
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 

บทที่  3 
ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1      ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดําเนินการ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1     :    กระบวนการพัฒนาแผน 
การคิดรอบปี        : ปีการงบประมาณ 2553 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    : กระบวนการ (P)    
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  :      
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมี
การกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพ่ือให้สถาบันดําเนินการสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานของสถาบัน 
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว 
จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้
เพ่ือให้การดําเนินงานของสถาบันเป็นไปมีคุณภาพ  เป็นท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทาง
ท่ีถูกต้องเหมาะสม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)  และ
แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือ

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ  2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน    
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) (หลักฐาน 1.1-1-01) , มีแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2553 
(หลักฐาน 1.1-1-02) , มีรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน (หลักฐาน 1.1-1-03) , และสรุปผลการ
ดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2553 เสนอต่อคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 ระเบียบวาระท่ี 5.3 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2553 (1.1-1-04)  
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการถ่ายทอดแผนไปสู่ทุกหน่วยงานโดยส่วนกลาง
กองนโยบายและแผนจัดทําบันทึกข้อความนําส่งแผน เรื่อง ขอมอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-พ.ศ.2556) เลขท่ี ศธ 0586(กนผ.)/0343 
ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2553 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา (หลักฐาน 1.1-2-10) , มีการถ่ายทอดแผนในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่วิทยาเขต ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2553 ระเบียบวาระท่ี 5.3 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2553 
(หลักฐาน 1.1.-2-02)   
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 3 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ (Stratygy Map) (หลักฐาน 1.1-3-01) 
 4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการโดยระบุเป้าหมายในการ
ดําเนินงานหรือตัวบ่งชี้ลงในแผน ตามเล่มแผนปฏิบัติงานประจําปี งบประมาณ 2553 (หลักฐาน 1.1-4-
01)  
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบท้ัง 3 พันธกิจ ตาม
เล่มสรุปโครงการสนับสนุนงานวิจัยและโครงการบริการทางวิชาการ (หลักฐาน 1.1-5-01) 
 6. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการติดตามผลการดําเนินงานโดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 ระเบียบวาระท่ี 4.1,4.2,4.4 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2553 (หลักฐาน 
1.1-6-01) , รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 4/2553 ระเบียบ
วาระท่ี 4.4 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2553 (หลักฐาน 1.1-6-02) , รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2554 ระเบียบวาระท่ี 4.2 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2553 (หลักฐาน 1.1-6-
03)         
 7. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผลการดําเนินงานโดยการจัดประชุมวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน ตามรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2553 ระเบียบวาระท่ี 4.4 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2553 (หลักฐาน 1.1-7-01) และรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารโดยการจัดทํารายงาน
ประจําปี งบประมาณ 2553 (หลักฐาน 1.1-7-02)          
 8. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประชุมปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามรายงาน
การประชุม ครั้งท่ี 2/2553 ระเบียบวาระท่ี 4.4 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2553 (หลักฐาน 1.1-8-01) และ
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี งบประมาณ 2554 (หลักฐาน 1.1-8-02)                    
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

8 ข้อ 5 คะแนน �บรรลุ
เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
1. ขาดการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกล

ยุทธ์แผนการดําเนินงาน เป้าหมายกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนา
ของชาติอย่างสมํ่าเสมอ 

1. ควรมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกล
ยุทธ์แผนการดําเนินงาน เป้าหมายกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนา
ของชาติอย่างสมํ่าเสมอ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําทุก

เดือนอย่างต่อเนื่อง 
1. ควรรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานต่อ

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยอย่าง
สมํ่าเสมอ 

 
หลักฐานอ้างอิง 

1.1-1-01 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2553-2556)  

1.1-1-02 แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2553  
1.1-1-03 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน  
1.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ระเบียบวาระท่ี 5.3 ครั้ง

ท่ี 2/2553 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2553 
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1.1-2-10 บันทึกข้อความนําส่งแผน เรื่อง ขอมอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-พ.ศ.2556) เลขท่ี ศธ 0586(กนผ.)/0343 ลงวันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2553 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  

1.1.-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2553 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2553  

1.1-3-01 แผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 3 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน      
การวิจัย และการบริการทางวิชาการ (Stratygy Map)  

1.1-4-01 แผนปฏิบัติงานประจําปี งบประมาณ 2553  
1.1-5-01 สรุปโครงการสนับสนุนงานวิจัยและโครงการบริการทางวิชาการ  
1.1-6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 

ระเบียบวาระท่ี 4.1,4.2,4.4 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2553  
1.1-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 4/2553 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2553  
1.1-6-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2554 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2553  
1.1-7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2553  
1.1-7-02 รายงานประจําปี งบประมาณ 2553  
1.1-8-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2553  
1.1-8-02 แผนปฏิบัติงานประจําปี งบประมาณ 2554  

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4.1     :   ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์  
           การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน 1) 
ชนิดตัวบ่งช้ี         :    ผลผลิต  
การคิดรอบปี        :   ปีงบประมาณ  2553 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
งาน ของหน่วยงาน / สถาบันอุดมศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน โดยประเด็นการประเมินผลมุ่งเน้นผลงานท่ีสะท้อนบทบาทตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
จากการนําประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) เป็นศูนย์กลางของ
การศึกษาและความรู้ (Hub) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีความเข้มแข็ง 2) สร้างคนดี คนเก่ง ท่ีมี
ทักษะในการทํางาน ทําให้ เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ของประเทศ 3) เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดจน การถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าบูรณาการท่ีได้มาตรฐาน เพ่ือความ
เป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย  
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้  
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1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลอีสาน ในรอบปีงบประมาณ เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ และผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี้
เหล่านั้น  

2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ/หน่วยงาน มีระบบและกลไกการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  

เอกสารท่ีแสดงถึงการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีไปสู่การปฏิบัติ  
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ และความเชื่อถือได้ของข้อมูลท่ีได้รับ รวมถึง 
ระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในแต่ละระดับของ
มหาวิทยาลัย  
 
สูตรการคํานวณ 
จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสานประจําปีงบประมาณท่ีบรรลุเป้าหมาย  
X 100 

จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลอีสานประจําปีงบประมาณท้ังหมด  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานประจําปีงบประมาณท่ีบรรลุเป้าหมาย = 11 ตัวบ่งชี้ 

2. จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานประจําปีงบประมาณท้ังหมด = 19 ตัวบ่งชี้ 

3. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน = 57.89 

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 57.89 1 คะแนน � บรรลุ
เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย 

 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
ร้อยละ 50 - 59  ร้อยละ 60 - 69  ร้อยละ 70 – 79  ร้อยละ 80 – 89  ร้อยละ 90 – 100  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 

3-6 

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 
จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีให้บริการวิชาการตาม
กรอบภาระงานไม่บรรลุเป้าหมาย 

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การให้บริการวิชาการแก่สังคมไม่บรรลุเป้าหมาย 

3. ร้อยละของโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมท่ี
ก่อให้เกิดรายได้ไม่บรรลุเป้าหมาย 

4. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. ร้อยละของสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่อ
งบประมาณรายได้ 

6. ร้อยละของสัดส่วนงานวิจัยเพ่ือการถ่ายทอดทาง
เทคโนโลยีต่อองค์ความรู้ 

7. ร้อยละของสัดส่วนงบประมาณวิจัยท่ีได้รับจาก
ภายในต่อภายนอก 

8. ร้อยละของงานวิจัยท่ีสัมฤทธิ์ผลตามกรอบแผนงาน
ท่ีกําหนด 

1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการ
วิชาการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ดําเนินโครงการ
บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ให้เพ่ิมข้ึน
และบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดควรสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
มากข้ึนและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนําผลงานวิจัย

ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถ่ินบรรลุ
เป้าหมาย 

2. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย กับ
มหาวิทยาลัยท้ังภายในและต่างประเทศบรรลุ
เป้าหมาย 

3. จํานวนหน่วยงานภายในและภายนอก ท่ีมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันบรรลุ
เป้าหมาย 

4. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา 
เพ่ือพัฒนาตนเองปีละ 2 ครั้ง บรรลุเป้าหมาย 

5. จํานวนฐานข้อมูลท่ีนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการ บรรลุเป้าหมาย 

1. ควรดําเนินงานตามเป้าหมายท่ีกําหนดอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 

3-7 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
6. โครงการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี บรรลุ
เป้าหมาย 

7. ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีทํางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม บรรลุเป้าหมาย 

8. จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ท่ีได้รับ
การจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร บรรลุเป้าหมาย 

9. จํานวนงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่และ
นําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
บรรลุเป้าหมาย 

10. จํานวนงานวิจัยในชั้นเรียน บรรลุเป้าหมาย 
11. จํานวนเครือข่ายความร่วนมือ (MOU) งานวิจัยกับ

หน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศ บรรลุ
เป้าหมาย 

 

 
หลักฐานอ้างอิง 
 1.4.1-01  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 
2553 จํานวน 19 ตัวชี้วัด บรรลุ 11 ตัวชี้วัด 
 

องค์ประกอบที่ 2     การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4  : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
การคิดรอบปี         : ปีการศึกษา  2553 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     : กระบวนการ (P)    
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   :      
  
  การจัดการเรียนการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมท้ังในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนท่ี
ทันสมัย รวมท้ังมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของ
ผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมาย
ของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผลและแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
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2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี
กําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จาการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (พ.ศ.2552-2555) (หลักฐาน 2.4-1-01)  

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรตามแผนท่ีกําหนด ตาม
โครงการพัฒนาบุคลากร KM (หลักฐาน 2.4-2-01) 

 3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมมอบ
ประกาศนียบัตรหรือโล่แก่บุคลากรดีเด่นประจําปี 2553 วันท่ี 18 มกราคม 2554 ตามหนังสือเลขท่ี ศธ 
0586(ฝปม)/0106 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2554 เรื่อง การรับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (หลักฐาน 2.4-3-01)  

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้
และทักษะ ท่ีได้จากการอบรม และพัฒนามาใช้ในการดําเนินงาน และจัดทําบันทึกติดตามงานอย่าง
ต่อเนื่องจนกระท่ังงานสําเร็จ ตามเล่มสรุปโครงการพัฒนาบุคลากร (หลักฐาน 2.4-4-01) , มีการประชุม
ติดตามงานทุกอาทิตย์ ตามรายงานการประชุมติดตามงานและเสนอแนะความคิดเห็นในการดําเนินงาน 
วันท่ี 14 มีนาคม 2554 (หลักฐาน 2.4-4-02) 
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5. สถาบันวิจัยและพัฒนายึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่า
ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 (หลักฐาน 2.4-5-
01) 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 (หลักฐาน2.4-6-01) 

7. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดประชุมปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานจากการประเมินบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 
3/2553 ระเบียบวาระท่ี 4.1 วันท่ี 15 ตุลาคม 2553 (หลักฐาน 2.4-7-01) และแผนพัฒนาบุคลากร ปี
การศึกษา 2554 (หลักฐาน 2.4-7-02) 

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

7 ข้อ 5 คะแนน � บรรลุ
เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
- - 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการประชุมติดตามงานทุกอาทิตย์ 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนายึดถือปฏิบัติตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 

- 

 
หลักฐานอ้างอิง 

2.4-1-01 แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (พ.ศ.2552-
2555)  
 2.4-2-01 โครงการพัฒนาบุคลากร KM  
 2.4-3-01 หนังสือเลขท่ี ศธ 0586(ฝปม)/0106 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2554 เรื่อง การรับโล่
ประกาศเกียรติคุณในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 2.4-4-01 เล่มสรุปโครงการพัฒนาบุคลากร  

2.4-4-02 รายงานการประชุมติดตามงานและเสนอแนะความคิดเห็นในการดําเนินงาน วันท่ี 14 
มีนาคม 2554  
 2.4-5-01 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ    
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549  
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 2.4-6-01 ประเมินบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
 2.4-7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 3/2553 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 วันท่ี 15 ตุลาคม 2553  

2.4-7-02 แผนพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2554  
 

องค์ประกอบที่ 4    การวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.1    : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
การคิดรอบปี         : ปีการศึกษา  2553 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     : กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   :      
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดําเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนท่ีกําหนดไว้ ท้ังการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็น ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย

ในประเด็นต่อไปนี้ 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือจาก
สภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคม  และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 7 ข้อ  ตามเกณฑ์ท่ัวไป 
และครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
 
ผลการดําเนินงาน 

1.  สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบันฯ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2553 (หลักฐาน 4.1-1-01) ,  
คู่มือ PM-24 วิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (หลักฐาน 4.1-1-02) , แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) (หลักฐาน  4.1-1-03) , คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 218/2551 
ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2551 (หลักฐาน  4.1-1-04)  

2.  สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน ตามการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน และ
งานวิจัย    ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2554 ระเบียบ
วาระท่ี 5.5 วันท่ี 4 มีนาคม 2554 (หลักฐาน 4.1-2-01)  

3.  สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําตามจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทาง
ปฏิบัติ (หลักฐาน  4.1-3-01) , และให้ความรู้แก่นักวิจัยโดยการจัดโครงการพัฒนานักวิจัยข้ึน ตามเล่ม
สรุปโครงการพัฒนานักวิจัย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย” โครงการ “การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสาร” 
และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ (หลักฐาน  4.1-3-02)  

4.  สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน/หน่วยงาน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ตาม Flow Chart แสดงข้ันตอนการเสนอของบประมาณ ตาม PM-24 : งานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ (หลักฐาน 4.1-4-01) , ผลการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2553 ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 3 ส.ค.2553 (หลักฐาน 4.1-4-02) , 
เล่มงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2553 (หลักฐาน 4.1-4-03) 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย ตามตัวอย่างคําสั่ง
เลขท่ี 0450/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย โครงการวิจัย อิทธิพลของ
ค่าการเอียงมุมคมตัดของแม่พิมพ์ตัวผู้ ท่ีมีผลต่อรอยตัว (Shear Plane) และค่าครีบ (Burr) ของแม่พิมพ์
แบล๊งก๊ิงดาย (Blanking Die) สําหรับเหล็ก SS400 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2553 (หลักฐาน 4.1-6-01) , การ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้านการใช้บริการสอบเทียบ ของศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด
อุตสาหกรรม (หลักฐาน 4.1-6-02) , การประเมินโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตามเล่มสรุปโครงการคลินิก
เทคโนโลยี (หลักฐาน 4.1-6-03), การประเมินศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ (หลักฐาน 4.1-6-04), 
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การประเมินเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามรายงานการประชุมติดตามงานและเสนอแนะความ
คิดเห็นในการดําเนินงาน วันท่ี 9 มีนาคม 2554 (หลักฐาน 4.1-6-05) , รายงานการประเมินคุณภาพการ
บริการ แผนกงานห้องสมุด ครั้งท่ี 2(ตุลาคม 2553-มีนาคม 2554) ปีการศึกษา 2553 (หลักฐาน 4.1.6-
06) 
 7. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันฯ โดยการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 
2/2553 ระเบียบวาระท่ี 4.4 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2553 (หลักฐาน 4.1-7-01) , มีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลโครงการวิจัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 0454/2553 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การผลิตวัสดุดูดซับเสียงจาก
วัสดุธรรมชาติ ลงวันท่ี 2 เมษายน 2553 (หลักฐาน 4.1-7-02)  
 8. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน หรือจากสภาพปัญหาของสังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการเข้ากับการเรียน
การสอน และงานวิจัย ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 
1/2554 ระเบียบวาระท่ี 5.5 (หลักฐาน 4.1-8-10) และมีแผนการดําเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (หลักฐาน 4.1-8-02) และมีคณะกรรมการดําเนิน
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 0001/2553 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่ชุมชน ลงวันท่ี 4 มกราคม 
2553 (หลักฐาน 4.1-8-03) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

8 ข้อ 5 คะแนน �บรรลุ
เป้าหมาย 

�  ไม่บรรลุ
เป้าหมายเป้าหมาย 

 
วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
- - 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. นโยบาย แผนงานและเป้าหมายการวิจัย สิ่งประดิษฐ์   นวัตกรรมท่ี

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ 
2. มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมโดยเฉพาะ 
3. มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
4. มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
5. มีการติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัยและประเมินผลงานวิจัยด้าน

สิ่งประดิษฐ์ 

1. พัฒนาระบบสร้างขวัญและ
กําลังใจและยกย่องนักวิจัย
ท่ี มี ผล งานวิ จั ยและงาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ดี เ ด่ น อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
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หลักฐานอ้างอิง 
4.1-1-01 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2553 
4.1-1-02 คู่มือ PM-24 วิจัยและสิ่งประดิษฐ์  
4.1-1-03 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2553-2556)  
4.1-1-04 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน เลขท่ี 218/2551 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2551  

 4.1-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 
4 มีนาคม 2554  
 4.1-3-01 จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ  

4.1-3-02 เล่มสรุปโครงการพัฒนานักวิจัย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย” โครงการ “การเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร” และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ 
 4.1-4-01 PM-24 : งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  

4.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 
3 ส.ค.2553  

4.1-4-03 เล่มงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2553  
 4.1-6-01 คําสั่งเลขท่ี 0450/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย 
โครงการวิจัย อิทธิพลของค่าการเอียงมุมคมตัดของแม่พิมพ์ตัวผู้ ท่ีมีผลต่อรอยตัว (Shear Plane) และค่า
ครีบ (Burr) ของแม่พิมพ์แบล๊งก๊ิงดาย (Blanking Die) สําหรับเหล็ก SS400 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2553  

4.1-6-02 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้านการใช้บริการสอบเทียบ ของศูนย์สอบ
เทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม  

4.1-6-03 เล่มสรุปโครงการคลินิกเทคโนโลยี 
4.1-6-04 แบบประเมินศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ  
4.1-6-05 รายงานการประชุมติดตามงานและเสนอแนะความคิดเห็นในการดําเนินงาน วันท่ี 9 

มีนาคม 2554  
4.1.6-06 รายงานการประเมินคุณภาพการบริการ แผนกงานห้องสมุด ครั้งท่ี 2(ตุลาคม 2553-

มีนาคม 2554) ปีการศึกษา 2553 
 4.1-7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม 2553  

4.1-7-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 0454/2553 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การผลิตวัสดุดูดซับเสียงจากวัสดุ
ธรรมชาติ ลงวันท่ี 2 เมษายน 2553 
 4.1-8-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2554 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 ในวันท่ี 4 มีนาคม 2554 

4.1-8-02 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
4.1-8-03 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 0001/2553 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่ชุมชน ลงวันท่ี 4 มกราคม 2553  
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2     : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
การคิดรอบปี         : ปีการศึกษา  2553 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     : กระบวนการ (P)   
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   :      
  
  การบริการจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ไปยัง
คณาจารย์ นักศึกษา  วงการวิชาการ หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายท่ีจะนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้อง
จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งท่ีเผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้
และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานานชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้  และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2สู่
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1.  สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือ การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย , กองทุนสนับสนุนการวิจัย , 
การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา (หลักฐาน 4.2-1-01) , ใบสมัครเพ่ือขอรับการ



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 

3-15

อุดหนุน (หลักฐาน 4.2-1-02) , คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 0279/2552 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันท่ี 
27 กุมภาพันธ์ 2552 (หลักฐาน 4.2-1-03) , ชื่อผู้รับทุน  แหล่งนําเสนอ ตามการตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ (หลักฐาน 4.2-1-04) , ตัวอย่างการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ตามบันทึกข้อความ เลขท่ี สวพ.922/2553 ลงวันท่ี 10 
กันยายน 2553 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (4.2-1-
05)  

2.  สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด โดยมีคณะกรรมการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัย ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 425/2551 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2551 (หลักฐาน  4.2-2-
01) 

3.  สถาบันวิจัยและพัฒนามีการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  (หลักฐาน  4.2-3-01) , และกําหนดจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามเล่มสรุปโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่ชุมชน (หลักฐาน  4.2-3-02) 

4.  สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมี
การรับรองการใช้ประโยชน์ จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน โดยมีความร่วมมือ MOU กับองค์การ
ภายนอก โดยมีระบบจัดทําความร่วมมือ MOU ตามแบบสรุปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/องค์กรในต่างประเทศ (หลักฐาน 4.2-4-01) , ทําความร่วมมือเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามประกาศคณะอนุกรรมการด้านการวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่ี 1/2553 เรื่อง ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (หลักฐาน 4.2-4-02)  

5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดโดยมีข้ันตอนการขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ตาม PM-24 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (หลักฐาน 4.2-5-01) , มีระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา 
พ.ศ.2553 (หลักฐาน 4.2-5-02) , มีการสรุปผลการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (หลักฐาน 4.2-5-
03) , คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 1894/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากผลงานวิจัย (หลักฐาน 4.2-5-04) , เล่มสรุปโครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย (หลักฐาน 4.2-5-05)    
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

5 ข้อ 5 คะแนน � บรรลุ
เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุ
เป้าหมายเป้าหมาย 
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วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 
จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

1. โครงการวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ท้ังในระดับชาติ 
และนานาชาติมีจํานวนน้อย     

2. นักวิจัยขาดทักษะการเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์ลงวารสารท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

3. ยังไม่มีระเบียบการจัดสรร และคุ้มครองสิทธิของ
งานวิจัยให้กับนักวิจัย 

1. สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปยังผู้เก่ียวข้องท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบันเพ่ิมข้ึน 

2. จัดทําระเบียบการจัดสรร และคุ้มครองสิทธิ
ของงานวิจัยให้กับนักวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง

นักวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
2. มีการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
3. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ิมมากข้ึน

ทุกปี 

- 

 
หลักฐานอ้างอิง 

4.2-1-01 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย , กองทุน
สนับสนุนการวิจัย , การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา  

4.2-1-02 ใบสมัครเพ่ือขอรับการอุดหนุน  
4.2-1-03 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 0279/2552 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 2552  

4.2-1-04 ชื่อผู้รับทุน  แหล่งนําเสนอ ตามการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ  
4.2-1-05 บันทึกข้อความ เลขท่ี สวพ.922/2553 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2553 เรื่อง ขอเบิกเงิน

งบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ  
4.2-2-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 425/2551 ลงวันท่ี 30 เมษายน 

2551  
4.2-3-01 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา   
4.2-3-02 เล่มสรุปโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่ชุมชน  
4.2-4-01 แบบสรุปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/

องค์กรในต่างประเทศ  
4.2-4-02 ประกาศคณะอนุกรรมการด้านการวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ท่ี 1/2553 เรื่อง ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชนฐานราก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553  

4.2-5-01 PM-24 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  
4.2-5-02 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อัน

เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2553  
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4.2-5-03 การสรุปผลการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
4.2-5-04 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 1894/2552 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย  

4.2-5-05 เล่มสรุปโครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจาก
ผลงานวิจัย  
 

องค์ประกอบที่  5    การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.1     : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
การคิดรอบปี        : ปีการศึกษา  2553 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     : กระบวนการ (P)    
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   :      
  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้าง
สถาบันเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความสําคัญของการบูรณางานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด โดยมีการดําเนินงานตาม PM-23 : การบริการทางวิชาการ (หลักฐาน 5.1-1-01) , จัดทํา
แผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553 (หลักฐาน 5.1-1-02) , ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 

3-18

ราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริการวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.
2551 (หลักฐาน 5.1-1-03) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
โดยกําหนดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงโดยการออกพ้ืนท่ีในการให้บริการทางวิชาการ (โครงการคลินิก
เทคโนโลยี) ตามบันทึกเลขท่ี ศธ 0586/พิเศษ ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขออนุญาตนํานักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ (หลักฐาน 5.1-2-01) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดย
สํารวจความต้องการรับบริการของชุมชน และคัดเลือกโครงการวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ในชุมชนเพ่ือนําไป
ถ่ายทอด และดําเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และประเมินความพึงพอใจ ตามรายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการให้บริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ประจําปี
งบประมาณ 2553 (หลักฐาน 5.1-3-01) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามเล่มสรุป
โครงการคลินิกเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการใช้กระทะทอดอาหารเพ่ือประหยัดเชื้อเพลิง 
(หลักฐาน 5.1-4-01)  

5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน การสอนและการวิจัย โดยประชุมเพ่ือปรับปรุงในการจัดโครงการในปีถัดไป 
และนําข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจในการนํางานวิจัยไปใช้จริงไปปรับปรุงต่อยอด ดัง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 3 สิงหาคม 2553 
ระเบียบวาระท่ี 4.4 (หลักฐาน 5.1-5-01) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

5 ข้อ 5 คะแนน � บรรลุ
เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุ
เป้าหมายเป้าหมาย 

 
วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
- - 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553 

และแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2554 
2. มีโครงการนํานักศึกษาออกพ้ืนท่ีให้บริการ

วิชาการ 

1. ควรนํานักศึกษาออกพ้ืนท่ีให้บริการวิชาการ
อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือฝึกประสบการณ์ดําเนินงาน
ให้แก่นักศึกษา 
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หลักฐานอ้างอิง 
5.1-1-01 PM-23 : การบริการทางวิชาการ  
5.1-1-02 แผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553  
5.1-1-03 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริการวิชาการของ

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2551  
5.1-2-01 บันทึกเลขท่ี ศธ 0586/พิเศษ ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขออนุญาตนํานักศึกษา

เข้าร่วมโครงการ  
5.1-3-01 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการให้บริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 2553 (หลักฐาน) 
5.1-4-01 เล่มสรุปโครงการคลินิกเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการใช้กระทะทอด

อาหารเพ่ือประหยัดเชื้อเพลิง  
5.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 

3 สิงหาคม 2553 ระเบียบวาระท่ี 4.4  
 
ตัวบ่งช้ีท่ี   5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
การคิดรอบปี         : ปีการศึกษา  2553 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     : กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   :      
  
  ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพท่ีสนองความ
ต้องการและเป็นท่ีพ่ึงของชุมชน ภาครัฐ เอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ
และความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (3) ความรู้ท่ีเกิดจากการให้บริการทาง
วิชาการและการเผยแพร่ความรู้ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 

1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ  3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้รับจากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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เกณฑ์การประเมิน    
 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นของสถาบัน โดยสํารวจความต้องการรับบริการ ตามแฟ้มสํารวจความต้องการรับบริการ (หลักฐาน 
5.2-1-01) และประชุมสรุปความต้องการรับบริการ ตามรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัด
โครงการ “ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ราษฎรท่ัวไปในจังหวัดนครราชสีมา” วันท่ี 28 ธันวาคม 2552 
ระเบียบวาระท่ี 5 (หลักฐาน 5.2-1-02) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ ตามแฟ้มบันทึกเครือข่าย
ความร่วมมือ (หลักฐาน 5.2-2-01)   

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคม ตามแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ และแบบประเมินผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตามเล่มสรุปโครงการคลินิกเทคโนโลยี (หลักฐาน 5.2-3-01) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ โดยนําผลการประชุมสรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ
มากําหนดจัดทําแผนการปฏิบัติงานในปีถัดไป ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553 (หลักฐาน 
5.2-4-01) , เล่มสรุปโครงการบริการวิชาการ (หลักฐาน 5.2-4-02) 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายใน สถาบัน/หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยรวบรวมผลงานบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยฯ มาเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามโครงการ
ถ่ายทอดเทคนิคการใช้กระทะทอดอาหารเพ่ือประหยัดเชื้อเพลิง (หลักฐาน 5.2-5-01)     
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

5 ข้อ 5 คะแนน � บรรลุ
เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุ
เป้าหมายเป้าหมาย 
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วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 
จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

- - 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินโครงการบริการ
วิชาการครบทุกโครงการตามภารกิจ และจัดทํา
เล่มสรุปโครงการโดยมีรายละเอียดของโครงการ
อย่างครบถ้วน 

1. ควรมีการติดตามผลการให้บริการวิชาการอย่าง
สมํ่าเสมอ 

 
หลักฐานอ้างอิง 

5.2-1-01 แฟ้มสํารวจความต้องการรับบริการ 
5.2-1-02 รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่

ราษฎรท่ัวไปในจังหวัดนครราชสีมา” วันท่ี 28 ธันวาคม 2552 ระเบียบวาระท่ี 5  
5.2-2-01 แฟ้มบันทึกเครือข่ายความร่วมมือ  
5.2-3-01 แบบประเมินผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตาม

เล่มสรุปโครงการคลินิกเทคโนโลยี  
5.2-4-01 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553  
5.2-4-02 เล่มสรุปโครงการบริการวิชาการ  
5.2-5-01 โครงการถ่ายทอดเทคนิคการใช้กระทะทอดอาหารเพ่ือประหยัดเชื้อเพลิง  

 
ตัวบ่งช้ีท่ี   5.4.1   : การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือองค์กรภายนอก 
การคิดรอบปี         : ปีการศึกษา  2553 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

โครงการท่ีมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการท่ีสถาบัน 
จัดข้ึนเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเม่ือดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดี ข้ึนแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทําให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ ตามศักยภาพของตน 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  
3. ชุมชน/องค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
4. ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ 

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร  
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง  
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เกณฑ์การประเมิน    
 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  1 ข้อ ปฏิบัติได้  2 ข้อ ปฏิบัติได้  3 ข้อ ปฏิบัติได้  4 ข้อ ปฏิบัติได้  5 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน/องค์กร ตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2553 และประจําปีงบประมาณ 2554 
(หลักฐาน 5.4.1-1-01) , ผลดําเนินงานผลการปฏิบัติราชการ แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม และสรุปโครงการบริการทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และแผนดําเนินงานผลการ
ปฏิบัติราชการ การนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชน และสรุปการนํา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างหรือพัฒนาอาชีพในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (หลักฐาน 5.4.1-1-02) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ตามเล่มสรุปโครงการ 
(หลักฐาน 5.4.1-2-01) , แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553 (หลักฐาน 5.4.1-2-02) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชน/องค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดทําเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นําชุมชนกับมหาวิทยาลัยฯ ตามแฟ้มบันทึก
เครือข่ายความร่วมมือ (หลักฐาน 5.4.1-3-01) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชน/องค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร โดยการติดตามผลการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมอย่างต่อเนื่อง ตามแบบติดตามหลังรับบริการ ตามเล่มสรุปโครงการบริการทางวิชาการ (หลักฐาน 
5.4.1-4-01) 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี
ความเข้มแข็ง โดยมีการติดตามผลการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ตามแบบติดตามหลัง
รับบริการ ตามเล่มสรุปโครงการบริการทางวิชาการ (หลักฐาน 5.4.1-5-01) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

5 ข้อ 5 คะแนน � บรรลุ
เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย 

 
วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
- - 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินงานตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA)  
1. ควรปรับปรุงแผนการดําเนินงาน (PDCA) ให้

เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
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หลักฐานอ้างอิง 
5.4.1-1-01 แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2553 และประจําปีงบประมาณ 2554  
5.4.1-1-02 แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และสรุปโครงการบริการทาง

วิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และแผนดําเนินงานผลการปฏิบัติราชการ การนําวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปสร้างและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชน และสรุปการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้าง
หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

5.4.1-2-01 เล่มสรุปโครงการบริการทางวิชาการ  
5.4.1-2-02 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553  
5.4.1-3-01 แฟ้มบันทึกเครือข่ายความร่วมมือ  
5.4.1-4-01 เล่มสรุปโครงการบริการทางวิชาการ  
5.4.1-5-01 เล่มสรุปโครงการบริการทางวิชาการ  

 
องค์ประกอบที่  7    การบริหารและการจัดการ 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี  7.1     : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
การคิดรอบปี         : ปีการศึกษา  2553 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   : 
  ปัจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําท่ีดี มีธรรมาภิบาล 
รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า  ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไป
ในทิศทางท่ีถูกต้อง จะทําให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

3. ผู้บริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
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6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานขอสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคําสั่ง     
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี 218/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (หลักฐาน 7.1-1-01) , ตามรายงานสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2553 และสรุปแบบ
ประเมินบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (หลักฐาน 7.1-1-02) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบันฯ ตามรายงานการประชุมติดตามงานและเสนอแนะความคิดเห็นในการ
ดําเนินงาน วันท่ี 9 มีนาคม 2554 (หลักฐาน 7.1-2-01)  

3. ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ไปยังบุคลากรในสถาบัน โดย
มีการประเมินโครงการสนับสนุนการวิจัย และโครงการบริการทางวิชาการและนําผลการประเมินไป
วิเคราะห์จัดทําแผนการปฏิบัติงานในปีถัดไป ตามรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2553 และสรุปแบบประเมินบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (หลักฐาน 7.1-3-01) , ตามรายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2553 และสรุป
แบบประเมินบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (หลักฐาน 7.1-3-02) 

4. ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันฯ มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม โดยแต่งตั้งให้บุคลากรรับหน้าท่ีหัวหน้า
ฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบ ตามคําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 02/2553 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรเพ่ือดํารง
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย (หลักฐาน 7.1-4-01) 

5. ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ เต็มตามศักยภาพ โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากรทุกอาทิตย์ ตามรายงานการประชุมติดตามงานและเสนอแนะความคิดเห็นในการ
ดําเนินงาน วันท่ี 9 มีนาคม 2554 (หลักฐาน 7.1-5-01) 
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6. สถาบันวิจัยและพัฒนามีหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนี้ 
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
  มีผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการปฏิบัติงาน มีการกําหนด
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การดําเนินงานท่ีชัดเจน ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตาม
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (หลักฐาน 7.1-6-01) , แผนปฏิบัติงาน ระยะ 4 ปี (หลักฐาน 7.1-6-
02) , แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553,2554 (หลักฐาน 7.1-6-03) มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหาร
งานวิจัย พ.ศ. 2553 (หลักฐาน 7.1-6-04) , ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2551 (หลักฐาน 7.1-6-05) , ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2553 (หลักฐาน 7.1-6-06) 
และมีการประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (หลักฐาน 7.1-6-07)  
 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  บริหารงานราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ตามข้ันตอนการบริหารงานวิจัย ตาม PM-24 
คู่มือข้ันตอนการทํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (หลักฐาน 7.1-6-08) , ข้ันตอนสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเงินอุดหนุน
บุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2554 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ พ.ศ.2554 (หลักฐาน 7.1-6-09) และข้ันตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ
วิจัยในวารสาร (หลักฐาน 7.1-6-10) และข้ันตอนการขอรับเงินอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศ (หลักฐาน 7.1-6-11) , ข้ันตอนการบริการทางวิชาการ ตาม PM-23 คู่มือข้ันตอนการทํางาน
การบริการทางวิชาการ (หลักฐาน 7.1-6-12) เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน      
 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
  สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน ความวางใจ รวมถึง
ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนผู้ใช้บริการ ท่ีมีความหลากหลายและแตกต่าง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้ให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน อาทิเช่น การฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร
ระยะสั้นเคลื่อนท่ีแก่ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดนครราชสีมา ตามเล่มสรุปโครงการ (หลักฐาน 7.1-6-13) , 
ฝึกอบรม “อาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ราษฎรท่ัวไปในจังหวัดนครราชสีมา” ตามเล่มสรุปโครงการ 
(หลักฐาน 7.1-6-14) , สอนเสริมอาชีพคนพิการ ตามเล่มสรุปโครงการ (หลักฐาน 7.1-6-15) 
 4. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและผลงานท่ีกําหนดเป้าหมายไว้ ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี 0370/2554 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ให้บุคลากร
พ้นจากหน้าท่ีและแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ (หลักฐาน 7.1-6-16) 
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 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
  ปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถชี้แจงและตรวจสอบได้ ตามรายงานประจําปีงบประมาณ 
2553 (หลักฐาน 7.1-6-17) , ผลการตรวจสอบภายใน (หลักฐาน 7.1-6-18)  
 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา บริหารงานโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วม โดยมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้บริหารกับหัวหน้าฝ่ายในการจัดประชุมทุกอาทิตย์ ตามรายงานการประชุมติดตามงานและเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการดําเนินงาน วันท่ี 9 มีนาคม 2554 (หลักฐาน 7.1-6-19) 
 7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกระจายอํานาจการบริหาร อาทิเช่นการบริหารงานวิจัย
สําหรับมหาวิทยาลัยท่ีมีหลายวิทยาเขต ได้มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารให้แต่ละวิทยาเขตมีการ
บริหารงานวิจัย โดยข้ึนตรงกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามโครงสร้างการบริหารงานสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (หลักฐาน 7.1-6-20) มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 218/2551 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (หลักฐาน 7.1-6-
21) สําหรับภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาเองได้มีการกระจายอํานาจการบริหารงานให้กับรอง
ผู้อํานวยการในฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน (หลักฐาน 7.1-6-22)เช่นรองฝ่ายบริหาร รองฝ่ายวิจัยและพัฒนา และรองฝ่ายบริการ
วิชาการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี 0370/2554 เรื่อง ให้บุคลากรพ้นจาก
หน้าท่ีและแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2554 (หลักฐาน 7.1-
6-23) นอกจากนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนายังมีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีมีหน้าท่ี
คอยควบคุมดูแลและกํากับการติดตามของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 
02/2553 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรเพ่ือดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย (หลักฐาน 7.1-6-24) 
 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา อาศัยหลักนิติธรรม คือการให้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย , กองทุนสนับสนุนการวิจัย , การบริหารผลประโยชน์อันเกิด
จากทรัพย์สินทางปัญญา (หลักฐาน 7.1-6-25)  
 9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่
แบ่งแยก ตามรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจําปีการศึกษา 2553 (หลักฐาน 7.1-6-26) 
 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  มีการประสานความแตกต่างใน
ผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ เพ่ือหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายและ
กระบวนการข้ันตอนใดๆ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ตามรายงานการประชุมติดตามงานและเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการดําเนินงาน วันท่ี 9 มีนาคม 2554 (หลักฐาน 7.1-6-27) 
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

6 ข้อ 4 คะแนน � บรรลุ
เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย 

 
วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผู้บริหาร

แต่ขาดการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงาน 

1. ควรนําสรุปผลการประเมินผู้บริหารของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาไปเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพ่ือปรับปรุงการบริหารงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาใช้หลักธรรมา  

ภิบาลในการบริหารหน่วยงาน 
1. ควรบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
หลักฐานอ้างอิง 

7.1-1-01 คําสั่งมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี 218/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

7.1-1-02 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจําปีการศึกษา 2553 และสรุปแบบประเมินบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553  

7.1-2-01 รายงานการประชุมติดตามงานและเสนอแนะความคิดเห็นในการดําเนินงาน วันท่ี 9 
มีนาคม 2554  

7.1-3-01 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจําปีการศึกษา 2553 และสรุปแบบประเมินบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553  

7.1-3-02 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจําปีการศึกษา 2553 และสรุปแบบประเมินบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553  

คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 02/2553 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรเพ่ือดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
(หลักฐาน 7.1-4-01) 

7.1-5-01 รายงานการประชุมติดตามงานและเสนอแนะความคิดเห็นในการดําเนินงาน วันท่ี 9 
มีนาคม 2554  
 7.1-6-01 เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 7.1-6-02 แผนปฏิบัติงาน ระยะ 4 ปี  
 7.1-6-03 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553,2554  
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 7.1-6-04 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 
2553  
 7.1-6-05 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
พ.ศ. 2551  
 7.1-6-06 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อัน
เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2553  
 7.1-6-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 7.1-6-08 PM-24 คู่มือข้ันตอนการทํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  
 7.1-6-09 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเงิน
อุดหนุนบุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2554 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ.2554  
 7.1-6-10 ข้ันตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร  
 7.1-6-11 ข้ันตอนการขอรับเงินอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ  
 7.1-6-12 ข้ันตอนการบริการทางวิชาการ ตาม PM-23 คู่มือข้ันตอนการทํางานการบริการ
ทางวิชาการ  
 7.1-6-13 การฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นเคลื่อนท่ีแก่ประชาชนท่ัวไปในจังหวัด
นครราชสีมา ตามเล่มสรุปโครงการ  
 7.1-6-14 ฝึกอบรม “อาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ราษฎรท่ัวไปในจังหวัดนครราชสีมา” ตาม
เล่มสรุปโครงการ  
 7.1-6-15 สอนเสริมอาชีพคนพิการ ตามเล่มสรุปโครงการ  
 7.1-6-16 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี 0370/2554 ลงวันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ให้บุคลากรพ้นจากหน้าท่ีและแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ  
 7.1-6-17 รายงานประจําปีงบประมาณ 2553  
 7.1-6-18 ผลการตรวจสอบภายใน  
 7.1-6-19 รายงานการประชุมติดตามงานและเสนอแนะความคิดเห็นในการดําเนินงาน วันท่ี 
9 มีนาคม 2554  
 7.1-6-20 โครงสร้างการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 7.1-6-21 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 218/2551 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 7.1-6-22 โครงสร้างการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  
 7.1-6-23 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี 0370/2554 เรื่อง ให้บุคลากรพ้น
จากหน้าท่ีและแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2554  
 7.1-6-24 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 02/2553 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรเพ่ือดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่าย  
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย , กองทุน
สนับสนุนการวิจัย , การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา (หลักฐาน 7.1-6-25)  
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 7.1-6-26 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจําปีการศึกษา 2553  
 7.1-6-27 รายงานการประชุมติดตามงานและเสนอแนะความคิดเห็นในการดําเนินงาน วันท่ี 
9 มีนาคม 2554  
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  7.2     : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
การคิดรอบปี        : ปีการศึกษา 2553 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     : กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   :      
 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อท่ี 3  กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์
ความรู้ท่ีมีอยู่ในสถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคน
ในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระดมความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกําหนดแนวปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งข้ึน 
  
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge)  เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1  และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)  

5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่าน
มาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit Knowledge)  และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit Knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 
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เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้      
ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของสถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย โดยจัดทําแผนการจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ (หลักฐาน 7.2-1-01) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 โดยจัดทําเป้าหมายท่ีจะ
พัฒนาความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ (หลักฐาน 7.2-2-02) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร กลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด โดยจัดโครงการ KM เพ่ือส่งเสริมงานวิจัย  ตามสรุป
โครงการ KM (หลักฐาน 7.2-3-01) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) โดยจัดโครงการ KM  ตามสรุปโครงการ KM 
(หลักฐาน 7.2-4-01) 
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยมีการนํา
ความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปปรับใช้กับงานจริง ตามเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (หลักฐาน 7.2-5-01) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

5 ข้อ 5 คะแนน � บรรลุ
เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย 
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วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 
จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

1. ไม่มีคณะกรรมการคัดกรององค์ความรู้ท่ีได้จาก
การจัดกิจกรรมหรือโครงการฯลฯ 

1. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือคัดกรององค์
ความรู้ท่ีได้จาการจัดกิจกรรมหรือโครงการฯลฯ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําแผนการ

จัดการความรู้ 
1. ควรนําแผนการจัดการความรู้ใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ 

 
หลักฐานอ้างอิง 

7.2-1-01 แผนการจัดการความรู้  
7.2-2-02 แผนการจัดการความรู้  
7.2-3-01 สรุปโครงการ KM  
7.2-4-01 สรุปโครงการ KM  

 7.2-5-01 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  7.3    : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
การคิดรอบปี         : ปีการศึกษา  2553 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     : กระบวนการ  (P) 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   :      
 สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการตัดสินใจท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
และการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ัง
ภายในและภายนอก เป็นระบบท่ีใช้งานได้ท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร
ทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ท้ังนี้ ระบบดังกล่าว ต้องมีความสะดวกในการ
ใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 

1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System  Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 
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เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ของ
มหาวิทยาลัยฯ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแผนระบบสารสนเทศ (หลักฐาน 7.3-1-01) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน/หน่วยงาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดยจัดทําระบบฐานข้อมูลสืบค้น
งานวิจัย ตามเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  (หลักฐาน 7.3-2-01) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โดยประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ตามเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (หลักฐาน 7.3-3-01) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยประชุมปรับปรุงการดําเนินงาน ตามรายงานการประชุมติดตามงานและ
เสนอแนะความคิดเห็นในการดําเนินงาน วันท่ี 9 มีนาคม 2554 (หลักฐาน 7.3-4-01) 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีกําหนด โดยมีการเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกได้ ตามเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(หลักฐาน 7.3-5-01) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

5 ข้อ 5 คะแนน � บรรลุ
เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุ
เป้าหมายเป้าหมาย 

 
วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีแผนระบบ

สารสนเทศของหน่วยงาน  
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรจัดทําแผนระบบ

สารสนเทศของหน่วยงานมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากรในการจัดทํา

ระบบสารสนเทศโดยตรง 
1. ควรส่งบุคลากรเข้าอบรมเก่ียวกับงานระบบ

สารสนเทศโดยสมํ่าเสมอ 
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หลักฐานอ้างอิง 
7.3-1-01 แผนระบบสารสนเทศ  
7.3-2-01 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา   
7.3-3-01 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
7.3-4-01 รายงานการประชุมติดตามงานและเสนอแนะความคิดเห็นในการดําเนินงาน วันท่ี 9 

มีนาคม 2554  
7.3-5-01 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี  7.4     : ระบบบริหารความเส่ียง 
การคิดรอบปี         : ปีการศึกษา  2553 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     : กระบวนการ  (P) 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   :      
  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป็น มูลเหตุของความเสี่ยง (ท้ังในรูปแบบของตัวเงิน หรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน  เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า)  เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได้  โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมท้ัง
การมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน  เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์เป็นสําคัญ 
  
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูง และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย  3 
ด้านตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
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- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจํากัดความเสี่ยงท่ีได้จาก

การวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน

เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
  

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน/หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ท่ี 0317/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ระดับ กอง สถาบัน สํานัก คณะ และวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (หลักฐาน 7.4-1-
01) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท ของสถาบัน/หน่วยงาน โดยจัดทําโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตาม
รายงานการบริหารความเสี่ยงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (หลักฐาน 7.4-2-01) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ ในข้อ 2 โดยจัดทําโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามรายงานการบริหารความ
เสี่ยงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 (หลักฐาน 7.4-3-01) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง            
และดําเนินการตามแผน โดยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ตามรายงานการบริหารความเสี่ยงตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (หลักฐาน 
7.4-4-01) 
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

4 ข้อ 3 คะแนน � บรรลุ
เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุ
เป้าหมายเป้าหมาย 

 
วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีการติดตามและ

ประเมินการดําเนินงานตามแผนความเสี่ยงท่ี
กําหนด 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรติดตามและประเมิน
การดําเนินงานตามแผนความเสี่ยงท่ีกําหนด 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินงานบริหาร

ความเสี่ยงตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดจัด
โครงการข้ึน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรติดตามและประเมิน
การดําเนินงานตามแผนความเสี่ยงท่ีกําหนด 

 
หลักฐานอ้างอิง 

7.4-1-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี 0317/2552 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระดับ กอง สถาบัน สํานัก คณะ 
และวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

7.4-2-01 รายงานการบริหารความเสี่ยงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  

7.4-3-01 รายงานการบริหารความเสี่ยงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  

7.4-4-01 รายงานการบริหารความเสี่ยงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.6.1 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารระดับคณะ 

หรือเทียบเท่า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต  

การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา  

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

 การประเมินผลตามหน้าท่ีและบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล
สําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ
ของการบริหารงานตามนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบัน/คณะกรรมประจํา

หน่วยงาน แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล 
สถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าท่ี และ
บทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  

2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารสถาบัน/ หน่วยงาน ได้กําหนดให้มีกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการ
ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  

3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบัน/หน่วยงานมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานสําคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและ
งบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นมติสภาสถาบัน/
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบัน/หน่วยงานท่ีกําหนดให้มีระบบการ 
ประเมินตนเอง และมีการดําเนินงานตามระบบนั้น  

5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร สถาบันอุดมศึกษา  
 
ผลการดําเนินงาน 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในทุกๆ ด้าน อยู่
ในระดับมาก 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.40 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 
 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

5 คะแนน 4.37 คะแนน 4.37 คะแนน  �  บรรลุ
เป้าหมาย 

�ไม่บรรลุ
เป้าหมายเป้าหมาย 

 
วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
- - 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
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1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดทบทวนนโยบาย
ของหน่วยงาน และทบทวนกรอบทิศการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน และสังเคราะห์มติ
หรือนโยบายของหน่วยงาน 

1. ควรมีการจัดทํารายงานการสังเคราะห์มติหรือ
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของ
หน่วยงาน 

 
หลักฐานอ้างอิง 

7.6.1-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2554 
วันท่ี 4 มีนาคม 2554 ระเบียบวาระท่ี 4.2  

7.6.1-1-02 ภาระงานส่งผู้บริหารทุกเดือน ตามภาระงานประจําเดือน  
7.6.1-3-03 รายงานการประชุมติดตามงานและเสนอแนะความคิดเห็นในการดําเนินงาน วันท่ี 9 

มีนาคม 2554 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  7.7.1    : การพัฒนาสถาบันสู่สากล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต  
การคิดรอบปี   : ปีการศึกษา  2553 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ  การ
พัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล หมายถึง การส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับทาง วิชาการใน
ระดับนานาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก ในระดับสถาบันหรือ ระดับ
สาขาวิชาจากองค์กรจัดอันดับชั้นนําของโลก ท้ังนี้ ไม่นับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info 
 
เกณฑ์การประเมิน 
1. สถาบัน/หน่วยงานทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่สากล ซ่ึงเป็นแผนระยะยาวและ 

จัดทําแผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ือพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือ สถาบัน/
หน่วยงานให้ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ท่ีได้รับการอนุมัติจากสภา สถาบัน/
คณะกรรมประจําหน่วยงาน  

2. สถาบัน/หน่วยงานดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบัน/หน่วยงานสู่สากล ตาม
แผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนด  

3. สถาบัน/หน่วยงานติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2553  

4. สถาบัน/หน่วยงานวิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพัฒนาประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 และจัดทําข้อเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงาน พร้อมจัดทําแผนงานพัฒนา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554  

5. สถาบัน/หน่วยงานได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบัน/หน่วยงานจากองค์กรจัดอันดับ 
ชั้นนําของโลก 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
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คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ  
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ  
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ  
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ  
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่สากล 
ซ่ึงเป็นแผนระยะยาวและ จัดทําแผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ือพัฒนาวิชาการระดับ
สาขาวิชาหรือ สถาบัน/หน่วยงานให้ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ท่ีได้รับการอนุมัติ
จากสภา สถาบัน/คณะกรรมประจําหน่วยงาน โดยจัดทําแผนพัฒนาสู่สากล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ตามแผนการดําเนินงาน โครงการพัฒนางานวิจัยสู่สากล (หลักฐาน 7.7.1-1-01) , ผลการ
ดําเนินงาน โครงการพัฒนางานวิจัยสู่สากล ปี 2553 (หลักฐาน 7.7.1-2-02)   

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือ
สถาบัน/หน่วยงานสู่สากล ตามแผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดโดยมีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ โครงการพัฒนางานวิจัยสู่สากล (หลักฐาน 7.7.1-2-01) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานพัฒนาประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน
บุคลากร (หลักฐาน 7.7.1-3-01) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานวิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินตามแผนงาน
พัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทําข้อเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงาน พร้อมจัดทํา
แผนงานพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงาน ตามรายงานการ
ประชุม (หลักฐาน 7.7.1-4-01) 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบัน/
หน่วยงานจากองค์กรจัดอันดับ ชั้นนําของโลก โดยหลักฐานได้รับการจัดอันดับ ตามหลักฐานได้รับการจัด
อันดับ (หลักฐาน 7.7.1-5-01) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

5  ข้อ 5 คะแนน �  บรรลุ
เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุ
เป้าหมายเป้าหมาย 

 
วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
- - 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําแผนการ

พัฒนาสถาบันสู่สากล และจัดกิจกรรมตามแผน
ท่ีกําหนด 

- 
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หลักฐานอ้างอิง 

7.7.1-1-01 แผนการดําเนินงาน โครงการพัฒนางานวิจัยสู่สากล  
7.7.1-2-02 ผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนางานวิจัยสู่สากล ปี 2553  
7.7.1-2-01 แผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดโดยมีคําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ โครงการพัฒนางานวิจัยสู่สากล  
7.7.1-3-01 แผนงานพัฒนาประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์

การให้เงินอุดหนุนบุคลากร  
7.7.1-4-01 รายงานการประชุม  
7.7.1-5-01 หลักฐานได้รับการจัดอันดับ  

 
องค์ประกอบที่  8    การเงินและงบประมาณ 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี  8.1    : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
การคิดรอบปี         : ปีงบประมาณ  2553 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     : กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   :      
  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซ่ึงเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆท่ีสามารถผลักดัน
แผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้  มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ท้ัง
จากงบประมาแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืน ๆ ท่ีสถาบันได้รับมีการจัดสรรงบประมาณและประสิทธิภาพ 
รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันได้  
 
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ

ได้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใน ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

สถาบันและบุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ท่ีสถาบันกําหนด 
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7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  โดย
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยฯ ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับอนุมัติจากมติคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 3/2553 ระเบียบวาระท่ี 5.9 วันท่ี 15 ตุลาคม 2553 (หลักฐาน 8.1-1-01) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน ตามแบบจัดทําแผน/
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (หลักฐาน 8.1-2-
01) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาสถาบัน/ หน่วยงานและบุคลากร โดยงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณแก่
สถาบันฯ ตามเล่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และเล่มงบประมาณรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (หลักฐาน 8.1-3-01) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภา
สถาบัน/คณะกรรมการประจําหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินต่อ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ ง ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2553 วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2553 ระเบียบวาระท่ี 
4.1 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 3 
สิงหาคม 2553 ระเบียบวาระท่ี 4.1 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 4 มีนาคม 2554 ระเบียบวาระท่ี 5.7 (หลักฐาน 8.1-4-01)  

5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบัน/หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง ตาม
รายงานการดําเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 
4 มีนาคม 2554 ระเบียบวาระท่ี 4 (หลักฐาน 8.1-5-01) 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนามีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบัน/หน่วยงานกําหนด โดยตรวจสอบจาก สตง. ของ
มหาวิทยาลัยฯ ตามบันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งกําหนดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี
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งบประมาณ 2554 ณ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน (หลักฐาน 8.1-6-01) , ผลการตรวจสอบภายในของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (หลักฐาน 8.1-6-02) 

7. ของผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิจัยและพัฒนามีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยจัดทํารายงาน
การใช้จ่ายเงินประจําปี ตามรายงานการใช้จ่ายเงิน ตามบันทึกข้อความเลขท่ี พิเศษ/2553 ลงวันท่ี 27 
ตุลาคม 2553 เรื่อง สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ ประจําปี 2553 ผ่านระบบ ERP 
(หลักฐาน 8.1-7-01) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

7 ข้อ 5 คะแนน � บรรลุ
เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุ
เป้าหมายเป้าหมาย 

 
วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
- - 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนยุทธศาสตร์ทาง

การเงิน 
1. ควรประชุมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน

อย่างสมํ่าเสมอ 
 
หลักฐานอ้างอิง 

8.1-1-01 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ได้รับอนุมัติจากมติคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 3/2553 ระเบียบวาระท่ี 
5.9 วันท่ี 15 ตุลาคม 2553  

8.1-2-01 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554  

8.1-3-01 เล่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และเล่มงบประมาณรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554  

8.1-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2553 วันท่ี 
12 กุมภาพันธ์ 2553 ระเบียบวาระท่ี 4.1 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 3 สิงหาคม 2553 ระเบียบวาระท่ี 4.1 และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 4 มีนาคม 2554 ระเบียบ
วาระท่ี 5.7  

8.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 
4 มีนาคม 2554 ระเบียบวาระท่ี 4  

8.1-6-01 บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งกําหนดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี
งบประมาณ 2554 ณ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน  
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8.1-6-02 ผลการตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
8.1-7-01 บันทึกข้อความเลขท่ี พิเศษ/2553 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2553 เรื่อง สรุปการเบิกจ่าย

งบประมาณ และเงินรายได้ ประจําปี 2553 ผ่านระบบ ERP  
 

องค์ประกอบที่  9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  9.1    : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
การคิดรอบปี         : ปีการศึกษา  2553 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     : กระบวนการ  (P) 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   : 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545  ซ่ึงสถาบันต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมท้ังการ
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ม่ันใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 

การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปี
ท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึน 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและ พัฒนาการของสถาบัน/หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (หลักฐาน 9.1-1-01) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/หน่วยงาน โดยจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ตามแผนการเก็บข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา พ.ศ.2553 (หลักฐาน 9.1-2-01) , ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน เลขท่ี 0273/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2554 (หลักฐาน 9.1-2-02) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปี
ท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําหน่วยงานและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน/หน่วยงาน โดยจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 
2554 ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2554 (หลักฐาน 9.1-4-01) , จัดทําแผนปฏิบัติงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 
2552 , 2553 , 2554 ตามเล่มแผนประกันคุณภาพ (หลักฐาน 9.1-4-02) , รายงานการติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ช่วงท่ี 1 (1 
มิถุนายน 2554 – 30 พฤศจิกายน 2554) ตามบันทึกข้อความเลขท่ี 90/2554 ลงวันท่ี 31 มกราคม 
2554 เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา พ.ศ. 2554 ช่วงท่ี 1 (1 มิถุนายน 2554 – 30 พฤศจิกายน 2554) (หลักฐาน 9.1-4-03) , 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี
การศึกษา พ.ศ. 2554 ตามรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สถาบันวิจัย
และพัฒนา ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2554 (หลักฐาน 9.1-4-04) , ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฯ  
เพ่ือสรุปผลรายงานการตรวจประเมินเพ่ือจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน ตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 3 สิงหาคม 2553 ระเบียบ
วาระท่ี 4.2 (หลักฐาน 9.1-4-05) , ประชุมปรับปรุงแผนการเก็บข้อมูลการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 3 สิงหาคม 2553 ระเบียบ
วาระท่ี 4.3 (หลักฐาน 9.1-4-06) 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยประชุมเพ่ือ
ปรับปรุงตามตัวบ่งชี้ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 
วันท่ี 3 สิงหาคม 2553 ระเบียบวาระท่ี 4.3 (หลักฐาน 9.1-5-01) 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบท้ัง 9 องค์ประกอบคุณภาพ โดยระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (หลักฐาน 9.1-6-01) 

7. สถาบันวิจัยและพัฒนามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน/หน่วยงาน โดยมีการประชุมเพ่ือ
กําหนดตัวบ่งชี้ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน เลขท่ี 0608/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลง
วันท่ี 31 มีนาคม 2554 (หลักฐาน 9.1-7-01) 
 8. สถาบันวิจัยและพัฒนามีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน/หน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
จัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (หลักฐาน 9.1-
8-01) 
 9. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพัฒนาข้ึน และ เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ โดยจัดทํางานวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแบบเสนอโครงการวิจัย 
(หลักฐาน 9.1-9-01) 
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 
9  ข้อ 

8 ข้อ 4 คะแนน � บรรลุ
เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุ
เป้าหมายเป้าหมาย 

 
วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
1. ไม่มีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงานให้คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในปฏิบัติงาน 

2. ไม่มีตัวบ่งชี้ท่ีแสดงอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

1. ควรจัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน 

2. ควรจัดทําอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการดําเนินงานตามระบบข้ันตอนตาม

แผนปฏิบัติงาน และมีผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ใน
การดําเนินงาน 

1. ควรใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพให้ดีข้ึน 

 
 
 
หลักฐานอ้างอิง 

9.1-1-01 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
9.1-2-01 แผนการเก็บข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา พ.ศ.2553  
9.1-2-02 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 0273/2554 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2554  

9.1-4-01 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2554  

9.1-4-02 ตามเล่มแผนประกันคุณภาพ  
9.1-4-03 บันทึกข้อความเลขท่ี 90/2554 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2554 เรื่อง รายงานการติดตาม

ความก้าวหน้าการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ช่วงท่ี 1 (1 
มิถุนายน 2554 – 30 พฤศจิกายน 2554)  

9.1-4-04 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2554  

9.1-4-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 
3 สิงหาคม 2553 ระเบียบวาระท่ี 4.2  

9.1-4-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 
3 สิงหาคม 2553 ระเบียบวาระท่ี 4.3  
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9.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 
3 สิงหาคม 2553 ระเบียบวาระท่ี 4.3  

9.1-6-01 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
9.1-7-01 คําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 0608/2554 เรื่อง แต่งตั้ง

ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2554  
 9.1-8-01 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
ความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 9.1-9-01 แบบเสนอโครงการวิจัย  
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2.1      :      ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :      ผลผลิต  
การคิดรอบปี       :      ปีการศึกษา 2553 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ระบุไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานั้น อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมท้ัง
เปิดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน” ท้ังนี้ สถานศึกษาจะดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในท่ีครอบคลุมตัวบ่งชี้ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้น
สังกัดกําหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ ท่ีเน้นด้านปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ ซ่ึงผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็น คะแนนท่ีสามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
คุณภาพการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน/ หน่วยงานได้ ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้น สังกัด โดยไม่ต้องทําการประเมินใหม่ 
 
สูตรการคํานวณ 
 ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด  

 
จํานวนปี 

หมายเหตุ  
ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบัน/หน่วยงาน ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด กําหนด 
ย้อนหลัง 3 ปี ท้ังนี้ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เริ่มใช้คะแนน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น  

- ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553  
- ประเมินปี 2555 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553  
- ประเมินปี 2556 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555, 2554 และ 2553  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  
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ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลังเป็นคะแนน
ของ ตัวบ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก) 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดําเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) โดยมีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบคุณภาพท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ มีจํานวนท้ังสิ้น 7 องค์ประกอบ 
จากท้ังหมด 9 องค์ประกอบ  

2. ตัวบ่งชี้คุณภาพท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบ มีจํานวนท้ังสิ้น 18 ตัวบ่งชี้ จาก
ท้ังหมด 23 ตัวบ่งชี้ 

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดําเนินการประเมินตนเอง ตามกรอบของ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของ สกอ. มีการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาฯ ใน 7 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเองดังนี้ 

- ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.29 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
- ผลการประเมินการดําเนินงานอยู่ในระดับเท่ากับ ดี (3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี) 

  
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน

ประเมินตนเองเทียบกับ
เกณฑ์ 

คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 

5.00 ค่าเฉลี่ย 
ผลการประเมินตนเอง  

ปีการศึกษา 2553 

4.29 คะแนน � บรรลุ  
     เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุ 
     เป้าหมาย 

 
วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง   

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
1. ผลจากการวิเคราะห์จุดอ่อน ตามองค์ประกอบ

ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้  ท่ี ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
ดําเนินการประเมินตนเองและรับผิดชอบ 

1. ผลจากแนวทางการพัฒนา ตามองค์ประกอบ
และตามตัวบ่ งชี้  ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ดําเนินการประเมินตนเองและรับผิดชอบ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง ตามองค์ประกอบ

และตามตัวบ่งชี้  ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ผลจากแนวทางเสริม ตามองค์ประกอบและตาม

ตัวบ่งชี้ ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการ
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ดําเนินการประเมินตนเองและรับผิดชอบ ประเมินตนเองและรับผิดชอบ 
 
หลักฐานอ้างอิง 
 9.2.1-01 ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ในองค์ประกอบท่ี 1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1,1.4.1 (จํานวน 2 
ตัวบ่งชี้)  
 9.2.1-02 ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ในองค์ประกอบท่ี 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 (จํานวน 1 ตัว
บ่งชี้) 
 9.2.1-03 ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ในองค์ประกอบท่ี 4 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 , 4.2 (จํานวน 2 
ตัวบ่งชี้) 
 9.2.1-04 ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ในองค์ประกอบท่ี 5 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1,5.2 และ 5.4.1     
(จํานวน 3 ตัวบ่งชี้) 
 9.2.1-05 ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ในองค์ประกอบท่ี 7 ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 , 7.3 , 7.4 , 
7.6.1 และ 7.7.1 (จํานวน 5 ตัวบ่งชี้) 
 9.2.1-06 ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ในองค์ประกอบท่ี 8 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 (จํานวน 1 ตัว
บ่งชี้) 
 9.2.1-07 ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ในองค์ประกอบท่ี 9 ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 , 9.2.1 และ 
9.3.1 (จํานวน 3 ตัวบ่งชี้) 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9.3.1   :      ระดับความสําเร็จในการดําเนินการกิจกรรม 5ส  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :      ผลผลิต  
การคิดรอบปี      :      ปีการศึกษา 2553 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

กิจกรรม 5 ส ถือว่าเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานเพ่ือการให้บริการท่ีมีคุณภาพ ฉะนั้น 
การดําเนินงานเพ่ือจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานท่ีทํางานเพ่ือให้เกิดสภาพการทํางานท่ีดี โดย
ดําเนิน กิจกรรมในหน่วยงาน ตามเทคนิค 5 ส คือ มีการดําเนินการสะสางเพ่ือให้เกิดความสะดวกและ
สะอาด ให้เป็นสุขลักษณะและสร้างนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน ท่ีจะต้องมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และดําเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง หรือแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส  
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5ส และคณะกรรมการตรวจประเมิน

กิจกรรม 5ส  
3. มีคู่มือการดําเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน  
4. มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
5. มีผลยืนยันหน่วยงานผ่านเกณฑ์คะแนนของกิจกรรม 5ส อย่างน้อยร้อยละ 75  
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6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน  
7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน  
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานเกณฑ์การ

ประเมิน  
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ  

1 หรือ 2 ข้อ  
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ  
มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ  
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ  
มีการดําเนินการ  

8 ข้อ  
 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง หรือแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส โดย
กําหนดนโยบาย/แนวทาง หรือแผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส ตามนโยบาย/แนวทางแผนการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส (หลักฐาน 9.3.1-1-01) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส และคณะกรรมการ
ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส โดยจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 5 ส และคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ตามคําสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 
0510/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลกิจกรรม 5 ส สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2554 (หลักฐาน 9.3.1-2-01) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีคู่มือการดําเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน โดยจัดทําคู่มือการ
ดําเนินกิจกรรม 5 ส ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคู่มือการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา(หลักฐาน 9.3.1-3-01) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี 0509/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2554 (หลักฐาน 9.3.1-4-01) 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลยืนยันหน่วยงานผ่านเกณฑ์คะแนนของกิจกรรม 5ส อย่างน้อย
ร้อยละ 75 โดยรายงานสรุปกิจกรรม 5ส ตามรายงานสรุปกิจกรรม 5ส (หลักฐาน 9.3.1-5-01) 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอร์มติดตามการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5ส (ศูนย์ฝึกอบรมหนองระเวียง) (หลักฐาน 9.3.1-6-01) 

7. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอร์มเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินกิจกรรม 5 ส (หลักฐาน 9.3.1-7-01) 
 8. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแก้ไขปรับปรุงการ
ดําเนินงานเกณฑ์การประเมิน โดยรายงานสรุปกิจกรรม 5ส ตามแบบฟอร์มติดตามการดําเนินงาน
กิจกรรม 5ส (ศูนย์ฝึกอบรมหนองระเวียง) (หลักฐาน 9.3.1-8-01) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย 
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มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

8 ข้อ 5 คะแนน � บรรลุ
เป้าหมาย 

� ไม่บรรลุ
เป้าหมายเป้าหมาย 

 
วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
- - 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการดําเนินการกิจกรรม 5ส โดยมีการกําหนด

นโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน และมีคู่มือ
การดําเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน 

1. ควรจัดกิจกรรม 5ส อย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปี
ละ 3 ครั้ง 

 
หลักฐานอ้างอิง 

9.3.1-1-01 นโยบาย/แนวทางแผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส  
9.3.1-2-01 คําสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี 0510/2554 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลกิจกรรม 5 ส สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2554  

9.3.1-3-01 คู่มือการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
9.3.1-4-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี 0509/2554 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2554  
9.3.1-5-01 รายงานสรุปกิจกรรม 5ส  
9.3.1-6-01 แบบฟอร์มติดตามการดําเนินงานกิจกรรม 5ส (ศูนย์ฝึกอบรมหนองระเวียง)  
9.3.1-7-01 แบบฟอร์มเกณฑ์มาตรฐานการประเมินกิจกรรม 5 ส  

 9.3.1-8-01 แบบฟอร์มติดตามการดําเนินงานกิจกรรม 5ส (ศูนย์ฝึกอบรมหนองระเวียง) 


