระดับ 5 จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

    92     x 100   = ร้อยละ 98.92 
    93        

ระดับการประเมิน  
(1-5) 

ระดับ 5 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

คณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ชื่อตัวชี้วัด  Po3.2 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค 
(Research/Service in Region) 

ประเภทตัวชี้วัด  ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และภูมิภาค (Regional Engagement) 

มิติตามพันธกิจ  การวิจัยและการบริการวิชาการ 

นิยามตัวช้ีวัด  สัดส่วนของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม 
ในพ้ืนที่ต่อผลงานทางวิชาการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด 

รายการข้อมูล  1. จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หมายถึง ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม         
ตามนิยามประกาศของ กพอ. และ/หรือ กกอ. ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปี 
การศึกษาท่ีผ่านมา  
2. จ านวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด หมายถึง ผลงานทางวิชาการตามนิยาม
ประกาศของ กพอ. และ/หรือ กกอ. ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม X 100 
จ านวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5  
ระดับ 2 จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 
ระดับ 3 จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
ระดับ 4 จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 
ระดับ 5 จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

    57      x 100  = ร้อยละ 47.50 
   120      

ระดับการประเมิน  
(1-5) 

ระดับ 5 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

คณะ  และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ชื่อตัวชี้วัด  Po3.3 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 

ประเภทตัวชี้วัด  ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  การจัดการผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders Management) 

มิติตามพันธกิจ  การจัดการผู้มีส่วนได้เสีย 

นิยามตัวช้ีวัด  สัดส่วนจ านวนหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/ 
หน่วยงานในพื้นท่ี ได้มีโอกาสการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสอน              
การบริหาร เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ภูมิภาคท่ีสามารถน าไปสู่การพัฒนาสังคมและชุมชน             
ในพ้ืนที่ ภูมิภาค 

รายการข้อมูล  1. จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน องค์กร/หน่วยงานในพื้นท่ี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
หมายถึง หลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่ 
ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา(Degree) และ 
หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) อาทิการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  
การสอน การบริหาร ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบัน หมายถึง หลักสูตรทั้งหมดทั้งหลักสูตร            
ในระดับ ปริญญา(Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)           
ของ สถาบันอุดมศึกษาท่ีได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปี
การศึกษาท่ี ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/ หน่วยงาน X 100 
ในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบัน 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลหลักสูตรในระดับปริญญา(Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non 
degree) ของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงาน             

ในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5  
ระดับ 2 จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงาน            

ในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10  
ระดับ 3 จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงาน          

ในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
ระดับ 4 จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงาน           

ในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30  
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ระดับ 5 จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงาน           
ในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

   92     x 100  = ร้อยละ 98.92 
   93       

ระดับการประเมิน  
(1-5) 

ระดับ 5 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

คณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

ชื่อตัวชี้วัด  Po3.4 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงาน       
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget) 

ประเภทตัวชี้วัด  ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) 

มิติตามพันธกิจ  การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน 
และสังคมในพ้ืนที่ 

นิยามตัวช้ีวัด  สัดส่วนจ านวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  
รวมถึงเงินที่มาจากการบริจาคของชุมชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า 
สถาบันอุดมศึกษาได้มุ่งจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากแหล่งสนับสนุน 
ด้านงบประมาณเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 

รายการข้อมูล  1. จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ หมายถึง  
เงินทุน เงินบริจาค จากภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน การ พัฒนา
ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา   
2. จ านวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริการ 

ของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณท่ีผ่านมาทั้งเงินแผ่นดินและเงินรายได้ 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ X 100 
จ านวนงบประมาณทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษา 
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เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน  
ระดับ 1 จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่            
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5  
ระดับ 2 จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่             
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10  
ระดับ 3 จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่             
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20  
ระดับ 4 จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่             
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30  
ระดับ 5 จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่            
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

   335,623,468    x 100  = ร้อยละ 38.28 
   876,759,250     

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 4 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช ศูนย์นวัตกรรมฯ  
และกองนโยบายและแผน 

 

ชื่อตัวชี้วัด  Per3.5 อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต (Percentage of 
Graduate Employed in Region) 

ประเภทตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  อัตราการได้งานตรงสาขาวิชา VS อัตราการจ้างงาน  
(Employability Rate VS Rate of Employment) 

มิติตามพันธกิจ  การผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

นิยามตัวช้ีวัด  ร้อยละการได้งานในพื้นที่หรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาภายใน ระยะเวลา 
1 ปี ในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับผิดชอบดูแล (พ้ืนที่ดูแลของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ขอนแก่น สระบุรี ลพบุรี 
ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว) 
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รายการข้อมูล  1. จ านวนบัณฑิต (ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษาได้งานท าใน 
พ้ืนที่หรือภูมิภาค หมายถึง บัณฑิต (ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จ 
การศึกษาระดับชั้นปริญญาได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาคในพ้ืนที่ที่ 
สถาบันอุดมศึกษาได้รับผิดชอบดูแล (จังหวัดที่ตั้งและจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกัน) 
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

2. จ านวนบัณฑิตท้ังหมด หมายถึง บัณฑิต(ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จ 
การศึกษาระดับชั้นปริญญาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปี 
การศึกษาท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนบัณฑิต(ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษา X 100 
ได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาค  

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 
สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลภาวะการมีงานท าของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 จ านวนบัณฑิต(ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษา  ได้งานท า
ในพ้ืนที่หรือภูมิภาค ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20  

ระดับ 2 จ านวนบัณฑิต(ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษา  ได้งานท า
ในพ้ืนที่หรือภูมิภาค ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40  
ระดับ 3 จ านวนบัณฑิต(ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษา  ได้งานท า
ในพ้ืนที่หรือภูมิภาค ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60  
ระดับ 4 จ านวนบัณฑิต(ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษา  ได้งานท า
ในพ้ืนที่หรือภูมิภาค ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80  
ระดับ 5 จ านวนบัณฑิต(ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษา  ได้งานท า
ในพ้ืนที่หรือภูมิภาค ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

    1,450    x 100  = ร้อยละ 40.39 
     3,590     

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 2 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

คณะ  และกองประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 52 
 

ชื่อตัวชี้วัด  Per3.6 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) 

ประเภทตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  การให้บริการวิชาการ การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ 
ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาและสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนในพ้ืนที่ (Local Need) 

มิติตามพันธกิจ  ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน           
ในพ้ืนที่ 

นิยามตัวช้ีวัด  สัดส่วนจ านวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของ 
สถาบันอุดมศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษ์         
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อแก้ไข ลดปัญหาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาค 

รายการข้อมูล  1. จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area  
Based หมายถึง รายการโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการ            
ที่ ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านภูมิศาสตร์  
และสิ่งแวดล้อม สังคม ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด หมายถึง รายการโครงการบริการวิชาการ 
ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปี 
การศึกษาท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)         จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการ     X 100 
                    ที่ตอบสนองต่อ Area Based  
               จ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการท่ีตอบสนองต่อ Area Based  
เช่น โครงการในลักษณะระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบ 
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ  Area 
Based ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20   
ระดับ 2 จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ  Area 
Based ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
ระดับ 3 จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ  Area 
Based ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60  
ระดับ 4 จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ  Area 
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Based ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80  
ระดับ 5 จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ  Area 
Based ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

    50    x 100  =  ร้อยละ 100.00 
    50      

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 5 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

คณะ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช  ศูนย์นวัตกรรมฯ            
และกองนโยบายและแผน 

 

ชื่อตัวชี้วัด  Per3.7 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค  
(Non-Age Group Participation) 

ประเภทตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม 

มิติตามพันธกิจ  การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือ ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

นิยามตัวช้ีวัด  สัดส่วนโครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงาน          
ในพ้ืนที่ สะท้อนการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสรมิการเรียนรู้ของชุมชน 
สังคม 

รายการข้อมูล  1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพ้ืนที่มีส่วนร่วม        
ในโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม  
หมายถึง จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ         
และเอกชนในพ้ืนที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดและ/หรือด าเนินโครงการ หรือ
กิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน า        
แนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  
2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน   
สังคมท้ังหมด หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ 
เรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ ทั้งหมดของ 
สถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงาน  
ทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม  
เพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน า  X 100  

แนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ  
จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ  

เรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ  
ทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน  
สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ ของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วน 

ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
ระดับ 2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วน 

ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40  
ระดับ 3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วน 

ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60  
ระดับ 4 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วน 

ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80  

ระดับ 5 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วน 
ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

   107     x 100  =  ร้อยละ 100.00 
   107      

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 5 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

คณะ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช  ศูนย์นวัตกรรมฯ            
และกองนโยบายและแผน 
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ชื่อตัวชี้วัด  Per3.8 ความย่ังยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม 
(Green/Sustainability) 

ประเภทตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา (University Social  
Responsibility) 

มิติตามพันธกิจ  ความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่ 

นิยามตัวช้ีวัด  ผลของการจัดอันดับด้านความยั่งยืนแสดงให้เห็นถึงการที่บัณฑิตที่จบการศึกษา           
ไปแล้วมีคุณธรรม จริยธรรม ความดี ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม 
หน่วยงาน องค์กรที่ว่าจ้างให้ท างาน ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐกิจ 
สังคมและ สิ่งแวดล้อม 

รายการข้อมูล  ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking หมายถึง ผลของอันดับ หรือคะแนน 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย Times Higher Education (THE) ในรอบปีปฏิทิน
ที่ผ่านมา 

การค านวณ ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking 

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูล THE Impact Ranking 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้  
ระดับ 1 ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับตั้งแต่ 401 ของโลกข้ึนไป 
ระดับ 2 ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ระหว่าง 301 - 400 ของโลก 
ระดับ 3 ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ระหว่าง 201 - 300 ของโลก 
ระดับ 4 ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ระหว่าง 101 - 200 ของโลก 
ระดับ 5 ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ 1- 100 ของโลก 

ผลการด าเนินงาน 
ปี พ.ศ. 2564 

อันดับ 401-600 

ระดับการประเมิน  
(1-5) 

ระดับ 1 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

มหาวิทยาลัย 
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กลุ่ม 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจ าเพาะ  
         (Development of Professionals and Specialists) 
 

ชื่อตัวชี้วัด  Po4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
ระดับชาติและนานาชาติ (Percentage of Curricular with Certified 
Learning  Outcomes) 

ประเภทตัวชี้วัด  ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  ประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ (Effectiveness of Learning Process) 

มิติตามพันธกิจ  หลักสูตรและการศึกษา 

นิยามตัวช้ีวัด  สัดส่วนของหลักสูตรที่มีคุณภาพและวิธีการวัดประสิทธิผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

รายการข้อมูล  1. รายชื่อหลักสูตรที่เปิดให้บริการ  
2. ประเภทการได้รับการรับรองของแต่ละหลักสูตร  
3. จ านวนผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร   
4. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของหลักสูตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน หมายถึง ผลรวม 

ถ่วงน้ าหนักของจ านวนหลักสูตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก 
สถาบันมาตรฐานหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับชาติ และ
นานาชาติ คูณกับระดับค่าน้ าหนักของการได้รับการรับรองประเภทต่างๆ ดังนี้  
การรับรองระดับชาติ มีค่าน้ าหนัก 0.50 คะแนน   

    การรับรองระดับนานาชาติ มีค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน   

5. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา         
ที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปีการศึกษา  

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)   ผลรวมถ่วงน้ าหนักของหลักสูตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน X 100 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)   

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพในการด าเนินงาน ประเมินจากค่าของตัวชี้วัด  
ระดับ 1 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  
ระดับ 2 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  
ระดับ 3 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70  
ระดับ 4 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80  
ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 57 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

   93x0.50    x  100   = ร้อยละ 50.00 
      93 

ระดับการประเมิน  
(1-5) 

ระดับ  1 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ชื่อตัวชี้วัด  Po4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (Percentage 

of  Curricular with Work-Integrated Learning) 

ประเภทตัวชี้วัด  ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  การสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Work-Integrated  
Learning) 

มิติตามพันธกิจ  หลักสูตรและการศึกษา 

นิยามตัวช้ีวัด  
(Definition) 

การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง หมายถึงหลักสูตรที่เน้นการสร้างประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพจริงของการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ 
ปฏิบัติงานซึ่งอาจท าได้โดย 
1) การจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์การเรียนรู้ที่ เหมาะสมและเพียงพอกับผู้เรียน  
2) การสร้างพันธมิตรในการจัดการเรียนรู้ เช่น องค์กรผู้จ้างงานบัณฑิต 
สถาบันการศึกษาคู่สัญญา  
3) การจัดการศึกษาโดยบูรณา การการเรียนรู้เข้ากับการท างาน (Corporate Work-
Integrated Learning, CWIL  หรือ WIL) และ  
4) การจัดให้มีประสบการณ์ภาคสนามโดยมีการวัดผลและปรับปรุง การด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ 

รายการข้อมูล   
(Data lists) 

1. รายชื่อหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง  
2. วิธีการบูรณาการประสบการณ์จริงเข้ากับการเรียนรู้ตามหลักสูตร   

3. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา          
ที่ ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปีการศึกษา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง X 100  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  การเปิดเผยข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 58 
 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพในการด าเนินงาน ประเมินจากค่าของตัวชี้วัด  
ระดับ 1 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  
ระดับ 2 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  
ระดับ 3 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70  
ระดับ 4 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80  
ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

      74    x 100  =  ร้อยละ 79.57 
      93       

 

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 3 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

คณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ชื่อตัวชี้วัด  Po4.3 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (Percentage of High Quality 

Learning  Facilitators) 

ประเภทตัวชี้วัด  ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  ความสามารถในการจัดหาและพัฒนาผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (Learning Facilitators) 

มิติตามพันธกิจ  หลักสูตรและการศึกษา 

นิยามตัวช้ีวัด  คุณภาพของผู้สอนพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอน หรือผู้อ านวยการเรียนรู้  
(Learning facilitator) เช่น เป็นอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ หรือมีคุณวุฒิ 
ความช านาญเฉพาะทางท่ีสอดคล้องกับงานสอน เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือเป็น 
ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในสาขาท่ีสอดคล้องกับงานสอนซึ่งได้รับการยกย่อง 
ยอมรับจากหน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นผู้สอนที่มีความสามารถโดดเด่น 
ด้านการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 59 
 

รายการข้อมูล  1. ในเบื้องต้นคุณภาพผู้สอนจะพิจารณาจากระดับต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ 
ประจ า สถาบันอุดมศึกษาได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปี 
การศึกษา โดยก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักของคุณสมบัติผู้สอน ตามระดับต าแหน่ง 
วิชาการ ดังนี้  

อาจารย์ ค่าน้ าหนัก 0.40 คะแนน   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค่าน้ าหนัก 0.60 คะแนน   
รองศาสตราจารย์ ค่าน้ าหนัก 0.80 คะแนน   

       ศาสตราจารย์ ค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน   
2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง จ านวนอาจารย์ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา           

ที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปีการศึกษา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของจ านวนอาจารย์ตามระดับต าแหน่งวิชาการ X 100 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลด้านบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพในการด าเนินงาน ประเมินจากค่าของตัวชี้วัด  
ระดับ 1 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40  
ระดับ 2 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  
ระดับ 3 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  
ระดับ 4 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70  
ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

   272.80    x 100  =  ร้อยละ 49.69 
    549  
หมายเหตุ 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 549 คน แบ่งเป็น 
อาจารย์ 305 คน x 0.40 = 122 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 222 คน x 0.60  = 133.20 
รองศาสตราจารย์ 22 คน x 0.80 = 17.60 
ศาสตราจารย์ ไม่มี 

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 1 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

คณะ  และกองบริหารงานบุคคล 
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ชื่อตัวชี้วัด  Po4.4 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (Students Retention Rate) 

ประเภทตัวชี้วัด  ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ  ความสามารถในการคัดเลือกและสนับสนุนผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ 
ตลอดหลักสูตร (Learner Readiness) 

มิติตามพันธกิจ  หลักสูตรและการศึกษา 

นิยามตัวช้ีวัด  อัตราการคงอยู่ของผู้เรียนในหลักสูตรต่าง ๆ เมื่อผ่านกรอบเวลาของหลักสูตรไป  
25% 

รายการข้อมูล  1. จ านวนนักศึกษาแรกเข้าที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อข้ึนทะเบียนใน 
หลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร หมายถึง นักศึกษาแรกเข้าท่ี 
ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องและลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4  
ของหลักสูตรในปีการศึกษา  

2. จ านวนนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตร หมายถึง นักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตร 
ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปี 
การศึกษา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนนักศึกษาแรกเข้าท่ีลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อขึ้น X 100  
ทะเบียนในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร  

จ านวนนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตร สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลด้านนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพในการด าเนินงาน ประเมินจากค่าของตัวชี้วัด  
ระดับ 1 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  
ระดับ 2 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  
ระดับ 3 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70  
ระดับ 4 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80  
ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

   4,100   x 100  =  ร้อยละ 97.83 
   4,191 

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 5 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 61 
 

ชื่อตัวชี้วัด  Per4.5 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 
(Percentage of Graduates being Employed after Graduation) 

ประเภทตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  ประสิทธิผลในการเตรียมความพร้อมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ 
หรือได้รับการจ้างงาน (Employability Rate) 

มิติตามพันธกิจ  หลักสูตรและการศึกษา 

นิยามตัวช้ีวัด  อัตราการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา ณ จุดเวลาหนึ่ง  
เช่น ภายใน 6 เดือน ค่าวัดค านวณโดยไม่นับรวมผู้ส าเร็จการศึกษาที่ก าลังศึกษาต่อ 

รายการข้อมูล  1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ตอบแบบส ารวจว่ามีงาน
ท าหลังจบการศึกษาในระยะเวลา 6 เดือน นับรวมทั้งที่ท างานในองค์กรผู้จ้างงาน 
ท างานอิสระ และประกอบกิจการส่วนตัว  

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีตอบรับผลส ารวจ  

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบส ารวจว่ามีงานท าหลังจบการศึกษา X 100 
ในเวลา 6 เดือน 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานประเมินจากค่าของ
ตัวชี้วัด ระดับ 1 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  
ระดับ 2 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  
ระดับ 3 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70  
ระดับ 4 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80  
ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

  1,217    x  100  =  ร้อยละ 33.90 
  3,590 

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 0 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

คณะ  และกองประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 62 
 

ชื่อตัวชี้วัด  Per4.6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานในอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง 
(Percentage of Graduates in High Value-added Sectors) 

ประเภทตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (Compatibility with Thailand's 
Strategic  Plan) 

มิติตามพันธกิจ  หลักสูตรและการศึกษา 

นิยามตัวช้ีวัด  อัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าท างานในอุตสาหกรรมมูลค่าเพ่ิมสูง หรือ
สอดคล้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ และ/
หรือ แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 

รายการข้อมูล  1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ท างานในกลุ่มอุตสาหกรรม 
มูลค่าเพ่ิมสูง เช่น อุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ 
สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว          
กลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
อุตสาหกรรมอาหารส าหรับอนาคต หรือ อุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) เช่น  
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
2. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด หมายถึง จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
แต่ละแห่งที่ตอบแบบส ารวจภาวะการมีงานท าในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งท างานในกลุ่มอุตสาหกรรมมูลค่าเพ่ิมสูง X 100 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลจากผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบันอุดมศึกษา หรือการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน ประเมินจากค่าของ
ตัวชี้วัด  ระดับ 1 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  
ระดับ 2 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  
ระดับ 3 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70  
ระดับ 4 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80  
ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

  140   x 100  = ร้อยละ 3.90 
 3,590 



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 63 
 

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 0 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

คณะ และกองประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ชื่อตัวชี้วัด  Per4.7 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต  
(Percentage of Highly Satisfied Employers) 

ประเภทตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (Employer Satisfaction) 

มิติตามพันธกิจ  หลักสูตรและการศึกษา 

นิยามตัวช้ีวัด  อัตราส่วนผู้จ้างงานที่พึงพอใจต่อคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของบัณฑิต ตามที่ระบุ
ใน มาตรฐานบัณฑิตพึงประสงค์ และ/หรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

รายการข้อมูล  1. จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่ให้คะแนนสูงสุด 
2 ระดับแรก จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 10 ระดับ จ าแนกตามกลุ่มลักษณะ 
องค์กรผู้จ้างงาน และ/หรือกลุ่มอุตสาหกรรมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  
2. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  X 100 
ที่ให้คะแนนสูงสุด 2 ระดับแรก จากแบบสอบถาม 10 ระดับ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  ข้อมูลจากผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน ประเมินจากค่าของ
ตัวชี้วัด  ระดับ 1 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  
ระดับ 2 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  
ระดับ 3 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70  
ระดับ 4 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80  
ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 

   1,049   x  100  =  ร้อยละ 83.92 
   1,250    

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 4  



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 64 
 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

คณะ  และกองประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ชื่อตัวชี้วัด  Per4.8 อัตราส่วนของเงินสนับสนุนต่องบด าเนินการ 

ประเภทตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ  การตอบแทนคุณจากผู้ได้รับประโยชน์ (Beneficiary Contribution for Education  
Service) 

มิติตามพันธกิจ  หลักสูตรและการศึกษา 

นิยามตัวช้ีวัด  การตอบแทนคุณจากผู้ได้รับประโยชน์นี้สะท้อนถึงความผูกพันที่ผู้จ้างงานและศิษย์
เก่า รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานทั่วไปมีต่อสถาบัน ซึ่งแสดงออกด้วยการบริจาคเงิน 
หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนให้สถาบันจัด 
การศึกษาได้อย่างยั่งยืน 

รายการข้อมูล  1. เงินสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษา หมายถึง จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน      
จากองค์กรผู้จ้างบัณฑิตและศิษย์เก่า หรือหน่วยงานทั่วไปเพ่ืออุดหนุนการจัดบริการ 
การศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา เช่น เงินบริจาค และการบริจาคทรัพย์สินอ่ืนๆ          
ที่สามารถตีมูลค่าทางการเงินด้วยวิธีการที่ถูกต้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายได้ 
จากการลงทะเบียนเรียน และเงินสนับสนุนประเภท Block grant จากงบประมาณ 
แผ่นดิน 
2. จ านวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริการ        
ของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณ 
แผ่นดินทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนเงินสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษาที่ได้รับใน X 100 
แต่ละปีการศึกษา 

                             จ านวนงบประมาณทั้งหมด 
สูตรค านวณ (ตัวหาร)  

ข้อมูลอ้างอิง  การเปิดเผยข้อมูลจากรายงานทางการเงินของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน  เกณฑ์การพิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน ประเมินจากค่าของ
ตัวชี้วัด  ระดับ 1 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10   
ระดับ 2 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  
ระดับ 3 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30   
ระดับ 4 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40  
ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 65 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

     6,240,000     x 100  =  ร้อยละ 0.71 
  876,759,250    

ระดับการประเมิน (1-5) ระดับ 0 

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

คณะ  กองนโยบายและแผน  และกองคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 66 
 

 
 
 
 

 ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามคู่มือการประเมินตนเอง 
ก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ สามารถสรุปเป็นรายตัวบ่งชี้แผนภูมิเรดาร์ และสรุปผลการเลือก
สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาได้ดังนี้ 
 

4.1 สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด 

ที ่
ชื่อตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ระดับการประเมิน 

(1-5) 
กลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

- ตัวช้ีวัดศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

Po1.1 จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff/Student 
Ratio) 

15,108   = 1 : 27.52 
  549 

ระดับ 1 

Po1.2 ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ (Active 
International Research  Collaboration) 

 23  x 100  = ร้อยละ 23.96 
 96 

ระดับ 0 

Po1.3 ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือ
มากกว่าจ านวนผลงานวิจัย (H-index Faculty) 

      13    =  ค่าเฉลี่ย 0.18 
      551               

ระดับ 0 

Po1.4 งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร 
(Research Funding/Faculty) 

40,597,358 = 73,679 บาท  
     551 

ระดับ 1 

ค่าเฉลี่ยด้านศักยภาพของสถาบัน 0.50 
- ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

Per1.5 อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
(Citation/Publication) 

   889  = 1.40 ต่อผลงาน 
   633 

ระดับ 0 

Per1.6 ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา (Academic 
Reputation) 

ไม่มี ระดับ 0 

Per1.7 การเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา 
(Staff & Student Mobility) 

อัตราการแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักวิจัย       
   1  =  0.0018                                                           
 551 
อัตราการแลกเปลี่ยนนักศึกษา   
   64    =  0.0042                                 
15,108 
อัตราการแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  
= 0.0030 

ระดับ 0 

Per1.8 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติของบุคลากรต่อจ านวนอาจารย์/
นักวิจัยทั้งหมด (Prize winner) 

 45  x 100  = ร้อยละ 8.17 
 551            

ระดับ 1 

ค่าเฉลี่ยด้านผลการด าเนินงาน 0.25 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตัวช้ีวัด 

ที ่
ชื่อตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ระดับการประเมิน 

(1-5) 
กลุ่มที ่2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation) 

- ตัวช้ีวัดศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 
Po2.1 ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ

เร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา 
(Technological/ Innovation-Driven  
Entrepreneurial Ecosystem) 

A - มีนโยบายส่งเสริมด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อเร่งพัฒนา ผู้ประกอบการ  
B - มีเครือข่ายผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อเร่งพัฒนา ผู้ประกอบการ  
C - มีโครงการ/กิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม     
เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ  
D - มีรายวิชาเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม        
เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ  
E - มี Platform กลางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม         
เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 

ระดับ 4 

Po2.2 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
( Technological/ Innovation-Driven 
Entrepreneurial  Education) 

  54   x100 =ร้อยละ 58.06 
   93 

ระดับ 5 

Po2.3 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลย/ีนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ของ
สถาบันอุดมศึกษา Technological/Innovative 
Development Funding) 

 5,000,000  x 100   
876,759,250 
= ร้อยละ 0.57 

ระดับ 0 

Po2.4 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/
อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University 
- Industry Linkage) 

 16   x100 = ร้อยละ 57.14 
 28 
 

ระดับ 5 

ค่าเฉลี่ยด้านศักยภาพของสถาบัน 3.50  
- ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 
Per2.5 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student 

and Graduate Entrepreneur) 
 1,840 x100 =ร้อยละ12.18 
15,108 

ระดับ 2 

Per2.6 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)    2.25 x100 = ร้อยละ 0.06 
  3,582 

ระดับ 0 

Per2.7 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-
Investment Funding) 
 

10,388,100  x 100  
876,759,250 
= ร้อยละ 1.18 

ระดับ 0 



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 68 
 

ตัวช้ีวัด 

ที ่
ชื่อตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ระดับการประเมิน 

(1-5) 
Per2.8 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่

ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/Academic 
Mobility Consultation) 

55  x 100 = ร้อยละ 9.98 
551 

ระดับ 1 

ค่าเฉลี่ยด้านผลการด าเนินงาน 0.75  
กลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and Community) 

- ตัวช้ีวัดศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

Po3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum 
Alignment) 

 92  x100 = ร้อยละ 98.92 
 93        

ระดับ 5 

Po3.2 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาใน
พ้ืนที่ภูมิภาค (Research/Service in Region) 

 57  x100 =ร้อยละ 47.50 
120      

ระดับ 5 

Po3.3 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive 
Community) 

 92  x100 =ร้อยละ 98.92 
 93       

ระดับ 5 

Po3.4 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
ในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา ชุมชนและสังคมใน
พ้ืนที่ (Integrated Government Budget) 

335,623,468 x100 
876,759,250     
= ร้อยละ 38.28 

ระดับ 4 

ค่าเฉลี่ยด้านศักยภาพของสถาบัน 4.75  
- ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

Per3.5 อัตราการได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาค          
ของบัณฑิต (Percentage of Graduate 
Employed in Region) 

   1,450   x 100  
   3,590   
= ร้อยละ 40.39   

ระดับ 2 

Per3.6 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based 
Development) 

 50  x100 = ร้อยละ 100.00 
 50      

ระดับ 5 

Per3.7 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน 
พ้ืนที่ หรือภูมิภาค  (Non-Age Group 
Participation) 

107 x100 =ร้อยละ100.00 
107      

ระดับ 5 

Per3.8 ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและ
สังคม (Green/Sustainability) 

อันดับที่ 401-600 ระดับ 1 

ค่าเฉลี่ยด้านผลการด าเนินงาน 3.25 
กลุ่มที่ 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals and 
Specialists) 
- ตัวช้ีวัดศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 
Po4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ระดับชาติ
และนานาชาติ (Percentage of Curricular 
with Certified Learning  Outcomes) 

93x0.50  x 100  
   93 
= ร้อยละ 50.00 

ระดับ 1 

Po4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติงานจริง (Percentage of Curricular 

74   x100 =ร้อยละ 79.57 
93       

ระดับ 3 
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ตัวช้ีวัด 

ที ่
ชื่อตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ระดับการประเมิน 

(1-5) 
with Work-Integrated Learning)  

Po4.3 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (Percentage 
of High Quality Learning  Facilitators) 

 272.80  x 100  
    549  
= ร้อยละ 49.69 

ระดับ 1 

Po4.4 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (Students 
Retention Rate) 

4,100 x 100  
4,191 
= ร้อยละ 97.83 

ระดับ 5 

ค่าเฉลี่ยด้านศักยภาพของสถาบัน 2.50 
- ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)  

Per4.5 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพ
หลังส าเร็จการศึกษา (Percentage of 
Graduates being Employed after 
Graduation) 

  1,217  x 100  
  3,590 
= ร้อยละ 33.90 

ระดับ 0 

Per4.6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานใน
อุตสาหกรรมมูลค่าเพ่ิมสูง (Percentage of 
Graduates in High Value-added Sectors) 

140  x 100 = ร้อยละ 3.90 
3,590 

ระดับ 0 

Per4.7 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งใน
คุณลักษณะของบัณฑิต (Percentage of Highly 
Satisfied Employers) 

1,049  x 100  
1,250    
= ร้อยละ 83.92 

ระดับ 4 

Per4.8 อัตราส่วนของเงินสนับสนุนต่องบด าเนินการ 6,240,000   x 100  
876,759,250    
= ร้อยละ 0.71 

ระดับ 0 

ค่าเฉลี่ยด้านผลการด าเนินงาน 1.00  
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4.2 ผลการวิเคราะห์แผนภูมิเรดาร์ 
 
 

การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
 (Global and Frontier Research) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0
1
2
3
4
5

1.อัตราการอ้างอิงของผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์ (Citation 

/Publication) 

2.ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา 
(Academic Reputation) 

3.การเคลื่อนย้ายของอาจารย์&
นักศึกษา (Staff & Student 

Mobility)  

4.รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดบั
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติของ
บุคลากรต่อจ านวนอาจารย์/นัว
วิจัยทั้งหมด (Prize winner)  

Global & Frontier Research 
(Performance) 
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การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
(Technology Development and Innovation) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลอืกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา     หน้า 72 
 

การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  
(Area-Based and Community Engagement) 
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การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ  
( Professional Development ) 
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4.3 สรุปผลการเลือกสังกดักลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัดศักยภาพและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์               

ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้า(Global and Frontier Research) กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-
Based and Community) และกลุ่มผลิตบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจ าเพาะ (Development of 
Professionals and Specialists) พบว่า  

1. กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้า (Global and Frontier Research) 
       - ตัวชี้วัดศักยภาพของสถาบัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.50  
       - ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.25  
2. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) 
       - ตัวชี้วัดศักยภาพของสถาบัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.50  
       - ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.75  
3. กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community) 
       - ตัวชี้วัดศักยภาพของสถาบัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.75  
       - ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.25  
4. กลุ่มผลิตบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals  
   and Specialists) 
       - ตัวชี้วัดศักยภาพของสถาบัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.50 
       - ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.00  
 

ผลการวิ เคราะห์แผนภูมิ เรดาร์  พบว่า แผนภูมิ เรดาร์ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของกลุ่ม          
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืนมีค่าเข้าใกล้เป้าหมาย (ระดับ 5) มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม พัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และกลุ่มผลิตบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจ าเพาะ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่าๆกัน ส่วนกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมามีศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกลุ่ มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชน
อ่ืนมากที่สุด 

จากผลการประเมินตามตัวชี้วัดศักยภาพและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์    
พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีค่าเฉลี่ยผลการประเมินในกลุ่ม พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน
มากที่สุด ทั้งด้านศักยภาพของสถาบัน (ค่าเฉลี่ย 4.75) และด้านผลการด าเนินงาน (ค่าเฉลี่ย 3.25) รวมถึง
แผนภูมิเรดาร์แสดงให้เห็นภาพชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็งด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย           
จึงเลือกสังกัดกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 
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    และจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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2. ภาพกิจกรรมการประชุมของคณะกรรมการ 
      2.1 การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุม  
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            และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
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         และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
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