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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
หนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2  กรกฎาคม  2553 
  

  
1. สภาพปจจุบันของหนวยงาน  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา   เปนหนวยงานสนับสนนุมหีนาที่รับผิดชอบงานดานการวิจยั        และ

การบริการ 

ทางวิชาการ ของมหาวทิยาลัย ดูแลและกํากับภาระกิจใน 5 หนวยงานไดแกศูนยกลางมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา), วทิยาเขตขอนแกน, วทิยาเขตสุรินทร, วทิยาเขตกาฬสินธุ 

และวิทยาเขตสกลนคร  ปจจุบันสถาบันวจิยัและพัฒนามี  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา  สุทธะ

พินทุ เปนผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพฒันา  นางสาวณพรรณ  สินธุศิริ  เปนรองผูอํานวยการฝาย

บริหาร  ผูชวยศาสตราจารยนิคม  เรไร เปนรองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย

มาโนช  ริทนิโย  เปนรองผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาผูชวยศาสตราจารยไวรริตาร  อินทรพทิักษ  มี

เจาหนาที่ประจําสถาบันวิจยัฯ รวม 10 คน   

 
2. ผลการประเมินการดําเนนิงานของหนวยงาน 
 ในปการศึกษา 2552 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ไดกําหนดตัวบงชี ้ในแผน

ปฏิบัติงาน 

ประจําปทัง้หมด 21  ตัวบงชี้  และบรรลุผล 19 ตัวบงชี้ และไมบรรลุตามวัตถุประสงค จํานวน 2 ตัวบงชี ้ 

คิดเปนรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานที่กาํหนด  คือ รอยละ  90.47  

ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนดไวที่รอยละ 75  มีผลการประเมนิดังนี ้

 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 

 ตัวบงชี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการประกอบดวย  2 ตัวบงชี้  ผลรวมการประเมิน  

ที่ได คือ 5  คะแนน  มีตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินไมเปนไปตามเกณฑไดแก  

 1.  ตัวบงช้ีที่ 1.1 มีการกําหนดปรัญญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ

แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก

ภารกิจ 

 

 



องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 

 ตัวบงช้ีที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการประกอบดวย 1 ตัวบงชี้  ผลรวมการประเมินที่ได 

คือ  3 คะแนน   

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 

             ตัวบงชี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการประกอบดวย 2 ตัวบงชี้  ผลรวมการประเมินที่ได 

คือ  6 คะแนน   
 
องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 

             ตัวบงชี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการประกอบดวย 2 ตัวบงชี้  ผลรวมการประเมินที่ได 

คือ  6  คะแนน   

 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

             ตัวบงชี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการประกอบดวย 9 ตัวบงชี้  ผลรวมการประเมินที่ได 

คือ  21 คะแนน  มีตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินไมเปนไปตามเกณฑไดแก 

            ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ 

             ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคลลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

             ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ องคกรสู

ระดับบุคคล 
 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

              ตัวบงชี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการประกอบดวย 3 ตัวบงชี้  ผลรวมการประเมินที่ได 

คือ 6 คะแนน  มีตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินไมเปนไปตามเกณฑไดแก 

              ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
 
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการประกอบดวย 2 ตัวบงชี้  ผลรวมการประเมินที่ได 

คือ 4 คะแนน  มีตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินไมเปนไปตามเกณฑไดแก 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหาร การศึกษา 



ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
3. ขอเสนอแนะหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 
 3.1 ดานวิจยั 
   ในปที่ผานมา งบประมาณสนับสนนุดานการวิจัยไดนอยมาก  เมื่อเทียบกับอาจารยประจํา  

เนื่องมา 

จากในแตละปมีผลสําเร็จนอยมาก การเผยแพรผลงานวิจยัมีจํานวนนอย  โดยการตีพิมพในวารสาร

นอยมาก จงึทาํให บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา ไมไดตามเกณฑคุณภาพทีก่ําหนดไว และสงผลให

งานวิจยัและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ไมไดตามเกณฑทีก่ําหนดไว

ดวยเชนกนั   
   ขอเสนอแนะ 
   ปรับระเบียบการวิจัย   กําหนดใหผลงานวจิัยในแตละโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุน      การ

วิจัยจาก 

มหาวิทยาลัยตองทําการเผยแพรผลงานวิจัย โดยการตีพิมพในวารสาร ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

โดยกําหนดคาตอบแทนเพื่อเปนขวัญกําลังใจ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม

ทางวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ    โดยกําหนดงบประมาณตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยกําหนด  
 3.2 ดานการบริการทางวิชาการ 
   ขอมูลการประสานงานเร่ืองขอมูลเปนไปดวยความลําบากทัง้นี ้ ประกอบกับในหลาย ๆ   

ภารกิจ 

ไมมีการรายงานสรุปการดําเนินงาน  หรือในบางภารกิจมีการสรุปขอมูล แตไมสรุปมีรายละเอียดเพียง

พอที่จะใชในการประเมิน ของหนวยงานตรวจสอบได  อีกทั้งงบประมาณสนับสนุนการบริการทาง

วิชาการแกสังคม ไดนอยในภาพรวมไดนอยมาก  ทั้งที่การบริการทางวิชาการเปนภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย(25 %) เมื่อปฏิบัติทุกโครงการแลว ก็ยังไมเพียงพอกับระดับเกณฑคุณภาพที่กําหนดไวได 
   ขอเสนอแนะ 
   เพิ่มงบประมาณในการดําเนนิภารกิจการบริการทางวชิาการแกสังคม   ชุมชนใหมากข้ึน   

รวมทัง้ให 

กําหนดมาตรการในการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการทุกโครงการ (ไมวาจะเปนงบประมาณ

แผนดิน/งบรายได/งบคณะฯ)   ตองผานสถาบันวิจัยและพัฒนา (ในกรณีศูนยกลาง) และกองวิจัย (ใน



กรณีวิทยาเขต)  ไดรับทราบ กอนที่จะเสนอโครงการทั้งโครงการที่ไดรับการอนุมัติหรือไมอนุมัติก็ตาม 

ทั้งนี้เพื่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองวิจัย จะไดดําเนินการติดตามโครงการตอไป  
   แผนพัฒนา 
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันวิจยัและพัฒนา ใหม   โดยการ  Re-engineering  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร (เปนสวนที่สําคัญที่สุด) (อาจเรียกเฉพาะสวนน้ีวา YAR) ใหระบุเลขหนา เปน A-Z 

เพ่ือใหตางจากสวน SAR/CAR ในสวนถัดไป สําหรับการจัดทําสวนบทสรุปสําหรับผูบริหารน้ี ควรเกิดจากขอสรุปจาก
การท่ี “ผูบริหารของแตละหนวยงาน” ไดทบทวนสิ่งตางๆใน SAR/CAR ดวยตนเอง และตัดสิ่งที่ตนเองเห็นวาไมนาจะ
สําคัญออกไป ทายที่สุด คัดใหเหลือสิ่งที่ตนเองคิดวาสําคัญและตรงประเด็น แลวนํามาจัดลําดับความสําคัญและวางแผนเพ่ือ
ทําการแกไขปรับปรุงใหมีการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป   



บทท่ี 1 
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 

 
1.1 ชื่อหนวยงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
1.2 ที่ต้ัง 
 ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา 

 
1.3 ประวัติความเปนมาโดยยอ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสนับสนุน ที่พัฒนามาจากฝายวิจัยและฝกอบรมของ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายหลังการจัดต้ังมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในป พ.ศ. 2548  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

โดยเปนหนวยงานที่  ดูแล  สนับสนุน  เพื่อสรางองคความรูใหมโดยการวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  และ

นวัตกรรม  และใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

 
1.4 วิสัยทัศน พนัธกิจ และเปาประสงค 
 1.4.1 ปรัชญา 

 สถาบันวจิัยและพัฒนา มุงสงเสริม พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม งาน

สรางสรรคและงานบริการวชิาการ เพื่อสังคม 
 1.4.2 วิสัยทัศน    

 สถาบันวจิัยและพัฒนา   มุงสงเสริม พฒันางานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรคและ

งานบริการวิชาการ เพื่อสังคม 
 1.4.3 ภารกจิ 

 1.4.3.1 กําหนดนโยบายและวางแนวทางการวิจยั การบริการวชิาการใหสอดคลอง 

กับยุทธศาสตรของชาติและศักยภาพของสถาบัน 

 1.4.3.2 สงเสริมการวิจยั ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่มีคุณภาพ  

เผยแพรงานวจิัยและการถายทอดเทคโนโลยี 

 1.4.3.3 บูรณาการงานวิจยัและบริการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 1.4.3.4 สรางเครือขายงานวิจยัและบริการวิชาการ 

 1.4.3.5 ใหบริการวิชาการท่ีตอบสนองตอความตองการของสังคม 



 1.4.4 เปาประสงค 
  1.4.4.1 พัฒนาและสงเสริมการวิจยั 
  1.4.4.2 พัฒนาขีดความสามารถดาน   งานวิจยั   ส่ิงประดิษฐ   และนวัตกรรม   ที่ม ี

คุณภาพ  บนพื้นฐาน วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและสามารถถายทอดเทคโนโลยสูีสังคมเพื่อพฒันา

สังคมเพิม่ข้ึน 
  1.4.4.3 พัฒนาศักยภาพของนักวิจยั 
  1.4.4.4 ใหบริการทางวิชาการ เพื่อการแขงขันและสรางรายได 

 1.4.5 กลยทุธ 

 1.4.5.1 พัฒนาและสงเสริมการวิจยั 

 1.4.5.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนศูนยประสานงานวิจยัดานวทิยาศาสตรและ    

เทคโนโลยทีี่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 1.4.5.3  พัฒนาขีดความสามารถดานงานวิจัย   ส่ิงประดิษฐ   และนวัตกรรม     ที่ม ี

คุณภาพ บนพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและสามารถถายทอดเทคโนโลยสูีสังคมเพื่อพฒันา

สังคม 

 1.4.5.4 พัฒนาศักยภาพของนักวิจยั 

 1.4.5.5 ใหบริการทางวิชาการ เพื่อการแขงขันและสรางรายได 

 1.4.5.6 การเสริมสรางสัมพันธที่ดีและเปนที่พึง่ทางวิชาการแกชุมชน  โดยอาศัย 

ฐานความรู จากงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวตกรรมเปนเคร่ืองมือ 
 
1.5 ภารกจิหลกั 

 1.5.1 ดานการบริหารจัดการ 

  1.5.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชระบบธรรมาภิบาล   

  1.5.1.2 พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มข้ึน โดยการจัดการ 

ความรู (Knowledge   Management )และการจัดการฐานขอมูล  

  1.5.1.3 พัฒนาองคกรสูองคกรที่มกีารปฏิบัติงานดีเดน (Best Practice) 

  1.5.1.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  ในดานการจัดหาสนับสนุนการฝกอบรม 

ศึกษาดูงานพฒันาทกัษะบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

 1.5.2 ดานการวิจยั 

พัฒนาผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐและนวตักรรม เชิงบูรณาการ บนพืน้ฐานของ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี โดยสอดคลองกับยทุธศาสตรของชาติ  และศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

โดยการ 



  1.5.2.1 สงเสริมและพฒันาการวจิัย 

  1.5.2.2 พัฒนาสถาบันวิจยัฯใหเปนศูนย   ประสานงานวิจัยดานวทิยาศาสตร 

และเทคโนโลยีมีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

  1.5.2.3 พัฒนาขีดความสามารถดาน  งานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  และนวัตกรรม  ที่ม ี

คุณภาพบนพืน้ฐานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีและสามารถถายทอดเทคโนโลยีสูสังคมเพื่อพัฒนา

สังคม 

  1.5.2.4 สงเสริมและพฒันาศักยภาพของนักวิจยั 

 1.5.3 ดานบรกิารวชิาการ 

เปนแหลงใหบริการทางวชิาการ และถายทอดเทคโนโลยี ที่เปนประโยชนแกชุมชน  

สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของคนในชมุชน และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและย่ังยืน 

  1.5.3.1 ใหบริการทางวิชาการ เพื่อการแขงขันและสรางรายได 

  1.5.3.2 การเสริมสรางสัมพันธที่ดีและเปนที่พึง่ทางวิชาการแกชุมชน   โดยอาศัย 

ฐานความรู จากงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรมเปนเคร่ืองมือ 

 1.5.4 ดานสารสนเทศงานวิจยั 

  1.5.4.1 พัฒนาระบบเครือขายงานวจิัยใหมีประสิทธิภาพ 
 
1.6 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกบัผลผลิต 
 บริการฉับไว  ใสใจบริการ  โปรงใสยุติธรรม 

1.6.1 อาคารสถานที่ 
  หนวยงานมีอาคารทาํการ  จํานวน 1  ชั้น  ประกอบดวย  อาคาร 3  ชัน้ 3 และมีพืน้ที ่ 

สําหรับใชงาน  ดังนี ้

ตารางที่ 1.1  รายละเอียดอาคารสถานทีท่ั้งหมดของสถาบันวิจยัและพฒันา   ปการศึกษา  2552  
จํานวน 

อาคาร 

หอง 

เรียน 

หอง 

ปฏิบัติการ 

หองพัก

อาจารย 

หอง

ประชุม 

สํานัก 

งาน 

จํานวน

ชั้น 

อาคารประกอบอื่นๆ 

อาคาร 3  ชั้น  3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 หอง 

 

1 

รวมทั้งหมด - - - - 3 หอง 1 

 
 
 
 
 



1.7 โครงสรางองคกร 
 

 
ภาพที ่ 1.1  โครงสรางองคกร 
 
1.8 โครงสรางการบริหาร 
 

 
 
ภาพที ่1.2  โครงสรางการบริหารงานสถาบันวิจยัและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 



 

 

ภาพที ่1.3  โครงสรางการบริหารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 



 การดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  อยูภายใตการกํากับของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบดวยผูแทนจากวิทยาเขตตาง ๆทําหนาที่วางแผน  และกําหนด

นโยบายในภาพรวม กํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและนโยบายที่กําหนด  คณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาประกอบดวย 

อธิการบดี   ที่ปรึกษา 

รองอธิการบดีฝายวิจยัและฝกอบรม  ที่ปรึกษา 

ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา ประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย มาโนช   ริทินโย กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย นิคม เรไร กรรมการ 

ดร.วุฒิชัย จงคํานึงศีล กรรมการ 

ดร.สุทธิศักด์ิ แกวแกมจันทร กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยสุจิตรา   สราวิช กรรมการ 

นางเดือนรุง อุบาลี กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย เสริมศักด์ิ อักขราสา กรรมการ 

นส.ณพรรณ สินธุศิริ กรรมการและเลขานุการ 

 
1.9 รายชื่อผูบริหารชุดปจจบัุน 

ผศ.ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินท ุ ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 

นางสาวณพรรณ สินธุศิริ รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

ผศ.มาโนช ริทินโย รองผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา 

ผศ.นิคม   เรไร รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ 

นางสาวณพรรณ สินธุศิริ หัวหนาสํานักงาน 
 
1.10 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน 
ผศ.ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินท ุ ประธานกรรมการ  

ผศ.นิคม   เรไร กรรมการ 

ผศ.มาโนช ริทินโย กรรมการ 

นางสาวณพรรณ สินธุศิริ กรรมการ 

นางสาวรัตนาภรณ   หมีเงิน กรรมการ 

นางสาวบุบผาชาติ แววไว กรรมการ 

นางสาวสุภาภรณ พิมสุคะ กรรมการ 



นางสาววัชรินทร      จนัทรเรืองรอง กรรมการ 

นางสาวสุรีรัตน   ดวงนิล กรรมการและเลขานุการ 
 
1.11 ขอมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับ บุคลากร งบประมาณและอาคารสถานที่ 
 1.11.1 บุคลากร 

• บุคลากรสายวิชาการ 
ตารางที่ 1.2  จํานวนบุคลากรสายวชิาการ จําแนกตาม เพศ วฒุิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารยประจํา 

รายการ 
ขาราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

สัญญา

จาง 
รวม 

อาจารย

พิเศษ 
รวมทั้งส้ิน 

ชาย 13 - - 1 14 - 14 

หญิง 2 1 - - 3 - 3 

1. เพศ 

รวม 15 1 - 1 17 - 17 

ตํ่ากวาป.ตรี - - - -  -  

ป.ตรี 1 - - -  -  

ป.โท 13 1 - 1 15 - 15 

ป.เอก 1 - - - 1 - 1 

2. วุฒิ

การศึกษา 

รวม 15 1 - 1 17 - 17 

อาจารย 9 1 - 1 11 - 11 

ผศ. 6 - - - 6 - 6 

รศ. - - - - - - - 

3. ตําแหนง

ทางวิชาการ 

รวม 15 1 - 1 17 - 17 

• บุคลากรสายสนับสนุน 
ตารางที่ 1.3  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตาม เพศ และวฒุิการศึกษา 

รายการ 
ขาราชการ

พลเรือน 

พนักงาน

ราชการ 
ลูกจางประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 
รวมทั้งส้ิน 

ชาย - - 2 9 11 

หญิง - - - 8 8 

1. เพศ 

รวม - - 2 17 19 

รายการ 
ขาราชการ

พลเรือน 

พนักงาน

ราชการ 
ลูกจางประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 
รวมทั้งส้ิน 

ตํ่ากวาป.ตรี - - 2 9 11 

ป.ตรี - - - 8 8 

2. วุฒิ

การศึกษา 

ป.โท - - - - - 



ป.เอก - - - - - 

      

รวม - - 2 17 19 

1.11.1  งบประมาณรายจายประจําป 2552 

• ดานการวิจยั 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2552    สถาบันวิจยัและพัฒนาไดดําเนนิการประสานงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย ทั้งส้ิน 202 โครงการ  รวมงบประมาณสนบัสนุนการวิจยัทัง้ส้ิน 50,749,205  บาท  

รายละเอียด ตามตารางที ่1.4 –   1.5  ดังนี ้

 

ตารางที่ 1.4 จํานวนโครงการและงบประมาณวิจยัที่ไดรับทุนอุดหนนุ ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 

2552  จําแนกตามวทิยาเขต 

งบแผนดิน งบรายได งบภายนอก  

หนวยงาน โครงการ จํานวนเงนิ โครงการ จํานวนเงนิ โครงการ จํานวนเงนิ 

ศูนยกลาง 9 2,383,300 20 625,140 2 6,197,200 

 ขอนแกน 17 7,083,900 36 1,068,100 - - 

วข.สุรินทร 12 3,756,500 16 424,100 - - 

กาฬสินธุ 15 9,355,900 12 295,450 11 1,202,420 

สกลนคร 19 11,194,000 14 240,000 13 6,623,795 

รวม 72 33,773,600 98 2,653,690 26 14,023,415 
 

9,205,640
8,152,000

4,180,600

10,853,770

18,057,795

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

1

ศูนยกลาง วข.ขอนแกน วข.สุรินทร วข.กาฬสินธุ สข.สกลนคร  
 

แผนภูมิที่ 1.1 จํานวนงบประมาณวิจยัที่ไดรับทุนอุดหนนุ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2552     จําแนก

ตามวทิยาเขต 

 จากแผนภูมทิี่ 1.1 พบวา วทิยาเขตสกลนคร ไดรับงบประมาณการวิจัยสูงสุด       



จํานวน    

18,057,795 บาท รองมาไดแก วิทยาเขตกาซสินธุ จํานวน 10,853,770 บาท  ศูนยกลางราชมงคล 

จํานวน 9,205,640 บาท  วิทยาเขตขอนแกน จํานวน 8,152,000 บาท และวทิยาเขตสุรินทร จาํนวน 

4,180,600 บาท 
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1

ศูนยกลาง วข.ขอนแกน วข.สุรินทร วข.กาฬสินธุ สข.สกลนคร
 

 

แผนภูมิที่ 1.2 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนนุ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2552      จาํแนก

ตามวทิยาเขต 

 จากแผนภูมทิี่ 1.2  พบวาวทิยาเขตขอนแกน มโีครงการวจิัยมากที่สุดจาํนวน53

โครงการ 

รองมาไดแกวทิยาเขตสกลนคร จํานวน 46 โครงการ  วิทยาเขตกาฬสินธุ จํานวน 38 โครงการ 

ศูนยกลางราชมงคล จาํนวน 31 โครงการและวิทยาเขตสุรินทร จาํนวน 28 โครงการ 

 

ตารางที่ 1.5 สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณวิจยัที่ไดรับทุนอุดหนนุ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552  จาํแนกตามหนวยงานและผลผลิต 

องคความรู ถายทอดเทคโนโลย ี รวม  

หนวยงาน โครงการ จํานวนเงนิ โครงการ จํานวนเงนิ โครงการ จํานวนเงนิ 

ศูนยกลาง 24 8,726,100 7 479,540  31 9,205,640 

วข.ขอนแกน 33 4,246,700 20 3,905,300 53 8,152,000 

วข.สุรินทร 12 3,756,500 16 425,000 28 4,181,500 

วข.กาฬสินธุ 26 10,558,320 12 295,450  38 10,853,770 

วข.สกลนคร 32 17,817,795 14 240,000 46 18,057,795 

รวม 127 45,105,415 69 5,345,290 196 50,450,705 
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องคความรู ถายทอด
 

 

แผนภูมิที่ 1.3 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนนุ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2552  จําแนกตาม

ผลผลิต  

 จากแผนภูมทิี่ 3 พบวา ผลผลิตการวิจัยเพือ่สรางองคความรู ไดรับงบประมาณ  

จํานวน  45,105,415 บาท และผลผลิตเพื่อถายทอดเทคโนโลยี ไดรับฝบประมาณ 

จํานวน 5,345,290 บาท 

 

8,726,100

4,246,7003,756,500

10,558,320

17,817,795

-
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1

ศูนยกลาง วข.ขอนแกน วข.สุรินทร วข.กาฬสินธุ สข.สกลนคร
 

 

แผนภูมิที่ 1.4 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนนุ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2552  ผลผลิตการ

วิจัยเพื่อสรางองคความรู   

 จากแผนภูมทิี่ 1.4 พบวา วทิยาเขตสกลนคร มีโครงการวจิัยเพื่อสรางองคความรูมาก

ที่สุด 

โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน จาํนวน 17,817,795 บาท รองมาไดแก วทิยาเขตกาฬสินธุ จาํนวน 

10,558,320 บาท ศูนยกลางราชมงค จํานวน 8,726,100 บาท วิทยาเขตขอนแกน จํานวน 4,246,700 

บาท และวทิยาเขตสุรินทร จาํนวน 3,765,500 บาท 
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ศูนยกลาง วข.ขอนแกน วข.สุรินทร วข.กาฬสินธุ สข.สกลนคร
 

 

แผนภูมิที่ 1.5 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนนุ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2552  ผลผลิตการ

วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี  

 จากแผนภูมทิี่ 1.5 พบวา วทิยาเขตขอนแกนมีผลงานวิจยัเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

มาก  

ที่สุด โดยไดรับงบประมาณสนัสนนุ จาํนวน 3,905,300 บาท รองมาไดแกศูนยกลางราชมงคล ไดรับ

งบประมาณ จาํนวน 479,540 บาท วทิยาเขตสุรินทรฺ จํานวน 425,000 บาท วิทยาเขตกาฬสินธุ 

จํานวน 295,000 บาท และวทิยาเขตสกลนคร จํานวน 240,000 บาท 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาตระหนกัถึงความสําคัญของการวิจัย งานวิจยัที่มีคุณภาพเกิดจาก

นักวจิัยที่มีคุณภาพ สถาบันฯจึงไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพนกัวิจัยของมหาวิทยาลัย มาอยาง

ตอเนื่อง โดยในป งบประมาณ 2552 ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งส้ิน 7 โครงการ ใช

งบประมาณ จํานวน 1,048,625 บาท มนีักวจิัยเขารับการพัฒนา จาํนวน 553 คน ความพึงพอใจโดย

เฉล่ียรอยละ 83.45   โดยมีรายละเอียด ตามตารางที ่1.6  ดังนี ้

 

ตารางที่ 1.6 สรุปจํานวนโครงการพฒันาศักยภาพนักวจิัยและงบประมาณที่ไดรับทนุอุดหนุน 

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2552   

ผลการดําเนินงาน 
ที ่ โครงการ งประมาณ 

ผูเขารวม พึงพอใจ 



1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การเขียนขอเสนอ

โครงการวิจยัอยางไรใหไดทนุ 

108,650 104 82.40 

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

186,400 70 86.60 

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมนิขอเสนอ

โครงการวิจยั ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

142,930 65 84.60 

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิจยักับการเสนอขอ

ผลงานทางวิชาการ 

139,185 160 82.60 

5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจยั

เพื่อตีพิมพในวารสาร 

130,385 50 88.60 

6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันานักวจิัยหนา

ใหม 

281,340 24 84.80 

7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบงาน

บริหารงานวิจยัแหงชาติ แบบ Online (NRPM Online) 

59,535 80 74.60 

รวม 1,048,425 553 83.46 

 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณาจารยของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได

เผยแพรผลงานวิจยัในวารสารทางวิชาการ และการประชุมสัมมนาทางวชิารทั้งในระดับนานาชาติ 

จํานวน 93 ผลงาน  โดยเผยแพรในวารสารทางวิชาการ ระดับชาติ จาํนวน 11 ผลงาน ระดับนานาชาติ 

จํานวน 17 ผลงาน และประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ จํานวน 47 ผลงาน และระดับนานาชาติ 

จํานวน 18 ผลงาน   

   

ตารางที่ 1.7 สรุปการเผยแพรผลงานวจิัยในวารสาร และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ใน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จําแนกตามวทิยา

เขต 

ประเภทการเผยแพร 

วารสาร สัมมนาทางวชิาการ รวมทัง้ส้ิน 

 

หนวยงาน 

ระดับชาติ ระดับ

นานาชาติ 

ระดับชาติ ระดับ

นานาชาติ 

ระดับชาติ ระดับ

นานาชาติ 



ศูนยกลาง 6 1 18 2  24 3  

วข.ขอนแกน - - 7 2 7 2 

วข.สุรินทร 2 - 2 0 4 0 

วข.กาฬสินธุ 2 4 - - 2 4 

วข.สกลนคร 1 12 20 14 21 26 

11 17 47 18 58 35 รวม 

28 65 93 
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วารสาร สัมมนา

ศูนยกลาง วข.ขอนแกน วข.สุรินทร วข.กาฬสินธุ สข.สกลนคร
 

 

แผนภูมิที่ 1.6 จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพรทางวิชาการ โดยการตีพิมพในวารสาร และนําเสนอในท่ี

ประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ จาํแนกตามวทิยา

เขต 

 จากแผนภูมทิี่ 1.6 พบวา วทิยาเขตสกลนคร เผยแพรผลงานวิจัยโดยการตีพิมพใน 

วารสารมากทีสุ่ดจํานวน 13 โครงการ รองมาไดแกศูนยกลางราชมงคล ตีพิมพในวารสาร จาํนวน 7 

โครงการ  วทิยาเขตกาฬสินธุ จํานวน 6 โครงการและ วทิยาเขตสุรินทรจํานวน 2 โครงการ 

  สําหรับการนาํเสนอผลงานในที่ประชุมสัมมนาทางวชิาการ พบวา วทิยาเขตสกลนคร 

เผยแพรโดยการสัมมนาทางวิชาการมากทีสุ่ด จํานวน 34 โครงการ รองมาไดแกศูนยกลางราชมงคล 

จํานวน 20 โครงการ วิทยาเขตขอนแกน จาํนวน 9 โครงการ และวิทยาเขตสุรินทร จาํนวน 2 โครงการ 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 1.8 สรุปผลงานวิจยั  ส่ิงประดิษฐ และงานสรางสรรค ที่ไดรับรางวัลในปงบประมาณพ.ศ. 

2552 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน ระดับชาติ ผลงานวิจยั  ผลงานส่ิงประดิษฐ ผลงานสรางสรรค 

ศูนยกลาง มทร. 10 5 - 5 

วข.ขอนแกน 2 2 - - 

วข.สุรินทร 3 3 - - 

วข.กาฬสินธุ 1 1 - - 

วข.สกลนคร 2 2 - - 

รวม 18 13 - 5 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดสนับสนนุใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา โดยไดมีโครงการวิจัยใหความรูดานสิทธิประโยชน และการเขียนคําขอจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาอยางตอเนื่องนับแต พ.ศ. 2549    คณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน ไดดําเนินการขอยื่นรับสิทธิบัตรทางปญญา จํานวน 21 รายการ รายละเอียด ดังนี ้

 

ตารางที่ 1.9 สรุปจาํนวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา นับแต พ.ศ. 2549 – 2553 จําแนก

ตามหนวยงาน และประเภทท่ีขอจด 

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553 รวม  

หนวยงาน ก ข ค ก ข ค ก ข ค ก ข ค ก ข ค ก ข ค 

ศูนยกลาง     5   1  1      1  1      1    3  1  1  5 8  

วข.

ขอนแกน 

      2        1     1    2  

วข.สุรินทร                   

วข.

กาฬสินธุ 

                  

วข.

สกลนคร 

      1          2 1      4  



     5 1  1  3    1   1     1  1  5  2   2 5  14  รวม 

5 5 2 1 8 21 

หมายเหตุ : ก  หมายถงึ  ลิขสิทธิ ์ ข หมายถงึ อนุ

สิทธิบัตร 

ค หมายถงึสิทธิบัตร    

 

• โครงการบรกิารวิชาการ 
 การบริการวิชาการ  เปนภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ใน

ปงบประมาณ พ.ศง 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินโครงการบริการวิชาการ และรวบรวม

ขอมูลการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามตารางที่ 1.10  แผนภูมิที่ 1.7 – 1.8  

ตารางที่1.10 สรุปการบริการทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จําแนกตามหนวยงาน

และแหลงงบประมาณ 

แหลงงบประมาณ ผูเขารวม

โครงการ 

ความพึงพอใจ 

งบประมาณแผนดิน งบรายได 

 

หนวยงาน 

โครง

การ 

งปบระมาณ โครงการ งบประมาณ 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

ศูนยกลาง 9 2,316,000 9 1,067,000 2,325 5,569 75 89.34 

วข.ขอนแกน 5 270,000 29 1,575,700 2,343 273 75 90.59 

วข.สุรินทร 6 600,000 1 38,100 470 11,368 75 84.53 

วข.กาฬสินธุ 12 750,000 1 105,000 2,722 1,323 75 88.77 

วข.สกลนคร 7 2,500,000 6 150,000 760 3,053 75 83.97 

รวม 39 6,436,000 46 2,935,800 6,150 21,586 75 87.44 
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ศูนยกลาง วข.ขอนแกน วข.สุรินทร วข.กาฬสินธุ สข.สกลนคร
 

 
แผนภูมิที่ 1.7 แสดงจํานวนโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จําแนกตาม

หนวยงาน 

 จากแผนภูมทิี่ 1.7 พบวา วทิยาเขตขอนแกน มีจาํนวนโครงการบริการวชิาการมากที่สุด   

จํานวน 34 โครงการ รองมาไดแกศูนยกลางราชมงคล จํานวน 18 โครงการ วิทยาเขตกาฬสินธุ และ

วิทยาเขตสุรินทร มีจาํนวนโครงการบริการวิชาการ 13 โครงการ และวิทยาเขตสุรินทร จาํนวน 7 

โครงการ 
 

3,383,000
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1

ศูนยกลาง วข.ขอนแกน วข.สุรินทร วข.กาฬสินธุ สข.สกลนคร  
 

แผนภูมิที่ 1.8 แสดงจํานวนงบประมาณโครงการบริการวชิาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

จําแนกตามหนวยงาน 

 จากแผนภูมทิี่ 1.8 พบวาศูนยกลางราชมงคลอีสาน ไดรับงบประมาณบริการวิชาการมาก

ที่สุด 



จํานวน 3,383,000 บาท รองมาไดแก วิทยาเขตสกลนคร จํานวน 2,650,000 บาท วิทยาเขตขอนแกน 

จํานวน 1,845,700 บาท  วิทยาเขตกาฬสินธุ จํานวน 855,000 บาท และวิทยาเขตสุรินทร           

จํานวน 638,100 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2  
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2.1 ความเปนมาของหนวยงาน        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไดเร่ิมดําเนินการในการประกันคุณภาพต้ังแตป 2545  

โดยระยะแรกไดนําระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9000 มาใชในการปฏิบัติงานในบางคณะ

วิชาในรูปของการนํารองของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   ตอมาไดดําเนินการอยาง

จริงจังและกําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน ISO 9001: 

2000 โดยพิจารณาจากปจจัย 4 ดาน ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยกระบวนการ 

(Process) ปจจัยผลผลิต (Output) และปจจัยผลกระทบ (Impact)  

สาระสําคัญของการดําเนินการระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 คือ การ

ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA คือ มีการวางแผน (Plan) การสรางกลไกควบคุมของการ

ปฏิบัติงาน (Do) ตามองคประกอบคุณภาพ จัดใหมีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 

(Check) เพื่อทราบถึงจุดออนจุดแข็ง  เพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง (Adjust/Action) อยางตอเนื่อง 

ข้ันตอนของการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินการ

ต้ังแต  การวิเคราะหสถานการณ การจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธ การกําหนด

นโยบายคุณภาพ การจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ การวิเคราะหความตองการของ

นักศึกษา สถานประกอบการและผูมีสวนไดสวนเสีย การนําระบบมาตรฐาน 5 ส. มาประยุกตใช การ

จัดทําคูมือคุณภาพ (QM) สําหรับระบบการบริหารจัดการ และเอกสารคุณภาพในการปฏิบัติการไดแก

คูมือ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (PM) วิธีการปฏิบัติงาน (WI) แบบฟอรม (FM) เอกสารอางอิงและ

สนับสนุน (A) จากนั้นนําผลลัพธจากการปฏิบัติงาน มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment  Report : SAR)  โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 

 
2.2 นโยบายประกันคุณภาพของหนวยงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    ไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนการแสดงความมุงมั่นวา

มหาวิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญดานการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพอยางแทจริง  ดังนั้นเพื่อใหทุก

ภาคสวนของมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ทาน

อธิการบดี รองศาสตราจารย ดร.วินิจ โชติสวาง ไดกําหนด นโยบายคุณภาพ ไวดังนี้ 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

การดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได

กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยเนนการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน โดยกําหนดเปนนโยบายการประกัน

คุณภาพดังนี้ 
 1) พัฒนาไดทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการดําเนินการการประกัน 

คุณภาพภายในใหไดมาตรฐานตามองคประกอบคุณภาพที่กําหนดข้ึน 
 2)  มีระบบติดตาม – ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในท้ังระดับมหาวทิยาลัยฯ ระดับ 

วิทยาเขต  ระดับคณะและสาขาวิชา 
 3) พัฒนาไดทุกหนวยงานมีความพรอมรับการตรวจสอบและประเมินจากหนวยงาน 

ภายนอก 
 4) พัฒนาบุคลากรในระบบคุณภาพทั้งดานระบบและกลไกประกันคุณภาพดานการติดตาม 

การติดตามและการประเมินคุณภาพภายใน 
 5) ใหทุกหนวยงานมีการนําผลการดําเนินงาน การประกันคุณภาพมาใชเพื่อปรับปรุงและ 

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
2.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกําหนดให       การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และดําเนินการโดยบุคลากรและหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยฯ ประกอบดวย 
  1) การควบคุมคุณภาพ   (Quality Control)    คือ  การมีระบบและกลไกในการควบคุม 

ภายในแตละองคประกอบคุณภาพ เพื่อใหใดผลตามเกณฑคุณภาพที่กําหนด โดยแตละองคประกอบ

คุณภาพไดกําหนด ตัวบงชี้คุณภาพ ข้ันตอนการดําเนินงานที่เปนวงจรคุณภาพ PDCA มีเกณฑ

คุณภาพ และเปาหมายคุณภาพ ซึ่งข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ มีความสัมพันธและเช่ือมโยงกันอยาง

เปนระบบ โดยอาศัยกลไกใหมีบุคลากรและหนวยงานท่ีรับผิดชอบต้ังแต ระดับนโยบายจนถึงระดับ

ปฏิบัติการ 

เรามุงมัน่จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยี 
ท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการดวยการพัฒนาอยางตอเนื่อง 



  2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)   คือ  การตรวจติดตามหรือตรวจสอบระบบและ 

กลไกของการดําเนินงานที่กําหนดไว   ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพของระบบและกลไกวาสามารถ

ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิผลของการดําเนินการมากนอยเพียงไร 
  3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) คือ  กระบวนการวิเคราะหและเปรียบเทียบ

ผลการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพที่กําหนดกับเปาหมาย และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

 
2.4 แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน  
 จากนโยบายการประกันคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพที่กาํหนด           มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ดังนี้ 
 1) ใหทุกหนวยงานเขารวมในการพัฒนาและจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2) กําหนดใหมีคณะกรรมการในระบบประกันคุณภาพ ต้ังแตระดับมหาวิทยาลัย ฯ  ระดับ 

คณะและหนวยงานเทียบเทา ระดับกองและหนวยงานเทียบเทา จนถึงระดับสาขาวิชา 
 3)  จัดต้ังหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา            ในระดับ 

มหาวิทยาลัยฯ และระดับวิทยาเขต 
 4) กําหนดบทบาทหนาที่ของกลไกระดับตางๆ ดังนี้ 
  •  ผูบริหารสูงสุด  คือ  อธิการบดี  มีหนาที่ใหคํามั่นสัญญากับบุคลากรทุกคน        โดย 

การแถลงนโยบายคุณภาพตอบุคลากรทุกระดับ  แตงต้ังคณะกรรมการในระบบประกันคุณภาพ  เปน

ประธานคณะกรรมการบริหารคุณภาพ(QMRC) ของมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนสงเสริมทรัพยากรตางๆ 

เพื่อใหกิจกรรมคุณภาพเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามผลการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพ 

และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย 
  •  คณะกรรมการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย ฯ               มีหนาที่กําหนดนโยบาย

การประกันคุณภาพ  กํากับดูแลระบบคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  เปนคณะกรรมการ  

การประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของมหาวิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุน

หนวยที่จัดทําระบบประกันคุณภาพ และชวยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ติดตามดูแล

ส่ิงที่ไมเปนไปตามขอกําหนด   แกไขและสนับสนุนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง   กําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานและเปนที่ปรึกษาระบบประกันคุณภาพใหกับหนวยงาน 
  •  คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ     (ผูแทนฝายบริหารดานคุณภาพ) 

และฝายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีหนาที่พัฒนาใหมีระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานทุกระดับ พัฒนามาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑ



คุณภาพตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา  กําหนดเปาหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จัดทํา

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานประกันคุณภาพ   จัดใหมีการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดําเนินงานตอ

คณะกรรมการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ  จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปซึ่งเปนผล

จากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สรางระบบขอมูลสารสนเทศดาน

ประกันคุณภาพ เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรแกผูเกี่ยวของและสาธารณชนประสานงานเพื่อรับการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอกจากหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ 
  •  คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ  (ผูแทนฝายบริหารดานคุณภาพ)   และ 

ฝายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับวิทยาเขต      มีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพของหนวยงานในระดับวิทยาเขตใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของ

มหาวิทยาลัยฯ 
  •  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและคณะกรรมการบริหารระดับคณะ 

และหนวยงานเทียบเทา  ระดับกองและหนวยงานเทียบเทามีหนาที่ กําหนดนโยบาย เปาหมาย และ

แผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบาย และเปาหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จัดทํา

ระบบและกลไก การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง เตรียมความพรอมใน

ดานขอมูล หลักฐานเพื่อรับการตรวจสอบ ติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการ

ประเมินคุณภาพภายนอก จัดทําแผนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตอไป 
  • หนวยงานระดับสาขาวิชาและหนวยงานเทียบเทา   มีหนาที่จัดทําแผนงาน โครงการ 

และกิจกรรม ตามองคประกอบคุณภาพที่เกี่ยวของ ดําเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

ดําเนินงานของหนวยงาน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานเตรียมความพรอมของขอมูล

หลักฐานเพื่อรับการตรวจติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพ

ภายนอก จัดทําแผนงานโครงการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

มหาวิทยาลัยฯ  ไดวางระบบและกลไก และแนวทางการดําเนินงานโดยคํานึงถึงความสัมพันธ

ของโครงสรางหนวยงาน ในรูปของโครงสรางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัยฯ ตามแผนภาพ ดังนี้ 
 



 
 

ภาพที ่ 2.1  โครงสรางการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลัย ฯ 

 
2.5 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน 
 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทัง้การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ  และการประเมนิ 

 คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 คือ กําหนดใหมีตัวบงชี้และเกณฑ

การประเมินในแตละองคประกอบคุณภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยฯ 

สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอกโดย

องคประกอบตางๆ และครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิตหรือผลลัพธ 
 

  2.5.1 แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนา องคประกอบ 

และตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   ระดับอุดมศึกษาไดพัฒนาตัวบงชี้ของ

องคประกอบคุณภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาตัวบงชี้ ดังนี้ 



หลักการ 
  การพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

มีหลักการสําคัญ 6 ประการ คือ 
  1)   เปนตัวบงชี้ที่มีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวย  

ระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 
  2) เปนตัวบงชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.   

2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาและ

มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอก

ของ สมศ. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภายใตหลักการสําคัญ คือ 
ไมใหเปนภาระซํ้าซอนในการปฏิบัติงานแกสถาบันอุดมศึกษา 
  3) เปนตัวบงชี้ที่สามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปจจัย  

 นําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ สําหรับตัวบงชี้ที่ใชประเมินกระบวนการจะกําหนดแนวปฏบัิติ

ที่ดีพรอมทั้งเสนอแนะตัวอยางแนวทางการพัฒนาไวดวย 
  4) เปนตัวบงชี้ที่มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน คือ  ดาน 

นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากรการเรียนรู

และนวัตกรรม 
  5) จํานวนตัวบงชี้และเกณฑกํากับแตละตัวบงชี้ที่พัฒนาข้ึน เปนเพียงจํานวน   และ  

เกณฑข้ันตํ่า สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมตัวบงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการ

พัฒนาของสถาบัน 
  6) ตัวบงชี้และเกณฑที่พัฒนาข้ึนมีทั้งประเภททั่วไป    ที่ใชกับทุกสถาบันอุดมศึกษา   

และประเภทที่แยกใชเฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเนนตางกัน ไดแก สถาบันที่เนนการผลิตบัณทิตและวิจัย 

สถาบันที่ เนนการผลิตบัณทิตและพัฒนาสังคม  สถาบันที่ เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตอยางเดียว ตามนิยามที่กําหนดโดยสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
วิธีการพัฒนาตัวบงชี้ 

  1)  ศึกษากฎหมาย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก 
     1.1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 
     1.2) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 



     1.3) มาตรฐานการศึกษาของชาติ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
     1.4) มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     1.5) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   สํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     1.6) มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
     1.7) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของสถาบันอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
     1.8) รายงานผลการวิจัย เร่ือง การวิเคราะห สังเคราะห และจัดทํามาตรฐาน 

การอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

   1.9) รางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย สํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   1.10) Benchmarking : A manual for Australian Universities 
  2) วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตาง ๆ    ที่เกี่ยวของในขอ  1   เพื่อนํามา  

พัฒนาตัวบงชี้ โดยจําแนกตามมิติของระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ 

ทั้งนี้ไดยึดองคประกอบคุณภาพ 9 ดานตามกฎกระทรวงฯ เปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้ เพื่อให

ครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพและสามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาไดครบทุก

มาตรฐาน 
  3) กําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา     จํานวน 

44  ตัวบงชี้ ซึ่งมีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพและทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา  
  4) ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ที่กําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน

คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากร การ

เรียนรูและนวัตกรรม  
  5) กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 3 ระดับ มีคะแนนต้ังแต  1 ถึง 3   โดยมี 

ความหมายดังนี้  

คะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดบางสวนและตํ่ากวา

มาตรฐานที่ควรจะเปน หรือผลการดําเนินงานตํ่ากวามาตรฐานที่ควรจะเปน  

คะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดในระดับที่ยอมรับได

และใกลเคียงกับมาตรฐาน หรือมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน  



คะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดครบถวนเปนไปตาม 

มาตรฐานที่กําหนด หรือมีผลการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน  

ในกรณีที่ยังไมมีการดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน

ไมถึงเกณฑการประเมินคะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0  

 
 2.5.2 การพัฒนาตัวบงชี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดกําหนดตัวบงชี้เพื่อใชในการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯโดยพิจารณานําตัวบงชี้ที่ สกอ. พัฒนาข้ึนและจากตัวบงชี้ของ สม

ศ. ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่สอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน คือเปนมหาวิทยาลัยในกลุม 4 กลุมผลิตบัณฑิต

และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จํานวนทั้งส้ิน 66  ตัวบงชี้ ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้ 
  ก.   จําแนกตามเกณฑการประเมิน ไดแก 
   1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ เปนตัวบงชี้ที่ประเมินจากเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด

ข้ึนมี 2 รูปแบบคือ 
    รูปแบบที่ 1 ประเมินจากการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน ตามลําดับ

ข้ันตอน (Mile Stone) 
    รูปแบบที่ 2 ประเมินจากจํานวนขอที่ปฏิบัติไดของเกณฑมาตรฐาน 
   2)  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ เปนตัวบงชี้ที่ประเมินจากผลการดําเนินงานเทียบกับ

เปาหมายเชิงปริมาณ เชน จํานวนนับ รอยละ หรือสัดสวน จํานวนตัวบงชี้ 
  ข.  จําแนกตามปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ ไดแก 
   1) ปจจัยนําเขา    จํานวน  19  ตัวบงชี้ 
   2) ปจจัยกระบวนการ   จํานวน  22  ตัวบงชี้ 
   3) ปจจัยผลผลิตและผลลัพธ  จํานวน  25  ตัวบงชี้ 
  ค.  จําแนกตามองคประกอบคุณภาพ ไดแก 
   1) องคประกอบที่ 1   จํานวน    2  ตัวบงชี้ 
   2) องคประกอบที่ 2   จํานวน  19  ตัวบงชี้ 
   3) องคประกอบที่ 3   จํานวน    3  ตัวบงชี้ 
   4) องคประกอบที่ 4   จํานวน    8  ตัวบงชี้ 
   5) องคประกอบที่ 5   จํานวน    9  ตัวบงชี้ 
   6) องคประกอบที่ 6   จํานวน    5  ตัวบงชี้ 
   7) องคประกอบที่ 7   จํานวน  11  ตัวบงชี้ 
   8) องคประกอบที่ 8   จํานวน    6  ตัวบงชี้ 



   9) องคประกอบที่ 9   จํานวน    3  ตัวบงชี้ 

 
2.6 การถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของมหาวทิยาลัยฯสูการปฏิบัติของหนวยงาน 
 ตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดทําข้ึนใชระบบถายทอดไปยังกลไกหนวยงาน 

หรือบุคคลแตละระดับที่เกี่ยวของในรูปของการกําหนดเปนเปาหมายประจําป เรียกวา เปาหมาย

คุณภาพ ที่ระบุตัวบงชี้และเปาหมายในแตละระดับการรับผิดชอบ ดังนี้  
  1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 
  2) ระดับหนวยงานศูนยกลางมหาวิทยาลัยฯ 
  3) ระดับหนวยงานวิทยาเขต 
  4) ระดับหนวยงาน คณะ / สาขาวิชา 
  5) ระดับหนวยงาน สถาบัน / สํานัก / กอง / ฝาย 

ตัวบงชี้และเปาหมายที่กลไกแตละระดับรับผิดชอบตามที่ระบุในเอกสารเปาหมายคุณภาพ

ของมหาวทิยาลัยฯ  ใหแตละกลไกมีการดาํเนินการตามขอบขายหนาทีร่ะบุไวในหวัขอที่ 2.4 

 
2.7 วธิีการดําเนนิการตามตัวบงชี้และเปาหมายของหนวยงาน    
 ในกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของตัวบงชี้ มหาวิทยาลัยไดนําระบบการบริหาร 

คุณภาพ ISO 9001:2000 มาใช โดยมีคูมือคุณภาพ (QM) คูมือการปฏิบัติการ (PM) วิธีปฏิบัติ (WI) 

ทําใหมีกระบวนการในการปฏิบัติงานเปนข้ันตอนชัดเจน มีการบันทึกคุณภาพซ่ึงใชเปนหลักฐานและ

รองรอยสําหรับอางอิง ซึ่งสามารถดูไดจากความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยฯ กบัคูมอืการ

ปฏิบัติตาม ดังตารางตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2.1  Matrix ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน  

      กับคูมือการปฏิบัติงานตาม (PM) 

 
 



ตารางที่ 2.1  Matrix ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน  

      กับคูมือการปฏิบัติงานตาม (PM) (ตอ) 

 
 



ตารางที่ 2.1 Matrix ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน  

      กับคูมือการปฏิบัติงานตาม (PM) (ตอ) 

 
 



ตารางที่ 2.1 Matrix ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน  

      กับคูมือการปฏิบัติงานตาม (PM) (ตอ) 

 
 



ตารางที่ 2.1 Matrix ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน  

      กับคูมือการปฏิบัติงานตาม (PM) (ตอ) 

 
 



2.8 กระบวนการประเมินตนเอง และจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง    
 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการติดตาม   ตรวจสอบ     การดําเนินงานตามตัวบงชี้ขององคประกอบ 

 คุณภาพทัง้ในระดับสถาบัน คณะวิชา / หนวยงานเทียบเทา และสาขาวิชาในรูปของรายงาน

ความกาวหนาของการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนรายไตรมาศเพ่ือใหเกิดการ

พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ เมื่อดําเนินการครบกําหนดหนวยงานจะตองดําเนนิการ

ประเมินตนเองและจัดทาํรายงานการประเมินตนเองตอไป 
 2.8.1 กระบวนการประเมินตนเอง 
  กระบวนการตรวจประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย และของหนวยงาน ประกอบดวย 

ข้ันตอนหลัก 2 ข้ันตอน คือ การตรวจประเมินตนเองและการจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
  การตรวจประเมินตนเอง 

เปนกระบวนการศึกษา  ติดตาม  และตรวจประเมินการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพตนเองของหนวยงาน วาไดปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสําเร็จมากนอยเพียงใด มีข้ันตอนดังนี้ 
  1)  หลักการตรวจประเมินตนเอง 
   จัดใหหนวยงานมีคณะกรรมการที่ทําหนาที่โดยตรงเรียกวา      “คณะกรรมการการ  

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” เพื่อวางระบบการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานไดเปนวงจร

คุณภาพ PDCA ไดแก 
   1.1)  มีการวางแผน 
    - กําหนดระบบและกลไกการปฏิบัติงานในแตละองคประกอบ 
    - มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
    - ดําเนินงานตามแนวปฏิบัติ 
    - ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุง / พัฒนา 
    - จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
   1.2) การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย 
    - บุคคลในหนวยงานตองรวมกัน ประชุม ปรึกษาหารือและวิเคราะหตนเอง 
   1.3) มีการเก็บรวบรวมขอมูล 
    - มีการจัดเก็บขอมูลปกติในรอบปที่ผานมาอยางเปนระบบ 
    - มีการหาขอมูลดวยการวิจัย 
   1.4) มีการดําเนินงานที่เปนกระบวนการสองทาง คือ 
    - กระบวนการจากบนลงลาง เชน มหาวิทยาลัยและคณะจัดทําการ 

ดําเนินงานบางสวนเพื่อเปนแนวทางใหหนวยระดับ สาขา / เทียบเทา นําไปเปนแบบ 
    - กระบวนการจากลางข้ึนบน คือ หนวยระดับ สาขา / เทียบเทาจัดทํางาน 



และประเมินตนเองจากนั้นรายงานใหคณะนําไปใชเปนขอมูลรวม 
   1.5) เปนกระบวนการตอเนื่อง 
    - เมื่อตรวจประเมินตนเอง แลวตองนําผลมาปรับปรุง พัฒนางานใหดีข้ึน 

เปนลําดับ 
    - การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
  2)  ข้ันตอนการประเมินตนเอง 
   2.1) ประเมินวาหนวยงานตาง ๆ  มีระบบและกลไกการกํากับควบคุมคุณภาพใน 

แตละองคประกอบหรือไม 
   2.2) ศึกษาวาหนวยงานมีการดําเนินการตามระบบและกลไกดังกลาวหรือไม 
   2.3) ศึกษาวาการดําเนินการใหผลลัพธเปนไปตามตัวบงชี้คุณภาพหรือไม เพียงใด 
   2.4) แสวงหาขอมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษา 
   2.5) วิเคราะหจุดออนจุดแข็งในการดําเนินงาน ตลอดจนเสนอการพัฒนาและ 

แนวทางแกไข 
 2.8.2 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report =SAR) เปนเอกสารที่หนวยงาน 

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัย / คณะ / สํานัก / สถาบัน / กองและ

สาขาวิชา จัดทําข้ึนเพื่อรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการตรวจสอบคุณภาพของการดําเนินงานของ

หนวยงานรายงานการประเมินตนเองนับวาเปนเอกสารสําคัญในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  รูปแบบรายงาน 
  รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวย 

1) คํานํา สารบัญ  สารบัญเร่ือง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถามี) 

2) ขอมูลเบ้ืองตนของมหาวิทยาลัย 

ประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสรางการบริหารจัดการ ระบบและกลไก

ประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมาและเปาหมาย

สําคัญในปปจจุบัน (ควรสรุปเปนตาราง) 

3) ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเทียบกับ
เปาหมายในรอบปปจจุบันตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ ไดแก 

1. องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

2. องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

3. องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

4. องคประกอบที่ 4 การวิจัย 



5. องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

6. องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7. องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

8. องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

9. องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

4)  สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเปนผลการประเมินใน

ภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเดนและจุดที่

ควรปรับปรุง แผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป 
การเขียนรายงาน 

  ขอมูลเบ้ืองตนของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญของ

สถาบันการศึกษา โดยมีสาระประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน จุดเนน (วิจัย หรือพัฒนาสังคม 

หรือพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม หรือเนนเฉพาะการผลิตบัณฑิต) โครงสรางการบริหารจัดการ ระบบ

และกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 

ตลอดจนเปาหมายที่สําคัญในปปจจุบัน ลักษณะการเขียนแบบบรรยายสําหรับผลการปรับปรุงตามผล

การประเมินในรอบปที่ผานมาและเปาหมายมีปจจุบัน ควรสรุปเปนตารางเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน 

  ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนที่เขียนถึงการดําเนินงาน

จริงเพื่อเปนขอมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่

กําหนดไว โดยมีรูปแบบการนําเสนอตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่เพิ่มเติมของสถาบัน ทั้งนี้ควรเขียนใหส้ัน กะทัดรัด โดยยึดการ

อางอิงจากแหลงขอมูลตางๆ ประกอบ 

  ลักษณะการเขียนรายงาน เปนการบรรยาย สังเคราะห และการประเมินประสิทธิผล

ตามเกณฑที่ชี้ใหเห็นถึงการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา ประกอบดวยส่ิงที่ตองรายงาน

ตอไปนี้ 

1. กิจกรรมที่สถาบันดําเนินการในแตละตัวบงชี้ 
2. การประเมินผลตามเกณฑ 
3. การประเมินผลเทียบกับเปาหมายในตัวบงชี้นั้นๆ 

4. จุดแข็ง จุดออนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแตละตัวบงชี้ 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา เปนสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต

ละองคประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแกไขหรือการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งข้ึน การเขียนรายงานในบทนี้ จะเปนการสังเคราะหและการประเมิน

เพื่อรายงานสรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตางองคประกอบ



คุณภาพและตามาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนแผนและเปาหมายการดําเนินงานระยะส้ัน ระยะ

ยาวในอนาคต 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน ใหดําเนินการตามคูมือการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง และแบบฟอรมรายงานการประเมินตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  3 
ผลการดําเนินงาน 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนนิงาน 
 
ตัวบงชี้ 1.1       : มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผน

ดําเนนิงานและมีการกาํหนดตัวบงชี้เพื่อวดัความสําเร็จของดําเนนิงานตามแผนให

ครบทุกภารกจิ                
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกาํหนดปรัชญา วิสัยทัศน กลยทุธ  

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ให

สอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน ยุทธศาสตร

และแผนพัฒนาของชาติ 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 

4. มีการดําเนนิการตามแผนครบทุกภารกิจ 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอย ปละ  2  คร้ัง  

และรายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย / หนวยงาน 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนการดําเนินงาน เปาประสงค  เปาหมายกับ

ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน และแนวโนม ในอนาคตอยาง

สม่ําเสมอ    

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง 

  
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
 
 



ผลการดําเนนิงาน  
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการกําหนดปรัชญาและปณิธาน  ไวเปนลายลักษณอักษร  มปีาย

ประชาสัมพันธ  มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ  (หลักฐาน  1.1.1-1)  

และมีกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระยะ  15 ป  (พ.ศ.2551-2565) (หลักฐาน 1.1.1-2)  โดยเผยแพร

ผานเว็บไซตสถาบันวิจัยฯ  (หลักฐาน 1.1.1-3)      

 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มกีระบวนการพัฒนากลยุทธแผนการดําเนินงานตาม PM-24 และ 

PM-25 (หลักฐาน 1.1.2-1)  โดยมีการจัดโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบงานวิจัยและ

บริการวิชาการ  (หลักฐาน  1.1.2-2)  และ  เลมยุทธศาสตรการพัฒนาระบบงานวิจัยและบริการ

วิชาการที่ดําเนินการจัดทําเสร็จแลว  (หลักฐาน  1.1.2-3)  และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.2552 และ 2553  (หลักฐาน  1.1.2-4)   

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของ

แตละตัวบงชี้  เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.2552 และ 2553  ของแตละโครงการ  (หลักฐาน  1.1.3-1) 

4. สถาบันวิจัยฯ  มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

(หลักฐาน 1.1.4-1)  ครบทุกภารกิจ  และไดสรุปเปนเลมรายงาน  (หลักฐาน 1.1.4-2)  

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

อยางนอยปละ 2  คร้ัง  โดยการทําบันทึกติดตามรายงานผลการดําเนินงาน  ประจําทุกเดือน  

(หลักฐาน 1.1.5-1)  และรายงานผลตอผูบริหารโดยรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย  

คร้ังที่  4/2552  (หลักฐาน 1.1.5-2) และคร้ังที่  1/2553  (หลักฐาน 1.1.5-3) 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ  2 

  มีการดําเนินการ  5  ขอ  

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   

  เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไว  7 ขอ ถือวา  ไมบรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง – จุดออน แนวทางในการพัฒนา 
จุดออน 

ขาดการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธแผนการดําเนินงาน เปาหมายกับ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของชาติอยางสม่ําเสมอ 
 
 



จุดแข็ง 
มีการติดตามผลการดําเนินงานเปนประจาํทุกเดือนอยางตอเนื่อง 

 

แนวทางในการพัฒนา 
ควรมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธแผนการดําเนินงาน เปาหมายกับ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของชาติอยางสม่ําเสมอ 
 
หลักฐาน 

1.1.1-1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ  

1.1.1-2 กรอบแผนพัฒนาการศึกษาระยะ  15 ป  (พ.ศ.2551-2565)  

1.1.1-3  เว็บไซตสถาบันฯ   

1.1.2-1 PM-24 และ PM-25  

1.1.2-2 โครงการจัดทาํแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบงานวิจยัและบริการวิชาการ 

1.1.2-3 เลมยทุธศาสตรการพัฒนาระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ 

1.1.2-4 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552 และ 2553 

1.1.3-1แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552 และ 2553 

1.1.4-1 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  และ พ.ศ.2553 

1.1.4-2 รายงานสรุปโครงการ   

1.1.5-1 บันทกึติดตามรายงานผลการดําเนินงาน  ประจําทุกเดือน   

1.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวจิัย  คร้ังที่  4/2552   

1.1.5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวจิัย  คร้ังที่  1/2553   

 
ตัวบงชี้1.2        : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กาํหนด 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ :   

 

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 
× 100 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 



 
ผลการดําเนินงาน  
   มีระดับความสําเร็จของตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย คือ 25 ตัวบงชี ้ 

จากจํานวนตัวบงชี้ในแผนปฏิบัติงานประจําปทั้งหมด  คือ 25  ตัวบงชี้   

   ดังนั้นรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดคอืรอยละ  

100 ((25÷25) ×100) 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
  มีระดับความสําเร็จของตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป  3 

 ที่บรรลุเปาหมาย คือ รอยละ 100  

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   

  เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไว รอยละ 100  ถือวา  บรรลตุามเปาหมาย    
 
จุดแข็ง – จุดออน แนวทางในการพัฒนา 
จุดออน 

 - 
จุดแข็ง 

มีการดําเนนิงานตามแผนการปฏิบัติตามตัวบงชีท้ี่กําหนดทุกตัว 
 
แนวทางในการพัฒนา 

1. ควรมีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

2. ควรมีการกําหนดตัวบงชี้และโครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

ราชมงคลอีสาน 
 

หลักฐาน 
1.2.1-1 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

1.2.1-2 รายงานสรุปผลการดําเนนิโครงการ 

 

 

 

 



องคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน 
 
ตัวบงชี ้2.7      : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกีย่วของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. มีการกาํกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. มีระบบในการดําเนนิการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี 

5. มีการดําเนนิการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนนิงาน  

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกําหนดระระเบียบจรรยาบรรณขาราชการพลเรือน (หลักฐาน 

2.7.1-1)  และจรรยาบรรณนักวิจัย (หลักฐาน 2.7.1-2)  ไวเปนลายลักษณอักษร 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  โดยติดระเบียบจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนบนบอรดประชาสัมพันธ  (หลักฐาน 2.7.2-1) 

และออกขอกําหนดการมาทํางานของบุคลากรในสถาบันฯ  ตามบันทึกกําหนดการปฏิบัติราชการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา (หลักฐาน 2.7.2-2) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยการ

รายงานขอมูลผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  ประจําทุกป  ตามบันทึกขอความที่ ศธ 

0586 (กบค)/395 ลงวันที่ 7 เม.ย. 53 เร่ือง ขอความอนุเคราะหรายงานขอมูลผูไมปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (หลักฐาน 2.7.3-1) และบันทึกขอความที่ สวพ.503/2553 ลงวันที่ 20 

เม.ย. 53 เร่ือง รายงานขอมูลผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  (หลักฐาน 2.7.3-2)  

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ      

ตามระเบียบจรรยาบรรณขาราชการพลเรือน (หลักฐาน 2.7.4-1)  และ จรรยาบรรณนักวิจัย (หลักฐาน 

2.7.4-2)  

 



การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
      มีดําเนนิการ 4 ขอ 3 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   

  เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไว  5 ขอ ถือวา  ไมบรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง – จุดออน แนวทางในการพัฒนา 
จุดออน 

 - 
จุดแข็ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารยที่เปนรูปธรรมและครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ 
 
แนวทางในการพัฒนา 

ควรจัดทําแผนปองกันและหาวิธีการแกไขการทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน การสง

หนังสือเวียน เปนตน และหาแนวทางการแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน จัดทําเอกสาร

เผยแพรกรณีศึกษาผูที่ทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนตน 
 
หลักฐาน 

2.7.1-1 ระเบียบจรรยาบรรณขาราชการพลเรือน 

2.7.1-2 จรรยาบรรณนักวิจยั  

2.7.2-1 ภาพบอรดติดประกาศ ระเบียบจรรยาบรรณขาราชการพลเรือน 

2.7.2-2 บันทึกกําหนดการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.7.3-1 บันทึกขอความที่ ศธ 0586 (กบค)/395 ลงวันที่ 7 เม.ย. 53 เร่ือง ขอความอนุเคราะห

รายงานขอมูลผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

2.7.3-2 บันทึกขอความที่ สวพ.503/2553 ลงวันที่ 20 เม.ย. 53 เร่ือง รายงานขอมูลผูไมปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

2.7.4-1 ระเบียบจรรยาบรรณขาราชการพลเรือน 

2.7.4-2 จรรยาบรรณนักวิจัย 

 

 

 



องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 
ตัวบงชี ้4.1       : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ

สถาบัน และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร งานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล  แหลงคนควาตาง ๆ  เพื่อ สนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

4. มีระบบและกลไกในการพฒันาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 

5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวจิัยที่มีผลงานวิจยัและงาน สรางสรรคดีเดน 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกบัองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐเอกชน 

และภาคอุตสาหกรรม 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอ 

 
ผลการดําเนนิงาน : 

1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค  ที่ใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ

สถาบันฯ  โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจของมหาวิทยาลัยและของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(หลักฐาน 4.1.1-1)  มีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการวิจัย 15 ป (หลักฐาน 4.1.1-2)  

แผนปฏิบัติการประจําป  พ.ศ. 2552 (หลักฐาน  4.1.1-3)  คูมือข้ันตอนการทํางานวิจัยและส่ิงประดิษฐ  

(PM - 25) (หลักฐาน  4.1.1-4)  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วาดวยการบริหาร

งานวิจัย พ.ศ. 2553 (หลักฐาน  4.1.1-5)  และจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี     ราชมงคลอีสาน  ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 – 2556) (หลักฐาน  4.1.1-6) 

2.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล  แหลงคนควาตาง ๆ  เพื่อ สนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรค  เอกสารการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย (หลักฐาน 4.1.2-1)  

งานวิจัยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ประจําป พ.ศ. 2552  (หลักฐาน 4.1.2-1)  งานวิจัยที่ไดรับการ



จัดสรรงบประมาณ  ประจําป พ.ศ. 2552  (หลักฐาน  4.1.2-2)  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน  วาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2553  (หลักฐาน  4.1.2-3)  และโครงการสงเสริมและ

ถายทอดเทคโนโลยีภายใตเครือขายคลินิกเทคโนโลยี  (หลักฐาน  4.1.2-4)   

3.  มีระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  โดยมีเอกสารการ

ประชาสัมพันธโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (หลักฐาน  4.1.3-1)  ใบสมัครเขารวม

โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  (หลักฐาน  4.1.3-2)  แบบสํารวจความตองการเขารวมโครงการ

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย  (หลักฐาน  4.1.3-3)  และโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่ดําเนินการในป

การศึกษา  2552  (หลักฐาน  4.1.3-4) 

4.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน สรางสรรคดีเดน  

โดยมีการรายงานสรุปโครงการประกวดผลงานวิจัยดีเดน  มทร.อีสาน  ประจําป  พ.ศ. 2549 – 2551 

(หลักฐาน  4.1.4-1)  และหนาเว็บไซตการเผยแพรผลงานของนักวิจัยที่ไดรับรางวัลการประกวด

งานวิจัย (หลักฐาน  4.1.4-2) 

5.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐเอกชน 

และภาคอุตสาหกรรม  โดยมีเอกสารแสดงความรวมมือกับองคกรภายนอก (หลักฐาน  4.1.5-1)  และ

หลัฐานความรวมมือ (MOU) (หลักฐาน  5.1.5-2) 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดย

มีการลงนามความรวมมือกับองคกรภายนอกในดานการวิจัยและการบริการวิชาการ 
 

การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
     มีการดําเนนิการครบทั้ง 6 ขอ  3 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   

  เมื่อเปรียบเทยีบกับเปาหมายที่ต้ังไว คือ ครบ 6  ขอ ของเกณฑคุณภาพ ถือวาบรรลุเปาหมาย 
 

จุดออน – จุดแข็ง แนวทางในการพัฒนา 
จุดออน 
 - 
 
จุดแข็ง 

1. นโยบาย แผนงานและเปาหมายการวิจัย ส่ิงประดิษฐ   นวัตกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน

ของมหาวิทยาลัยฯ 

2. มีสถาบันวิจัยเปนหนวยงานบริหารจัดการงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรมโดยเฉพาะ 

3. มีโครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางดานการวิจัยอยางตอเนื่อง 



4. มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

5. มีการติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัยและประเมินผลงานวิจัยดานส่ิงประดิษฐ 
 

แนวทางในการพัฒนา 
พัฒนาระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน

อยางตอเนื่อง 
 

หลักฐาน 
4.1.1-1 การกาํหนดวิสัยทัศน  พนัธกิจของมหาวิทยาลัยและของสถาบันวิจยัและพฒันา 

4.1.1-2 แผนการดําเนนิงานดานการวิจัย 15 ป 

4.1.1-3 แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2552 

4.1.1-4 คูมือข้ันตอนการทาํงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ 

4.1.1-5 ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วาดวยการบริหารงานวิจยั พ.ศ. 

2553 

4.1.1-6 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.

2553 – 2556) 

4.1.2-1 เอกสารการจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยั 

4.1.2-2 งานวจิัยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ประจําป พ.ศ. 2552 

4.1.2-3 ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วาดวยการบริหารงานวิจยั พ.ศ. 

2553 

4.1.2-4 โครงการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีภายใตเครือขายคลินิกเทคโนโลย ี

4.1.3-1 เอกสารการประชาสัมพันธโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

4.1.3-2 ใบสมัครเขารวมโครงการเพื่อพฒันาศักยภาพนกัวิจัย 

4.1.3-3 แบบสํารวจความตองการเขารวมโครงการพฒันาศักยภาพนกัวิจัย 

4.1.3-4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่ดําเนินการในปการศึกษา 2552 

4.1.4.1 รายงานสรุปโครงการประกวดผลงานวิจยัดีเดน มทร.อีสาน ประจําป พ.ศ. 2549 – 

2551 

4.1.4-2 หนาเว็บไซตการเผยแพรผลงานของนักวิจัยที่ไดรับรางวัลการประกวดงานวจิัย 

4.1.5-1 เอกสารแสดงความรวมมือกับองคกรภายนอก 

4.1.5-2 หลักฐานความรวมมือ (MOU) 
 
 



ตัวบงชี้ 4.2        : มีระบบบริหารจัดการความรูจากการวิจยัและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย และงานสรางสรรค ทั้งในวงการวิชาการ

และการนําไปใชประโยชน 
2. มีระบบรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากการวิจัยและ งานสรางสรรคที่

เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
3. การสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัย และงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือ ระหวางนักวิจัยกับองคการ ภายนอกสถาบัน  

เพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญาตลอดจนการคุมครองสิทธิ

ของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน :  

1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย และงานสรางสรรค ทั้งในวงการ

วิชาการและการนําไปใชประโยชน  โดยมีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการ

บริหารงานวิจัย  พ.ศ. 2553  (หมวดที่ 5 การเผยแพรผลงานวิจัย) (หลักฐาน  4.2.1-1)  ข้ันตอนการ

เผยแพรผลงานวิจัย  ทั้งการใหเงินอุดหนุนการนําเสนอผลงานและการตีพิมพ(หลักฐาน  4.2.1-2)

วารสารวิชาการ มทร.อีสาน(หลักฐาน  4.2.1-3)  และข้ันตอนการดําเนินงานการสงวารสารวิชาการ 

มทร.อีสาน(หลักฐาน  4.2.1-4) 

2.  มีระบบรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากการวิจัยและ งานสรางสรรคที่

เช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  โดยมีวารสารวิชาการ  มทร.อีสาน (หลักฐาน  4.2.2-1)

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  วารสารวิชาการ มทร.อีสาน (หลักฐาน  4.2.2-2)  และมีข้ันตอนการย่ืนจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (หลักฐาน  4.2.2-3) 



3.  การสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัย และงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน  โดยมีเอกสารแสดงการเปนเครือขายของคลินิกเทคโนโลยี (หลักฐาน  4.2.3-1)  และ

หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก  มทร.อีสาน (หลักฐาน  4.2.3-2) 

4.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญาตลอดจนการคุมครอง

สิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  โดยมีคูข้ันตอนการ

ทํางานวิจัยและส่ิงประดิษฐ  (PM – 25) (หลักฐาน  4.2.4-1)  รายช่ือผลงานที่อยูระหวางการยื่นขอจด

ทรัพยสินทางปญญา (หลักฐาน  4.2.4-2) และหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (หลักฐาน  

4.2.4-3) 

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญาตลาดจนการคุมครอง

สิทธิบัตรของงานวิจัยส่ิงประดิษฐหรือนัวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน โดยมีหลักฐานแสดงสิทธิ

ในทรัพยสินทางปญญาของนักวิจัยและสถาบันวิจัยฯ ทําหนาที่เปนหนวยบริการรับจดสิทธิบัตร แตยัง

ไมมีระเบียบเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของงานวิจัยใหกับนักวิจัย 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
     มีการดําเนนิการครบ ทั้ง  5 ขอ   3 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   

  เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ  มกีารดําเนินการอยางนอย 4  ขอ  ถอืวา บรรลุเปาหมาย 
 
จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 

1. โครงการวิจยัที่ไดรับการเผยแพรทัง้ในระดับชาติ และนานาชาติมีจาํนวนนอย     

2. นกัวิจยัขาดทักษะการเขียนบทความวิจยัเพื่อตีพมิพลงวารสารที่เปนมาตรฐานสากล 

3. ยงัไมมีระเบียบการจัดสรร และคุมครองสิทธิของงานวิจยัใหกับนกัวิจัย 
จุดแข็ง 

1. มีการสงเสริมสนับสนุนความรวมมือระหวางนกัวิจัยกับหนวยงานภายนอก 

2. มีการสงเสริมและเผยแพรผลงานวิจยัทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการทาํวจิัยเพิ่มมากข้ึนทกุป 
 

แนวทางการพัฒนา  
1. สรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัย  และงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบันเพิ่มข้ึน 



2. จัดทําระเบียบการจัดสรร และคุมครองสิทธิของงานวิจัยใหกับนักวิจัย 
 

หลักฐาน 
4.2.1-1 ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วาดวยการบริหารงานวิจยั  พ.ศ. 

2553  (หมวดที่ 5 การเผยแพรผลงานวจิัย) 

4.2.1-2 ข้ันตอนการเผยแพรผลงานวิจัย  ทั้งการใหเงนิอุดหนนุการนําเสนอผลงานและการ

ตีพิมพ 

4.2.1-3 วารสารวิชาการ มทร.อีสาน 

4.2.1-4 ข้ันตอนการดําเนนิงานการสงวารสารวิชาการ มทร.อีสาน 

4.2.2-1 วารสารวิชาการ มทร.อีสาน 

4.2.2-2 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวารสารวิชาการ มทร.อีสาน 

4.2.2-3 ข้ันตอนการยืน่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธบัิตร 

4.2.3-1 เอกสารแสดงการเปนเครือขายของคลินิกเทคโนโลย ี

4.2.3-2 หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอก มทร.อีสาน 

4.2.4-1 คูมือข้ันตอนการทาํงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ (PM - 25) 

4.2.4-2 รายช่ือผลงานที่อยูระหวางการยืน่ขอจดทรัพยสินทางปญญา 

4.2.4-3 หลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
 
องคประกอบที่ 5 การบรกิารวชิาการแกสังคม 
  
ตัวบงชี้ 5.4       :  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 
ชนิดของตัวบงชี้    : ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ 75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 85 
 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาและกิจกรรม/โครงการที่

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการ เทากับ รอยละ  85.25 
 

การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.25 3  
 



การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   
   เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ รอยละ 80 ถือวา บรรลุตามเปาหมาย 

 

จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 

  - 
จุดแข็ง 

  - 
 

แนวทางการพัฒนา   
 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการควรกําหนดประเด็นในการประเมินใหสอดคลองกับ

ที่คูมือกําหนดไว โดยประกอบดวย 4 ประเด็นสําคัญ คือ 1) ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 2) 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 3) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และ 4) ดานคุภาพการใหบริการ เจาหนาที่ผู

ใหบริการ 3) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และ 4) ดานคุณภาพการใหบริการ 
 

หลักฐาน  
5.4.1-1 สรุปผลการดําเนินโครงการบริการทางวชิาการ ประจําปการศึกษา 2552 

 
ตัวบงชี้ 5.8       :  รายรับของมหาวิทยาลัย / หนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม

มหาวิทยาลัย / หนวยงาน ตออาจารยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ : 
 

รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชพีในนามสถาบันในปการศึกษาน้ัน 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น 
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1-4,999 บาท 5,000-7,499 บาท >=7,500 บาท 

 
ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการใหบริการดังนี ้

-  รายไดจากการใหบริการสงัคม   จาํนวน  1,581,156.55  บาท 

- รายไดจากการบริหารสินทรัพย  จํานวน  1,371,037  บาท 



2. มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  จํานวน 334 คน   

3. เมื่อคํานวณเฉล่ียแลวจะได  2,952,193.55 ÷ 334  =  8,838.90  บาท 
 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
 รายรับของมหาวิทยาลัย / หนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม 3 

มหาวิทยาลัย / หนวยงาน ตออาจารยประจํา  จํานวน  8,838.90  บาท  
 

การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   
   เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ 2,500 บาท  ถือวา  บรรลุตามเปาหมาย 

 
จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 

 - 
จุดแข็ง 

 - 

  
แนวทางการพัฒนา   

  -  
 

หลักฐาน  
5.8.1-1 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

5.8.1-2 บันทึกขอสงรายงานประจําเดือน 

 
 

องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี้ 7.1       : สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําหนวยงาน ใชหลักธรรมาภิบาล ในการ

บริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ  

1. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําหนวยงานมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง 

ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน 

2. คณะกรรมการประจําหนวยงานมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน



มากกวาปละ  2  คร้ัง 

3. มีการประชุมกรรมการคณะกรรมการประจําหนวยงานอยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน ในการ

ประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารให

กรรมการอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

4. คณะกรรมการประจําหนวยงานจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุด

ตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 

5. คณะกรรมการประจําหนวยงานมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการ

บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน : 

1. สถาบันวิจัยฯ  มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน (หลักฐาน 7.1.1-1)  เปนผูกําหนดทิศทาง   

2. สถาบันวิจัยฯ  มีคณะกรรมการประจําหนวยงานที่ติดตามผลการดําเนินงานตาม  โดยการ

จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 4/2552 (หลักฐาน 7.1.2-1) , ประชุม

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 1/2553 (หลักฐาน 7.1.2-2) 

3. สถาบันวิจัยฯ  มีการประชุมกรรมการคณะกรรมการประจําหนวยงานอยางตํ่ารอยละ 80 

ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสง

เอกสารใหกรรมการอยางนอย 7 วันกอนการประชุม ตามคําส่ังแตงต้ังผูเขารวมโครงการประชุมสัมมนา 

“การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน ระยะปานกลาง” (หลักฐาน 7.1.3-1) , รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการ

บริหารงานวิจัย (หลักฐาน 7.1.3-2) ,  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย(หลักฐาน 

7.1.3-3) , รายงานการประชุม “คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา” คร้ังที่ 1/2553 (หลักฐาน

7.1.3-4) 

4. คณะกรรมการประจําหนวยงานจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสงูสุด

ตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา ตามแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถาบันวิจัยและ

พัฒนา (หลักฐาน 7.1.4-1) 



5. คณะกรรมการประจําหนวยงานมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  และสงเสริม การ

บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร ตาม JD–JS ของผูบริหาร , บอรดประชาสัมพันธ 

(หลักฐาน 7.1.5-2) , หนังสือกําหนดการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา (หลักฐาน    7.1.5-

3) , คูมือจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย (หลักฐาน 7.1.5-4)  , 

คําส่ังแตงต้ังกรรมการสอบคัดเลือก (หลักฐาน 7.1.5-5) 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
 มีการดําเนินการ  5  ขอ ของเกณฑคุณภาพ 3 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   

   เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ  5 ขอ  ถือวา บรรลุตามเปาหมาย 
 

จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 

 - 
จุดแข็ง 
 คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง

ยุทธศาสตรและมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการบริหารทั่วทั้งองคกรอยางชัดเจน 
 

แนวทางการพัฒนา 
 - 

 
หลักฐาน 

7.1.1-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

7.1.2-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและพัฒนา คร้ังที ่4/2552  

7.1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 1/2553 (ใช

หลักฐานรวม 1.1.5-3) 

7.1.3-1 คําส่ังแตงต้ังผูเขารวมโครงการประชุมสัมมนา “การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะปานกลาง” 

7.1.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

7.1.3-3 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานวจิัย 



7.1.3-4 รายงานการประชุม “คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา” คร้ังที่ 1/2553 

7.1.4-1 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7.1.5-1 JD – JS  ของผูบริหาร 

7.1.5-2 บอรดประชาสัมพันธ 

7.1.5-3 หนังสือกําหนดการปฏิบัติราชการของสถาบนัวจิัยและพัฒนา 

7.1.5-4 คูมือจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย 

7.1.5-5 คําส่ังแตงต้ังกรรมการสอบคัดเลือก 
 
ตัวบงชี้ 7.2       : ภาวะผูนําของผูบริหารทกุระดับของสถาบัน/หนวยงาน 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง

ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับใน

สถาบัน 

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการ

ตามแผนอยางครบถวน 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน : 

1. สถาบันวิจัยฯ  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มาตรา 40  (หลักฐาน 7.2.1-1) , คําส่ังสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 90/2550  (หลักฐาน 7.2.1-2) 

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารตาม JD & JS (หลักฐาน 7.2.2-1) ดวยหลักธรรมาภิบาลและใช

ศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีคณะ

กรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (หลักฐาน 7.2.2-2) 



3. สถาบันวิจัยฯ  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน

และเปนที่ยอมรับในสถาบัน ตามแบบประเมินผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (หลักฐาน 7.2.3-1) 

, รายช่ือผูประเมินผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา (หลักฐาน 7.2.3-2) 

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศึกยภาพตามการประเมินและดําเนินการตามแผน

อยางครบถวนตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 

การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
 มีการดําเนินการ  4  ขอ 3 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   

   เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ  4 ขอ  ถือวา บรรลุตามเปาหมาย 
 

จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 

 - 
จุดแข็ง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกระบวนการสรรหาผูบริหารอยางเปนระบบโปรงใส ตรวจสอบได 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

 

หลักฐาน 
7.2.1-1 พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มาตรา 40  

7.2.1-2 คําส่ังสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที ่90/2550  

7.2.2-1 JD & JS 

7.2.2-2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล 

7.2.3-1 แบบประเมินผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7.2.3-2 รายช่ือผูประเมินผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 



ตัวบงชี้ 7.3        : มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุ งสูองคกรแหงการเรียนรูและ

ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา 

รอยละ 50 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการเรียนรู 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูให เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน : 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ

ประชาสัมพันธ เผยแพร ใหประชาคมของสถาบันรับทราบ  ตามประชุมคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 4/2552  (หลักฐาน 7.3.1-1) , คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  (หลักฐาน 7.3.1-2) , แผนการจัดการความรู  (หลักฐาน7.3.1-3) , แบบสํารวจความตองการ

เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  เว็บไซตสถาบันวิจัยฯ  (ขอบเขตการจัดทําแผน) (หลักฐาน 

7.3.1-4) 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา 

รอยละ 50 ตามคูมือกระบวนการดําเนินงานสําหรับผูประสานงานวิจัย มทร.อีสาน (หลักฐาน 7.3.2-1) 

, แนวทางการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย (หลักฐาน 7.3.2-2) , ความรูเกี่ยวกับทรัพยสินทาง

ปญญา  เว็บไซตสถาบันวิจัยฯ  (หลักฐาน 7.3.2-3) 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา 

รอยละ 100 ตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย  (NRPM)  

(หลักฐาน 7.3.3-1) , สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการ

จัดการทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัย (หลักฐาน 7.3.3-2) 



4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการเรียนรู ตามแบบประเมินโครงการ 

(หลักฐาน 7.3.4-1) 
 

การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
 มีการดําเนินการครบทั้ง  4  ขอ 2 

 

การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   
   เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ  ครบ  4  ขอของเกณฑ  ถือวา  บรรลุตามเปาหมาย   

 

จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 

 - 
 
จุดแข็ง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทําแผนการจัดการความรูและดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ควรนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนงานปกติ 

 2. ควรปรับปรุงแผนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง 
 

หลักฐาน 
7.3.1-1 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและพฒันา คร้ังที่ 4/2552 

7.3.1-2 คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและพัฒนา  (หลักฐานรวม 7.1.1-1) 

7.3.1-3 แผนการจัดการความรู  

7.3.1-4 แบบสํารวจความตองการเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เว็บไซต

สถาบันวิจัย    และพัฒนา (ขอบเขตการจัดทําแผน) 

7.3.2-1 คูมือกระบวนการดําเนนิงานสําหรับผูประสานงานวิจัย มทร.อีสาน 

7.3.2-2 แนวทางการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจยั 

7.3.2-3 ความรูเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7.3.3-1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย  (NRPM)   

7.3.3-2 สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการ

ทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัย 

7.3.4-1 แบบประเมินโครงการ (หลักฐานในเลมสรุปโครงการ) 



ตัวบงชี้ 7.4        : มีระบบและกลไกในการพฒันาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุน

เขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี

คุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา

ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนาเพื่อใหดีข้ึน 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน : 

1. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ

สนับสนุนเขารวมประชุม  ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เร่ือง ภาระงานของบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(หลักฐาน 7.4.2-1) , รายงานการประชุมบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 3/2553 (หลักฐาน 

7.4.2-2)  ,รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 4/2553 (หลักฐาน 7.4.2-3)  , 



แมบทการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  (พ.ศ.2552-2555) (หลักฐาน 

7.4.2-4)  ,ทุนการศึกษา (หลักฐาน 7.4.2-5)  ,การศึกษาดูงาน  (หลักฐาน 7.4.2-6) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบสวัสดิการน้ําด่ืม  (หลักฐาน 7.4.3-1)  และเสริมสราง

สุขภาพที่ดีโดยสงเสริมใหมีการเรียนภาษาอังกฤษ  (หลักฐาน 7.4.3-2)  และสรางบรรยากาศที่ดีให

บุคลากรโดยจัดสถานที่ทํางานนาอยู (หลักฐาน 7.4.3-3) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาส

ประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน สถาบันฯ มีการสงเสริมใหบุคลากร

ศึกษาตอระดับปริญญาโท  (หลักฐาน 7.4.4-1) ,บันทึกขอความที่ สวพ.145/2552 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 52 

เร่ือง ขออนุมัติใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร (หลักฐาน 7.4.4-2) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  

ตามแบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  (หลักฐาน 7.4.5-1) 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
 ดําเนินงานไดตาม ขอ 2-5  0 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   

   เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ ครบ 5 ขอของเกณฑ  ถือวา ไมบรรลุตามเปาหมาย   
 
จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 

 - 
จุดแข็ง 
 มีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ ทั้งการประเมินผูบริหาร การประเมิน

ระดับเด่ียวกัน การประเมินผูใตบังคับบัญชา และการประเมินโดยผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่เปนของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
หลักฐาน 

7.4.2-2 รายงานการประชุมบุคลากร สถาบันวิจยัและพฒันา คร้ังที่ 3/2553 

7.4.2-3 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจยัและพฒันา คร้ังที่ 4/2553  

7.4.2-4 แผนพัฒนาบุคลากร 



7.4.2-5  ทนุการศึกษา 

7.4.2-6 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี 

7.4-3-1 สวัสดิการน้าํด่ืม 

7.4.3-2 ภาพบอรดประชาสัมพันธ 

7.4.3-3 จัดสถานที่ทํางานหนาอยูนาทํางาน 

7.4.4-1 สงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอระดับปริญญาโท 

7.4.4-2 บันทึกขอความที่ สวพ.145/2552 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 52 เร่ือง ขออนุมัติใหบุคลากร

ปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร 

7.4.5-1 แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ตัวบงชี้ 7.4.2     : รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพทัง้ในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานัน้ 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น 

 100 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 44 รอยละ 45 – 69 มากกวารอยละ 70 

 
ผลการดําเนินงาน 
1.  มีบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดสถาบันวิจัย  8  คน   

2. มีบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ  จาํนวน  8  คน  

3. เมื่อคํานวณคารอยละจะได  =  (8  ÷ 8) × 100  =  100 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ 3 

วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ  เทากับ  100  

 

 



การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   
   เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ  รอยละ  70  ถือวา  บรรลุตามเปาหมาย   

 
จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 

 - 
จุดแข็ง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาตนเองอยางเปน

ระบบ และตอเนื่อง 
 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรนําระบบการจัดการความรูมาสรางกระบวนการเรียนรูของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
หลักฐาน 

7.4.2 -1 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7.4.2 -2 หนังสือขออนุมัติใหบุคลากรไปราชการเพื่อฝกอบรม  สัมมนา  ดูงาน 

 
ตัวบงชี้ 7.5       : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนาํเขา 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

6. มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 3 ขอแรก 



ผลการดําเนินงาน : 
1. สถาบันวิจัยฯ  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  ตามกรอบ

แผนพัฒนาการศึกษาระยะ  15  ป  (พ.ศ.2551-2556)  (หลักฐาน 7.5.1-1)   

2. สถาบันวิจัยฯ  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  ตามเว็บไซตสถาบันฯ (หลักฐาน 7.5.2-

1) 

3.สถาบันวิจัยฯ  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล ตาม

ระบบประเมินฐานขอมูลงานวิจัย (หลักฐาน 7.5.3-1) 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  (หลักฐาน 7.5.4-1) 

5. สถาบันวิจัยฯ  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  (หลักฐาน 7.5.6-1) 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
 มีการดําเนินการ  5  ขอ 3 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   

   เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ  ครบ 4 ขอของเกณฑ  ถือวา บรรลุตามเปาหมาย   
 
จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 

 - 
จุดแข็ง 
 มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล และเช่ือมโยงฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขาย กับ

สถาบันอุดมศึกษาและเครือขายนักวิจัย 
 
แนวทางการพัฒนา 
 เพิ่มระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจใหครบทุกภารกิจ 

 
หลักฐาน 

7.5.1-1 กรอบแผนพัฒนาการศึกษาระยะ  15  ป  (พ.ศ.2551-2556)   

7.5.1-2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา มทร.อีสาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2553-2556) 

7.5.2-1 เว็บไซดสถาบันฯ 

7.5.3-1 ระบบประเมินฐานขอมูลงานวิจัย 



7.5.4-1 ตามเว็บไซตสถาบันวิจัยฯ    

7.5.6-1 ตามเว็บไซตสถาบันวิจัยฯ   

 
ตัวบงชี้ 7.6       : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา  
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิเอกสารส่ิงพิมพ 

เว็บไซดนิทรรศการ 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่ว

อยางนอย 3 ชองทาง 

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและ

มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง

ตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน : 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผาน

ชองทางตางๆ อาทิการประชาสัมพันธบนเว็บไซตสถาบันวิจัยฯ (หลักฐาน 7.6.1-1) , จดหมายขาว

มหาวิทยาลัยฯ  (หลักฐาน 7.6.1-2) , บอรดประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสหนามหาวิทยาลัย (หลักฐาน 

7.6.1-3)   

2. สาถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่

เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่ว  ทางกลองรับฟงความคิดเห็น (หลักฐาน 7.6.2-1)  ,  สายตรง

ผูอํานวยการ  (หลักฐาน 7.6.2-2) , e-mail สถาบันวิจัยและพัฒนา (หลักฐาน 7.6.2-3) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน 

โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบตามประกาศ เร่ือง ภาระงานของบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 



(หลักฐาน 7.6.3-1) และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ตามแบบประเมินความพึงพอใจ (หลักฐาน 

7.6.3-2) , แบบสํารวจขอมูลความตองการเทคโนโลยีของชุมชน (หลักฐาน 7.6.3-3) , ทางเว็บไซต

คลินิกเทคโนโลยี  (หลักฐาน 7.6.3-4)  ทางสายตรงผูอํานวยการตอบขอรองเรียน (หลักฐาน 7.6.2-5) 
 

การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
 มีการดําเนินการ 3 ขอ 2 
 

การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   
   เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ  ครบ 5 ขอของเกณฑ  ถือวา ไมบรรลุตามเปาหมาย   

 

จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 

 - 
 
จุดแข็ง 
 มีการจัดโครงการคลินิกเทคโนโลยีโดยมีเครือขายกับชุมชน รับฟงความคิดเห็นจากชุมชนมา

ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการสรางระบบและกลไกการเปดเผยขอมูลและเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามารวม

วางแผนอยางครบวงจรต้ังแต วางแผน แตงต้ังคําส่ังดําเนินการประชุมรวมกันวิเคราะหเพื่อหาแนวทาง

ในการบริหารจัดการตอไป 
 

หลักฐาน 
7.6.1-1 ประชาสัมพันธบนเว็บไซตสถาบันวิจัยฯ   

7.6.1-2  จดหมายขาวมหาวิทยาลัยฯ   

7.6.1-3  บอรดประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสหนามหาวิทยาลัย   

7.6.2-1 กลองรับฟงความคิดเห็น 

7.6.2-2 สายตรงผูอํานวยการ 

7.6.2-3 e-mail สถาบันวิจัยและพัฒนา 

7.6.3-1 ประกาศ เร่ือง ภาระงานของบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7.6.3-2 แบบประเมินความพึงพอใจ 

7.6.3-3 แบบสํารวจขอมูลความตองการเทคโนโลยีของชุมชน 

7.6.3-4 เว็บไซตคลินิกเทคโนโลยี 



7.6.2-5  สายตรงผูอํานวยการตอบขอรองเรียน  

  
ตัวบงชี้ 7.8       : มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา   
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและแทนที

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน โดยผูบริหารระดับสูง

ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว

หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ

ในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง และการ

ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร สูงสุด

ของสถาบัน 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน : 

1. สถาบันวิจัยฯ  มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและประเมินระบบการควบคุม

ภายใน ระดับ กอง สถาบัน สํานัก คณะ และวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

(หลักฐาน 7.8.1-1) 

2. สถาบันวิจัยฯ  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย

หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ

ปจจัยเส่ียง  ตามรายงานการบริหารความเส่ียง  และการควบคุมภายใน  (หลักฐาน 7.8.2-1) 

3. สถาบันวิจัยฯ  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ

หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความ



เส่ียง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  ตามรายงาน

การบริหารความเส่ียง  และการควบคุมภายใน  (หลักฐาน 7.8.3-1) 

4. สถาบันวิจัยฯ  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  โดยจัดทํารายงานการบริหาร

ความเส่ียง  และการควบคุมภายใน  (หลักฐาน 7.8.4-1) 

5. สถาบันวิจัยฯ  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจน มีการ

กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจาก

ผูบริหาร สูงสุดของสถาบัน  ตามรายงานการบริหารความเส่ียง  และการควบคุมภายใน  (หลักฐาน 

7.8.5-1) 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
 มีการดําเนินการครบทั้ง  5  ขอ 3 

   

การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   
   เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ  ครบ 5 ขอของเกณฑ  ถือวา  บรรลุตามเปาหมาย   

 
จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 

  - 
จุดแข็ง 
 มีระบบการทํางานในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงอยางชัดเจน 
 
แนวทางการพัฒนา   
 ควรมีนโยบายการพัฒนาขอมูล และสารสนเทศ เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 

  
หลักฐาน 

7.8.1-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและประเมินระบบการควบคุมภายใน 

ระดับ กอง สถาบัน สํานัก คณะ และวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

7.8.2-1 รายงานการบริหารความเส่ียง  และการควบคุมภายใน   

7.8.3-1 รายงานการบริหารความเส่ียง  และการควบคุมภายใน   

7.8.4-1 รายงานการบริหารความเส่ียง  และการควบคุมภายใน   

7.8.5-1 รายงานการบริหารความเส่ียง  และการควบคุมภายใน   

 



ตัวบงชี้ 7.9       : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ องคกรสู

ระดับบุคคล 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนด

เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค 

และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ

เทียบเทา 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร

ระดับตาง ๆ 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับระบบการสราง

แรงจูงใจ 
 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายใน

สถาบัน  ตามเอกสารการทําคํารับรองการปฏิบัติราชการป 2552 (หลักฐาน 7.9.1-1)  ,  คูมือการ

ประกันคุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2552  (หลักฐาน 7.9.1-2)   

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีแผนการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเปาหมายคุณภาพ  

กพร.  ประจําปงบประมาณ  2552  (หลักฐาน 7.9.2-1)  และแผนการรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตามเปาหมายคุณภาพ  SAR  ประจําปการศึกษา  2552  (หลักฐาน 7.9.2-2)   

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการกําหนดเปาหมายคุณภาพป  พ.ศ. 2552 (หลักฐาน 7.9.3-1) 



4. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือ

เทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยง

กับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน  ตามแผนที่ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  (Strategy Map) (หลักฐาน 7.9.4-1) 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการยืนยันวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยฯ และวิสัยทัศนสถาบันวิจัยฯ 

(หลักฐาน 7.9.5-1) 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย

ตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  ตามระบบ  KPI (หลักฐาน 7.9.6-1) 

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํา

รับรอง  ตามรายงาน  SAR ประจําปการศึกษา 2551 (หลักฐาน 7.9.7-1) 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
 มีการดําเนินการครบทั้ง 7 ขอ 2 

   

การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   
   เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ  ครบ 8  ขอของเกณฑ  ถือวา  ไมบรรลุตามเปาหมาย   

 
จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 

  - 
จุดแข็ง 
 มีการจัดทํา Strategy Map ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานให

เชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
แนวทางการพัฒนา   
 ควรมีการนําผลการประเมินการดําเนินงานของผูบริหารไปเช่ือมโยงกับระบบการสราง

แรงจูงใจ เชน การใหรางวัลนักวิจัย 

  
หลักฐาน 

7.9.1-1 เอกสารการทําคํารับรองการปฏิบัติราชการป 2552 

7.9.1-2  คูมือการประกันคุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2552   



7.9.2-1 แผนการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเปาหมายคุณภาพ กพร.ประจําป

งบประมาณ  2552   

7.9.2-2 แผนการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเปาหมายคุณภาพ SAR ประจําป

การศึกษา  2552   

7.9.3-1 เปาหมายคุณภาพป  พ.ศ. 2552 

7.9.4-1 แผนที่ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน (Strategy Map) 

7.9.5-1 เว็บไซตมหาวิทยาลัย  และเว็บไซตสถาบันวิจัยฯ 

7.9.6-1 ระบบ  KPI  

7.9.7-1 รายงาน  SAR  ประจําปการศึกษา 2551   
 
องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 

ตัวบงชี้ 8.1       : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน

และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :   ระดับ  

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ

วิเคราะหสถานะทางการเงิน 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน

และความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 

6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฏเกณฑที่สถาบันกําหนด 

7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

 

 
 



เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน : 

1. สถาบันวิจัยฯ  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตร  ตามคูมือระบบบริหาร

ทรัพยากรองคกร  ERP  (หลักฐาน 8.1.1-1)     

2. สถาบันวิจัยฯ  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวาง

แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  ตามคูมือ  PM  25 (หลักฐาน 8.1.2-1)  

3. สถาบันวิจัยฯ  ใชระบบ ERP  ในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน  (หลักฐาน 

8.1.3-1) 

4. สถาบันวิจัยฯ  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  ตาม

สงรายงานผลการดําเนินโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2552 เดือน กันยายน (หลักฐาน 8.1.4-1)  

,  ข้ันตอนการเบิกจายเงิน  (หลักฐาน 8.1.4-2) 

5. สถาบันวิจัยฯ  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห

สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการ

กองทุนเปนประจํา  (หลักฐาน 8.1.5-1) 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฏเกณฑที่สถาบันกําหนด  ตามหนวยตรวจสอบภายใน  (หลักฐาน 8.1.6-1) 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  ตามรายงานประจําป  งบประมาณ 2552  

(หลักฐาน 8.1.7-1) , ข้ันตอนการเบิกจายเงิน (หลักฐาน 8.1.7-2)  ,  รายงานประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานวิจัย คร้ังที่ 1/2552  (หลักฐาน 8.1.7-3)  , รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

คร้ังที่ 4/2552  (หลักฐาน 8.1.7-4) 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
 มีการดําเนินการ 7 ขอ 3 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   

   เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ  ครบ 7 ขอของเกณฑ  ถือวา บรรลุตามเปาหมาย   

 



จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 

 - 
จุดแข็ง 
 1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยาการระดับมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคําส่ัง

แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาอัตราการคํานวณคาใชจายเปนจํานวนเงินเทียบเคียง (in-kind) แตไม

พบคณะกรรมการดําเนินการในการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรในระดับมหาว ิทยาลัยฯ โดยมีประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เร่ือง การกําหนดอัตราคาใชจายเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจาก

การบริการหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ (in-kind)   
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และสามารถ

สรุปผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืนที่เปนรูปธรรมและ

ชัดเจนข้ึน 

 
หลักฐาน 

8.1.1-1 คูมือระบบบริหารทรัพยากรองคกร  ERP 

8.1.2-2 คูมือ  PM  25 

8.1.3-1 ระบบ ERP 

8.1.4-1 สงรายงานผลการดําเนินโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2552 เดือน กันยายน 

8.1.4-2 ข้ันตอนการเบิกจายเงิน 

8.1.5-1 ประชุมคณะกรรมการกองทุน 

8.1.6-1 โครงสรางมหาวิทยาลัยฯ 

8.1.7-1 รายงานประจําป  งบประมาณ 2552   

8.1.7-2 ข้ันตอนการเบิกจายเงิน 

8.1.7-3 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คร้ังที่ 1/2552 

8.1.7-4 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คร้ังที่ 4/2552 

 

 

 

 



ตัวบงชี้ 8.2      : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :    ระดับ  

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในสถาบัน 

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกสถาบัน 

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน : 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน  ตามคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาอัตราการคํานวณคาใชจายเปนจํานวนเงินเทียบเคียง (in-kind) (หลักฐาน 

8.2.1-1) 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน  โดยจัดประชุม

คณะกรรมการพิจารณาอัตราการคํานวณคาใชจายเปนจํานวนเงินเทียบเคียง (in-kind)  (หลักฐาน 

8.2.2-1) 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
 มีการดําเนินการ 2 ขอ 1 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   

   เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ ครบ 4 ขอของเกณฑ  ถือวา ไมบรรลุตามเปาหมาย   

 
จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 

 - 
 
 



จุดแข็ง 
 - 

 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ และสามารถ

สรุปผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืนที่เปนรูปธรรมและ

ชัดเจนข้ึน 

 
หลักฐาน 

8.2.1-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาอัตราการคํานวณคาใชจายเปนจํานวนเงิน

เทียบเคียง (in-kind) 

8.2.2-1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราการคํานวณคาใชจายเปนจํานวนเงินเทียบเคียง 

(in-kind) 

 
ตัวบงชี้ 8.5     : รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ : 

(เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนัน้) 

(จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น) 
 100 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1-4% ของงบดําเนนิการ 5-9% หรือ>15%ของงบดําเนินการ 10-15% ของงบดําเนนิการ 

 
ผลการดําเนินงาน 
              เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณ = 292,595 บาท  งบดําเนนิการในปงบประมาณ = 

5,039,620.17 บาท  รอยละของงบดําเนินการ = 5.81 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
 รอยละของงบดําเนินการ คือ 5.81   2 

 

 



การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   
   เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ  รอยละ  4  ถือวา  บรรลุตามเปาหมาย   

 
จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 

 - 
จุดแข็ง 

 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

 - 
 
หลักฐาน 
8.5.1-1 งบประมาณแผนดิน  รายได  และงบสํานักงาน ประจําป 2552 8.5.1-2 คาเส่ือมราคา  

 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 
 
ตัวบงชี้ 9.1       : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ เปนสวนหนึ่ งของ 

กระบวนการบริหาร การศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 



1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับ ระดับการพัฒนาของ

สถาบัน 

 

2. 

มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน และ

ภายนอกสถาบัน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการ

ติดตาม) 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้ง

ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน :  

 
ผลการดําเนินงาน : 

1. สถาบันวิจัยฯ  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับ ระดับ

การพัฒนาของหนวยงานโดยใชระบบคูมือประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

(หลักฐาน  9.1.1-1)  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ  (หลักฐาน  9.1.1-2)  รับผิดชอบตามเปาหมาย

คุณภาพ  (หลักฐาน  9.1.1-3) 

2. สถาบันวิจัยฯ  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจาก

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน 

และภายนอกสถาบัน  ตามคูมือคุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพภายใน มทร.อีสาน (หลักฐาน  

9.1.2-1)  ,  สงบุคลากรเขารวมสัมมนาการรับการตรวจติดตามการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏัติราชการ (หลักฐาน  9.1.2-2) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 



3. สถาบันวิจัยฯ  มีคูมือคุณมือเปาหมายคุณ  (หลักฐาน  9.1.3-1)  กําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ 

และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และ

สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4. สถาบันวิจัยฯ  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการ

ติดตาม) โดยดําเนินงานตามแผนการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเปาหมายคุณภาพ  (หลักฐาน  

9.1.4-1)   
 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ  คะแนน 
  มีการดําเนนิการครบทั้ง 4 ขอ 2 

การประเมินผลเปรียบเทยีบกับ
เปาหมาย 

   

เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไว คือ มกีารดําเนินการครบ 5 ขอ   ถือวา  ไมบรรลุเปาหมาย 
 
จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 
1. บุคลากรในระดับปฏิบัติงานยังขาดความรู ความเขาใจในเร่ืองการประกันคุณภาพ 

2. จํานวนบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินงานประกันคุณภาพไมเพียงพอ 
  
จุดแข็ง 
1. มี พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ ทําใหทุกหนวยงานตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ผูบริหารมีนโยบายและใหความสําคัญดานประกันคุณภาพ 

3. ผูบริหารหนวยงานผานการอบรมการตรวจติดตามและประเมิน 
 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศที่นําขอมูลในการดําเนินงานตามปกติ มาสรางเปนสารสนเทศ

ใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเร่ืองที่เปนพันธกิจของสถาบันวิจัย        และพัฒนาได

อยางครบถวน ทั้งดาน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอ่ืนๆ  รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใชในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. ควรสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายในและ

ภายนอก โดยมีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

และประเมินผลพัฒนาการดานตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในเครือขายรวมกันอยาง



ตอเนื่อง อีกทั้ง ในการไปศึกษาดูงาน หรือการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบันวิจัย       และ

พัฒนา ควรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพการศึกษา เชน ขอดูงานในสวนของงานดาน

ประกันคุณภาพศึกษา จะทําใหเกิดการพัฒนาและมีการแลกเปล่ียนเรียนรูดานงานประกันของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 
หลักฐาน 

9.1.1-1 คูมือคุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 

9.1.1-2 คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

9.1.1-3 เปาหมายคุณภาพ       

9.1.2-1 คูมือคุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 

9.1.2-2 สงบุคลากรเขารวมสัมมนาการรับการตรวจติดตามการประเมินการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองการปฏัติราชการ 

9.1.3-1 เปาหมายคุณภาพ 

9.1.4-1 แผนการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเปาหมายคุณภาพ   
 
ตัวบงชี้ 9.3       : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับคณะ และ

สถาบันอยางตอเนื่อง 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ พัฒนาการของ

สถาบัน 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่ เกี่ยวของและ

สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาข้ึน หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ

การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ 
 
 
 



เกณฑการประเมิน :  

 
ผลการดําเนินงาน : 

1. สถาบันวิจัยฯ  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน

ระดับคณะ และสถาบันอยางตอเนื่อง  ตามแผนการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเปาหมาย

คุณภาพ  (หลักฐาน  9.3.1-1)  

2. สถาบันวิจัยฯ  มีการปรับปรุงรายงาน  SAR  ประจําปการศึกษา  2551  (หลักฐาน  9.3.2-

1) 

3.สถาบันวิจัยฯ  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ี

เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาท่ีกําหนด  ตามรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน  

ประจําปการศึกษา  2551 (ข้ึนเว็บสถาบันวิจัยและพัฒนา) (หลักฐาน  9.3.3-1) 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเกณฑ คะแนน 
 มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก  2 

 
การประเมินผลเปรียบเทยีบกับเปาหมาย   

  เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ  ถือวา ไมบรรลุเปาหมาย 
 
จุดออน – จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 
จุดออน 
 ไมมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จุดแข็ง 

1. ผูบริหารมีความต้ังใจ และใหความสําคัญในการจัดทําระบบประกันคุณภาพ 

2. มีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 

3. บุคลากรสวนใหญมีความรูความเขาใจและเหน็ความสําคัญของการประกันคุณภาพ 

 การศึกษา 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 



แนวทางการพัฒนา 
 1. นําผลการประเมินที่ไดไปจัดทําแผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะและมอบหมาย

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 

 2. พัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 3. สรางจิตสํานัก ปลูกฝงและรักษาใหบุคลากรเห็นความสําคัญ และคุณคากับระบบการ

ประกันคุณภาพ 

 4. จัดฝกอบรมเพื่อใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแกบุคลากรภายใน 
 
หลักฐาน 

9.3.1-1 คูมือการประกันคุณภาพ 

9.3.1-2 รายงาน  SAR  ประจําปการศึกษา  2551   

9.3.2-1 รายงานการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

9.3.2-3 รายงานการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  4 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

  

ตารางสรุปคะแนนการประเมินผลตนเอง ประกอบดวยดังนี ้
ตารางที่ 4.1 ตารางสรุปการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้เกณฑ

ของสกอ.  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ประเภทสถาบัน      เนนวิจยั       เนนพฒันาสังคม     เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เนนเฉพาะผลิตบัณฑติ 

ผลการประเมินตัวบงชี ้

องคประกอบ 
ตัว
บงชี ้

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลคะแนน
ตามตัวบงชี้

และเกณฑของ
สกอ. 

ผลคะแนน
ตามตัวบงชี้

และเกณฑของ
มหาวทิยาลัย 

1.1 ครบ 7 ขอ ของเกณฑคุณภาพ 5 2 2 

1.2 รอยละ 75 100 3 3 

1. ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินงาน 
     

รวมเฉลีย่   2.5 2.5 

2. การเรียนการ

สอน 

2.7 ครบ 4 ขอของเกณฑคุณภาพ 4 3 3 

รวมเฉลีย่   3 3 

4.1 5 ขอของเกณฑคุณภาพ 5 3 3 4.  การวิจัย 

4.2 4 ขอของเกณฑคุณภาพ 4 3 3 

รวมเฉลีย่   3 3 

5.4 รอยละ 80 85.25 3 3 5.  การบริการวิชาการ

แกสังคม 5.8 2,500 บาท 8,838.90 2 2 

รวมเฉลีย่   2.5 2.5 

7.1 5 ขอของเกณฑคุณภาพ 5 3 3 

7.2 ครบ 4 ขอของเกณฑคุณภาพ 3 3 3 

7.3 ครบ 4 ขอของเกณฑคุณภาพ 5 2 2 

7.4 5 ขอของเกณฑคุณภาพ 4 0 0 

7.4.2 รอยละ 70 90 3 3 

7.5 4 ขอของเกณฑคุณภาพ 4 3 3 

7. การบริหารและการ

จัดการ 

7.6 5 ขอของเกณฑคุณภาพ 3 2 2 



ผลการประเมินตัวบงชี ้

องคประกอบ 
ตัว
บงชี ้

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลคะแนน
ตามตัวบงชี้

และเกณฑของ
สกอ. 

ผลคะแนน
ตามตัวบงชี้

และเกณฑของ
มหาวทิยาลัย 

7.8 ครบ 5 ขอของเกณฑคุณภาพ 5 3 3 

7.9 ครบ 8 ขอของเกณฑคุณภาพ 7 2 2 

รวมเฉลีย่   2.33 2.33 

8.1 7 ขอของเกณฑคุณภาพ 7 3 3 

8.2 4 ขอของเกณฑคุณภาพ 4 1 1 
8. การเงนิและ

งบประมาณ 
8.5 รอยละ  4 5.8 2 2 

รวมเฉลีย่    2 2 

9.1 5 ขอของเกณฑคุณภาพ 4 2 2 9. ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

9.3 4 ขอของเกณฑคุณภาพ 3 2 2 

รวมเฉลีย่   2 2 

รวมตัวบงชี้และคาเฉลี่ย (สกอ.ตัวบงชี้ , มหาวิทยาลยั ตัวบงชี้) 2.64 2.64 

ตารางที่ 4.2 ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ 
สกอ. 

ประเภทสถาบัน      เนนวิจยั       เนนพฒันาสังคม        เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย1 ผลการดําเนนิงาน1 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

มาตรฐานที ่1 

ตัวบงชีท้ี่ 2.9 ≥  รอยละ 90  - - 

ตัวบงชีท้ี่ 2.10 รอยละ 100 - - 

ตัวบงชีท้ี่ 2.11 ระดับ 5 - - 

ตัวบงชีท้ี่ 2.12 รอยละ 0.03 - - 

เฉล่ียคะแนน 

มาตรฐานที ่1 

 - - 

 

ตารางที่ 4.2 ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ 
สกอ. (ตอ) 



มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย1 ผลการดําเนนิงาน1 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

มาตรฐานท่ี 2 ก 

ตัวบงชีท้ี่ 1.1 ครบ 7 ขอ ของเกณฑ 5 2 

ตัวบงชีท้ี่ 1.2 คุณภาพรอยละ  90 100 3 

ตัวบงชีท้ี่ 2.7 ครบ 5 ขอของเกณฑคุณภาพ 4 3 

ตัวบงชีท้ี่  7.1 ครบ 5 ขอของเกณฑคุณภาพ 5 3 

ตัวบงชีท้ี่  7.2 ครบ 4 ขอ ของเกณฑคุณภาพ 4 3 

ตัวบงชีท้ี่  7.4 ครบ 5 ขอแรกของเกณฑ

คุณภาพ 6  ขอ 

5 0 

ตัวบงชีท้ี่  7.5 ครบ 4 ขอแรกของเกณฑ

คุณภาพ 6  ขอ 

5 3 

ตัวบงชีท้ี่  7.6 ครบ 5 ขอ 3 2 

ตัวบงชีท้ี่  7.7 มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 - - 

ตัวบงชีท้ี่  7.8 ครบ 5 ขอของเกณฑคุณภาพ 5 3 

ตัวบงชีท้ี่  7.9 ครบ 8 ขอของเกณฑคุณภาพ 7 2 

ตัวบงชีท้ี่  8.1 ครบ 7 ขอของเกณฑคุณภาพ 7 3 

ตัวบงชีท้ี่  8.2 ครบ 4 ขอแรกของเกณฑ

คุณภาพ 5  ขอ 

2 1 

ตัวบงชีท้ี่  9.1 ครบ 7 ขอ ของเกณฑคุณภาพ 4 2 

ตัวบงชีท้ี่  9.2 ครบ 7 ขอ ของเกณฑคุณภาพ - - 

ตัวบงชีท้ี่  9.3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ

ของเกณฑคุณภาพ 5  ขอ 

3 2 

เฉล่ียคะแนน 

มาตรฐานที ่2 ก 

  2.28 

มาตรฐานที่ 2 ข 

ตัวบงชีท้ี่  2.1 ครบ 6  ขอแรกของเกณฑ

คุณภาพ  7 ขอ 

- - 

ตัวบงชี้ ที่  2.2 ครบ 7 ขอของเกณฑคุณภาพ - - 

ตารางที่ 4.2 ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ 
สกอ. (ตอ) 



มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย1 ผลการดําเนนิงาน1 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

ตัวบงชีท้ี่  2.3 

 

ครบ 5 ขอ ของเกณฑคุณภาพ - - 

ตัวบงชีท้ี่  2.4 (-5.99) – 5.99%ของเกณฑ

คุณภาพ 

- - 

ตัวบงชีท้ี่  2.5 1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ

เทากับรอยละ 30 และ 2 วุฒิ

ปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวา

รอยละ 5 

- - 

ตัวบงชีท้ี่  2.6 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ.และศ. รวมกันมากกวาหรือ

เทากับรอยละ 60 และ 

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น

ไปนอยกวารอยละ 10 

- - 

ตัวบงชีท้ี่  2.8 ครบ 5 ขอของเกณฑคุณภาพ - - 

ตัวบงชีท้ี่  3.1 ครบ 8 ขอของเกณฑคุณภาพ - - 

ตัวบงชีท้ี่  3.2 มีการดําเนินการครบทุกขอของ

เกณฑคุณภาพ 

- - 

ตัวบงชีท้ี่  4.1 ครบ5 – 6 ขอของเกณฑ

คุณภาพ  6  ขอ 

6 3 

ตัวบงชีท้ี่  4.3 ภายใน 25,000 บาท    

ภายนอก 10,000 บาท 

- - 

ตัวบงชีท้ี่  4.4 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 - - 

ตัวบงชีท้ี่  5.1 ครบ 7 ขอของเกณฑคุณภาพ - - 

ตัวบงชีท้ี่  5.2 รอยละ 30 - - 

ตัวบงชีท้ี่  5.3 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 - - 

ตัวบงชีท้ี่  5.4 รอยละ 85 89.77 3 

 

ตารางที่ 4.2 ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ 
สกอ. (ตอ) 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย1 ผลการดําเนนิงาน1 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 



มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย1 ผลการดําเนนิงาน1 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

ตัวบงชีท้ี่  6.1 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ

แรกของเกณฑคุณภาพ 6  ขอ 
- - 

เฉล่ียคะแนน 

มาตรฐานที ่2 ข 

  3 

มาตรฐานที่ 3 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 

ของเกณฑคุณภาพ  5  ขอ 
5 3 

ตัวบงชีท้ี่  7.3 ครบ 4 ขอของเกณฑคุณภาพ 4 2 

เฉล่ียคะแนน 

มาตรฐานที ่3 

  2.5 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 2.59 

 
4.3 สรุปภาพรวมผลคะแนน 
ตารางที่ 4.3 สรุปคะแนนประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้/เกณฑของ 
สกอ. 

ตัวบงชี้/เกณฑของ  
ก.พ.ร. 

ตัวบงชี้/เกณฑของ 
มทร.อีสาน 

องคประกอบคุณภาพ 
จํานวน
ตัวบงชี ้

คะแนน จํานวน
ตัวบงชี ้

คะแนน จํานวน 
ตัวบงชี ้

คะแนน 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 

และแผนดําเนนิงาน 

2 5 - - 2 5 

2.  การเรียนการสอน 1 3 - - 1 3 

3.  กิจกรรมการพฒันานิสิต

นักศึกษา 

- - - - - - 

4.  การวิจยั 2 3 - - 2 3 

5.  การบริการวชิาการแกสังคม 1 3 - - 3 6 

 
 
ตารางที่ 4.3 สรุปคะแนนประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ) 

ตัวบงชี้/เกณฑของ 
สกอ. 

ตัวบงชี้/เกณฑของ  
ก.พ.ร. 

ตัวบงชี้/เกณฑของ 
มทร.อีสาน องคประกอบคุณภาพ 

จํานวน คะแนน จํานวน คะแนน จํานวน คะแนน 



ตัวบงชี ้ ตัวบงชี ้ ตัวบงชี ้

6.  การทาํนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- - - - - - 

7.  การบริหารและการจัดการ 8 18 - - 9 21 

8.  การเงนิและงบประมาณ 2 4 - - 3 6 

9.  ระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

2 4 - - 2 4 

เฉลี่ยคะแนน 18 40 - - 22 47 

 
4.4   สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของหนวยงาน/สถาบัน แยกตาม 
 แตละองคประกอบและแนวทางปรับปรุงพัฒนา 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 

 ตัวบงชี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการประกอบดวย  2 ตัวบงชี้  ผลรวมการประเมิน  

ที่ได คือ 5  คะแนน  มีตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินไมเปนไปตามเกณฑไดแก  

 1.  ตัวบงช้ีที่ 1.1 มีการกําหนดปรัญญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ

แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก

ภารกิจ 
แนวทางการปรับปรุง – พัฒนา   
 1. ควรมีการประชุมวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 

เปาหมายกับยุทธศาสตร และแผนพัฒนาชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน และแนวโนม ในอนาคต

อยางสม่ําเสมอ 

            2. ควรมีการนาํผลการประเมินและผลการวเิคราะหจากการประชุมมาปร ับปรุงกลยทุธและ

แผนการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 

 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 

 ตัวบงช้ีที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการประกอบดวย 1 ตัวบงชี้  ผลรวมการประเมินที่ได 

คือ  3 คะแนน   
แนวทางการปรับปรุง – พัฒนา  
 ควรจัดทําแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย 



             ตัวบงชี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการประกอบดวย 2 ตัวบงชี้  ผลรวมการประเมินที่ได 

คือ  6 คะแนน   
แนวทางการปรับปรุง – พัฒนา  
 ควรจัดทําระบบและกลไกสนับสนนุความรวมือระหวางนักวจิัยกับองคกรภายนอก 
 

องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 

             ตัวบงชี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการประกอบดวย 2 ตัวบงชี้  ผลรวมการประเมินที่ได 

คือ  6  คะแนน   
แนวทางการปรับปรุง – พัฒนา  
 ควรปรับปรุงแบบประเมินโครงการโดยแยกความพงึพอใจแตละดานใหเปนหมวดหมูตาม 

สกอ. กําหนด 
 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

             ตัวบงชี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการประกอบดวย 9 ตัวบงชี้  ผลรวมการประเมินที่ได 

คือ  21 คะแนน  มีตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินไมเปนไปตามเกณฑไดแก 

            ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ 

             ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคลลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

             ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ องคกรสู

ระดับบุคคล 
แนวทางการปรับปรุง – พัฒนา  
            1. ควรมีการจัดทาํแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 

            2. ควรจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชงิ

ประจักษ 

            3. ควรจัดประชุมพจิารณาแบบประเมินความพงึพอใจตอการใหบริการบุคลากรเพื่อหา

แนวทางปรับปรุงพัฒนาบุคลากรแลวเสนอรายงานการประชุมตอผูบริหาร 

           4. ผูพฒันาฐานขอมลูควราจัดทาํบันทกึขอความเพื่อรายงานการปรับปรุงฐานขอมูลตอผูบริหาร 

            5. ควรแตงต้ังที่ปรึกษาทีม่าจากภาพประชาชน เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมีสวนรวมใน

การพัฒนาหนวยงาน 
            6. ควรมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

            7.  ควรประกาศชมเชย ใหรางวัล มอบโลห แกบุคลากรท่ีมีผลงานดี 



 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

              ตัวบงชี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการประกอบดวย 3 ตัวบงชี้  ผลรวมการประเมินที่ได 

คือ 6 คะแนน  มีตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินไมเปนไปตามเกณฑไดแก 

              ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
แนวทางการปรับปรุง – พัฒนา  
 1. แตงต้ังคณะกรรมการวเิคราะหความตองการการใชทรัพยากรของหนวยงานรวมกนั 

             2. จดัทําแผนการใชทรัพยากรรวมกัน 

             3. คณะกรรมการสรุปผลการใชจายงบประมาณทุกป 
 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการประกอบดวย 2 ตัวบงชี้  ผลรวมการประเมินที่ได 

คือ 4 คะแนน  มีตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินไมเปนไปตามเกณฑไดแก 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหาร การศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
แนวทางการปรับปรุง – พัฒนา  
 1. จัดทาํคูมือประกันคุณภาพของหนวยงาน 
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ขอมูลพืน้ฐาน ประจําปการศกึษา 2552 
ระดับสาขาวชิา / คณะ / กลุมสาขาวิชา / มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(การรายงานขอมูลใหรายงานในรอบปการศึกษายกเวนเฉพาะทีร่ะบุใหใชรอบ

ปงบประมาณ) 

ขอมูลปการศึกษา 
ลําดับ รายการ หนวย 

2552 
องคประกอบที่  1   ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ (ใชปงบประมาณ) 

1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ตัวบงชี ้ 21 

2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุ

เปาหมาย 
ตัวบงชี ้

13 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

3 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ โครงการ 3 

4 รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ (จากผล

สํารวจของ ก.พ.ร. กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 
รอยละ 85.25 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

5 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนนุที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทกัษะวิชาชีพ 
คน 8 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

6 เงินเหลือจายสุทธ ิ(ปงบประมาณ) บาท 292,535 

องคประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพและการพัฒนาองคกร 

7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามเกณฑ 3 ระดับของ สกอ. 
1 - 3 18 

 

 

 


