คานา
รายงานการประเมินตนเอง เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการประกันคุ ณภาพการศึกษาซึ่ ง
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้พยายามบูรณาการไว้ในกระบวนการบริ หารงานทุก
ด้านของสถาบัน อันเป็ นการตอบสนองต่อประกันคุ ณภาพภายในสถาบันวิจยั และพัฒนาเอง และต่อ
มหาวิทยาลัยโดยรวม
รายงานฉบับนี้ เป็ นการประเมินตนเอง ประจาปี การศึกษา 2550 ซึ่ งสถาบันวิจยั และพัฒนา
ได้ศึกษาและประเมินการดาเนิ นงานของตนเองว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง แนวทางแก้ไข แนวทางเสริ ม เพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุ งงานในปี ต่อไป โดยกระบวนการประเมินจะเน้นองค์ประกอบในด้านการวิจยั
และการบริ การวิชาการต่อสังคม อันเป็ นภารกิจหลักของสถาบันรวมถึงดาเนิ นการบริ หารจัดการ การเงิน
และงบประมาณ และระบบกลไกการประกันคุณภาพด้วย
การจัดทารายงานการประเมินตนเอง จึงเป็ นกระบวนการที่ช่วยสร้างความตื่นตัว และความ
ผูก พัน ต่ อ พัน ธกิ จ ในการประกัน คุ ณ ภาพแก่ บุ ค ลากร เกิ ด จิ ต ส านึ ก ในการวางแผน ด าเนิ น การและ
ตรวจสอบปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ

( ผศ.ดร.อนุศกั ดิ์ ห้องเสงี่ยม )
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
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ข้ อมูลพืน้ ฐานของสถาบันวิจยั และพัฒนา
ประวัติความเป็ นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ประวัติความเป็ นมา
สถาบันวิจยั และพัฒนา เริ่ มจากการก่อตั้งหน่วยงานชื่ อ “ศูนย์วิจยั ” ในปี พ.ศ.2524 เพื่อทา
หน้าที่ เกี่ ยวกับการวิจยั ในขณะที่ รองศาสตราจารย์ฉลอง ภิรมย์รัตน์ ดารงตาแหน่ งอธิ การวิทยาลัยครู
ภูเก็ต ต่อมาวิทยาลัยครู ได้เปิ ดสอนวิชาการอื่น ๆ นอกจากการผลิตครู ดว้ ย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
จึงกรุ ณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครู ภูเก็ตจึงเปลี่ ยนชื่ อ “ สถาบันราชภัฏ” โดยขณะนั้ นมี ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุ
ประดิ ษ ฐ์ ลิ บ รั ต นสกุ ล ด ารงต าแหน่ ง เป็ นอธิ ก ารบดี และเมื่ อ พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน ราชภัฎ
พุทธศักราช 2538 มีการบังคับใช้แล้ว หน่วยงานนี้ จึงได้ยกฐานะเป็ นส่ วนราชการมีฐานะเทียบเท่ากอง
เรี ยกว่า “สานักวิจยั ” ครั้นต่อมาเมื่อมี การจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” ขึ้ นแทนสถาบันราชภัฏ
ภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พุทธศักราช 2547 ขณะที่รองศาสตราจารย์ ดร.
ชิรวัฒน์ นิ จเนตร ดารงตาแหน่ งเป็ นอธิ การบดี สถานภาพของหน่วยงานนี้ ได้เปลี่ยนเป็ น “สถาบันวิจยั
และพัฒนา” อัน เป็ นหน่ วยงานที่ มี ฐานะเที ย บเท่ า คณะ มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง และหน้า ที่ ข อง
สถาบันวิจยั และพัฒนาให้ดาเนิ นงานสาคัญ 2 ประการของมหาวิทยาลัย คือ 1) งานวิจยั และ 2) งาน
บริ การวิชาการ ในขณะเดียวกันได้มีการปรับปรุ งโครงสร้างและภาระหน้าที่ของสถาบันวิจยั และพัฒนา
โดยการสรรหาและแต่งตั้งผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เป็ นผูร้ ับผิดชอบงานของสถาบันวิจยั และพัฒนา โดยมีรองผูอ้ านวยการ 3
คน เพื่อช่ วยปฏิ บตั ิ งานตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย งานวิจยั และบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัยจึ ง
ดาเนินไปตามโครงสร้างและหน้าที่ใหม่ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบนั
2. สภาพปัจจุบันและปัญหาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
จากการศึกษาข้อมูลงานวิจยั และบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในช่วงที่ผา่ นมา
จนถึงปี การศึกษา 2548 พบข้อมูลสาคัญ คือ
2.1 จ านวนผลงานวิ จ ัย ของอาจารย์ใ นมิ ติ ต่ า ง ๆ เรี ย งล าดับ จากมาก-น้อ ย คื อ 1)
การศึกษา 2) มนุษยศาสตร์ 3) เกษตรศาสตร์ 4) วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ 5) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ 6) บริ หารธุ รกิจและเศรษฐศาสตร์

2.2 ลักษณะงานวิจยั เรี ยงลาดับจากมาก-น้อย คือ 1) วิจยั ประยุกต์ 2) วิจยั บริ สุทธิ์ /วิจยั
พื้นฐาน 3) วิจยั เชิงปฏิบตั ิการ และ 4) วิจยั ผสมผสาน
2.3 ประโยชน์ของงานวิจยั ในมหาวิทยาลัย เรี ยงลาดับจากมาก-น้อย คือ 1) พัฒนาการ
สอน 2) แก้ปัญหาองค์กร 3) สร้างองค์ความรู ้ใหม่ 4) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต 5) บริ การประชาชน
และ 6) เสริ มความเข้มแข็งภาคธุ รกิจ
2.4 วิธีการเผยแพร่ เรี ยงลาดับจากมาก-น้อย คือ 1) เผยแพร่ ในห้องสมุด 2) เผยแพร่
ทางสื่ อ/สิ่ งพิมพ์ในมหาวิทยาลัย 3) ทางอินเตอร์ เน็ต 4) เผยแพร่ ในการประชุ มวิชาการ 5) พิมพ์เผยแพร่
สู่ องค์กรต่าง ๆ ในประเทศ 6) เผยแพร่ ทางวารสารระดับชาติและนานาชาติ 7) เผยแพร่ ในการประชุ ม
วิจยั ระดับชาติและระดับนานาชาติ และ 8) เผยแพร่ โดยการนาความรู ้ชุมชน
2.5 จานวนอาจารย์ นักศึกษาปริ ญญาตรี -ปริ ญญาโท และบุคคลที่มีส่วนร่ วมดาเนิ นงาน
วิจยั และบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัยในปัจจุบนั ประมาณ 30 คน 100 คน และ 7 คน ตามลาดับ
2.6 ปั ญหาในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อใช้ประโยชน์ต่อชุมชน คือ
2.6.1 ปั ญหาจากผูว้ ิจยั ได้แก่ ภาระงานมาก ไม่มีเวลา ไม่ศรัทธาและไม่เชื่ อมัน่
ในการวิจยั มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการวิจยั ไม่มากนัก ติดกรอบและคิดแยกส่ วน ไม่รู้ช่องทางใน
การเผยแพร่ ขาดทักษะในการเขียนบทความเผยแพร่ ผลวิจยั และไม่พยายามเผยแพร่ ผลวิจยั สู่ ชุมชน
2.6.2 ปั ญหาจากองค์กร ได้แก่ การติดตาม ให้คาปรึ กษา การควบคุมและประเมิน
คุณภาพการวิจยั ค่อนข้างน้อย การเผยแพร่ ผลวิจยั ผ่านสื่ อนอกมหาวิทยาลัยค่อนข้างน้อย ขาดการจัดเวที
เผยแพร่ ผลวิจยั อย่างต่อเนื่ อง การเตรี ยมบุคลากร/การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่ งเสริ มจิตสานึ กและทักษะใน
การวิจยั ไม่มากเท่าที่ควร
2.6.3 ปั ญหาผลงานวิจยั ได้แก่ คุณภาพงานวิจยั บางเรื่ องไม่น่าพึงพอใจเท่าที่ควร
โจทย์วิจยั ไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ผลวิจยั ไม่เกิ ดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผล
วิจยั เป็ นเรื่ องเฉพาะทาง จานวนเอกสารมีจากัด และภาษาที่ใช้ในงานวิจยั ค่อนข้างเข้าใจในยาก
2.6.4 ปั ญหาอื่น ๆ ได้แก่ ไม่ต้ งั งบประมาณเผยแพร่ ผลวิจยั ไว้ในโครงการวิจยั ขาด
ที่ ป รึ ก ษา ไม่ มี ห้ อ งทดลอง ไม่ มี สื่ อ เพื่ อ เผยแพร่ ฯ ที่ ต้ งั มหาวิ ท ยาลัย ห่ า งไกลแหล่ ง วิ ช าการและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นต้น
จากสภาพปั จจุ บนั และปั ญหาด้านการวิจยั และการเผยแพร่ ผลวิจยั เพื่ อใช้ประโยชน์ สู่ ชุ นชน
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาได้ทาการศึกษาวิเคราะห์
ทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาและวางแผนดาเนิ นงาน กากับ ติดตามและประเมินผลงานเพื่อแก้ไขปั ญหา
และพัฒนางานวิจยั และบริ การของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นเป็ น
ลาดับ มีผลต่อการเพิ่มจานวนนักวิจยั โครงการวิจยั งบประมาณวิจยั และผลงานวิจยั ที่ มีคุณภาพและ
เผยแพร่ สู่การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องและจะพัฒนางานวิจยั และบริ การวิชาการของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งยิง่ ขึ้นต่อไป

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
แผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจยั และพัฒนา
ปรัชญา (Philosophy)
สถาบันวิจยั และพัฒนา เป็ นสถาบันที่มุ่งเน้นนาผลงานวิจยั สู่ การพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบตั ิภารกิจ
บนพื้นที่แห่งความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและสังคม
วิสัยทัศน์ (Vision)
สถาบันวิจยั และพัฒนา เป็ นสถาบันที่ จดั การวิจยั และบริ การวิชาการที่ หลากหลายอย่างมี
คุณภาพปฏิ บตั ิภารกิจด้านส่ งเสริ มการวิจยั และบริ การวิชาการ ตอบสนองความต้องของบุคคล ท้องถิ่ น
ประเทศชาติ เสริ มสร้างประชาสังคมวิจยั และบริ การให้เข้มแข็ง และเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการวิจยั
สร้างองค์ความรู ้ดา้ นสังคม การท่องเที่ยว สิ่ งแวดล้อม คุณภาพชีวติ และศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจ (Mission)
1. ส่ งเสริ มการวิจยั และบริ การวิชาการ และเผยแพร่ องค์ความรู ้ บนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการงานวิจยั และงานบริ การวิชาการให้มีคุณภาพ สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ท้องถิ่นและประเทศ
3. ส่ งเสริ มการวิจยั สร้างองค์ความรู ้โดยการวิจยั และพัฒนาคุณภาพงานวิจยั และงานบริ การ
วิชาการ ให้สามารถเผยแพร่ ได้ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
4. จัดหาทุนอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
5. พิ จารณาให้ทุ น อุ ดหนุ นการวิ จยั จากกองทุ นสนับ สนุ นการวิจยั แก่ อาจารย์ นัก ศึ ก ษา
บุคลากรและบุคคลทัว่ ไป
6. บริ การข่าวสารข้อมูล เป็ นศูนย์ขอ้ มูลด้านการวิจยั และแหล่งทุนสนับสนุ นการวิจยั และ
บริ การวิชาการ
7. ประสานงาน แลกเปลี่ ยนความรู ้ ประสบการณ์ ความก้าวหน้าในงานวิจยั และบริ การ
วิชาการกับเครื อข่ายและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
8. งานศูนย์วจิ ยั อันดามัน
9. จัดประชุม สัมมนา ฝึ กอบรม เพื่อให้บริ การด้านวิชาการแก่อาจารย์ บุคลากร และประชา
สังคมนอกมหาวิทยาลัย
10. ประสานงาน ร่ วมมือท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

11. ประสานงาน ร่ วมมือกับหน่ วยงานสังกัดกระทรวงและกรมอื่น ๆ ในการฝึ กอบรมและ
ดาเนิ นงานในโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสั้น โครงการประเมินความ
พึงพอใจต่อการดาเนิ นงานในโครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โครงการ CEO และ
โครงการอื่น ๆ
12. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
12.1 งานติดตามการมีงานทาของบัณฑิต
12.2 งานประเมินการปฏิบตั ิงานของอาจารย์
12.3 งานสรรหาและเสนอขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
12.4 งานจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
12.5 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เป้าหมาย (Target)
1. ประเทศ มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นได้รับองค์ความรู ้จากการวิจยั และ
บริ การวิชาการที่มีคุณภาพและยัง่ ยืน
2. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้เพิ่มขีดความสามารถในการวิจยั และ
พัฒนาวิชาการ โจทย์วจิ ยั ของอาจารย์และนักศึกษาได้รับพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ
3. อาจารย์มี ผ ลงานที่ มี คุ ณภาพ ผลวิจยั สามารถเผยแพร่ ไ ด้ใ นระดับ ท้องถิ่ น ระดับ ชาติ
ระดับนานาชาติ และมีการส่ งเสริ มการนาผลวิจยั สู่ การใช้ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4. ผูร้ ับผิดชอบงานบริ หารจัดการงานวิจยั และบริ การวิชาการได้รับการพัฒนา ระบบการ
บริ หารจัดการงานวิจยั และงานบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ
ครุ ภณั ฑ์ ต่อเนื่อง
5. อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับทุนอุดหนุ นการวิจยั อย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง
6. อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่ น ได้รับข้อมูลข่าวสารองค์ความรู ้จาการวิจยั
อย่างต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั
7. มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภูเก็ ต มี เครื อข่ ายและมี ก ารประสานงานด้า นการวิจยั และบริ ก าร
วิชาการอย่างขวาง ทันสมัย มีคุณภาพและยัง่ ยืน
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีการบริ การวิชาการ โดยจัดประชุ ม สัมมนา อบรม และอื่นๆ
เพื่อให้บริ การอย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของนักศึกษา อาจารย์ และท้องถิ่น
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีการประสานงานกับท้องถิ่น หน่วยงานสังกัดกระทรวง กรม
และหน่ วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่ นและประเทศ โดยการวิจยั การฝึ กอบรมเกี่ ยวกับหลักสู ตร

ระยะสั้ น โครงการพิ เศษต่ า ง ๆ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และต่ อเนื่ อง ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นานัก ศึ ก ษา
อาจารย์ และประชาชนอย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ เกี่ ยวกับการวิจยั ในนามสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยภูเก็ต
ให้แก่สาธารณชนได้รับรู ้
2. เพื่ อส่ งเสริ มสนับสนุ น ประสานงานช่ วยเหลื อด้านงานวิจยั งานบริ การวิชาการ งาน
ฝึ กอบรม แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อแสวงหาความรู้ที่ได้รับจากผลการวิจยั ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความ
คิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินการด้านการพัฒนาการบริ การงานวิชาการงานฝึ กอบรม
4. เพื่อดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั งานบริ การวิชาการ และงานฝึ กอบรมทัว่ ไปในนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5. เพื่อเป็ นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่ น ในเขตที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบใน
รู ปแบบเอกสารและอื่น ๆ
นโยบาย
1. ส่ งเสริ มให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ทาวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งการวิจยั เฉพาะทางการ
วิจยั ที่เป็ นสหวิทยาการ การวิจยั สถาบัน และการวิจยั ที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็ นการวิจยั เพื่อ
การพัฒนา (Research and Development)
2. ประสานความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศให้มี
ความร่ วมมือในการทาวิจยั ให้มากขึ้น
3. ส่ งเสริ มให้มีการระดมทุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้ในการวิจยั
4. ส่ งเสริ มการค้นคว้าวิจยั เพื่อคิดค้น ผลิ ต ปรับปรุ งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและของ
ท้องถิ่น
5. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการบริ การวิชาการ งานฝึ กอบรมรู ปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะ
6. ประสานงานและให้ความร่ วมมือเกี่ยวกับงานบริ การวิชาการ งานฝึ กอบรมกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
7. พัฒนากระบวนการปฏิ บตั ิงาน การติดตามผล การประชาสัมพันธ์ที่ เกี่ ยวข้องกับให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและสัมฤทธิ ผลยิง่ ขึ้น
8. จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ทั้งกิจกรรมประจา กิจกรรมเฉพาะกิจ
และกิจกรรมพิเศษ

ภาระหน้ าทีข่ องสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. สนับสนุนและดาเนินการวิจยั
2. จัดหาทุนอุดหนุนการทาวิจยั
3. เผยแพร่ ขอ้ มูลและข่าวสารเกี่ยวกับการทาวิจยั แก่อาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
4. ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ประสานงานฝึ กอบรม และสร้ า งความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชนตาม
โครงการและกิจกรรมที่กาหนด
5. จัดทาเอกสาร ตลอดจนสื่ อที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิจยั และงานบริ การวิชาการ
6. จัดระบบการปฏิบตั ิงาน การประเมินผลและการจัดเก็บเอกสาร
7. จัดหาอุปกรณ์ เครื่ องมือให้ทนั สมัยและเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงาน
8. พัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจยั และพัฒนา โดยเข้าร่ วมประชุ ม สัมมนา ฝึ กอบรม และ
ศึกษาจากเอกสาร
9. จัดประชุมปรึ กษาหารื อแลกเปลี่ยนทัศนคติ
10. ศึกษาดูงาน
11. จัดหาแหล่งเงิ นทุ นสนับสนุ นงานที่เกี่ ยวข้องทั้งงบประมาณแผ่นดิ น งบประมาณบารุ ง
การศึกษา และจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
12. ของบสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ จากส่ วนกลางและองค์กรส่ วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจยั และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การวิจัยเพือ่ สร้ างองค์ ความรู้ สู่ การใช้ ประโยชน์
เป้าประสงค์
นัก ศึ กษา อาจารย์ สั งคม และท้องถิ่ นได้องค์ความรู ้ ที่ ช่ วยเสริ ม ความเข้ม แข็ง และ
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์
1. วิจยั และส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู ้ และตอบโจทย์วิจยั ให้กบั มหาวิทยาลัย
ท้องถิ่น และประเทศ
1.1 โครงการวิจยั สถาบัน
1.2 โครงการวิจยั ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1.3 โครงการวิจยั ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
1.4 โครงการวิจยั ของสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
1.5 โครงการวิจยั ของหน่วยงานในท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง
2. ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารวิจยั เชิ ง ประเมิ น การดาเนิ นงานและโครงการต่ า ง ๆ ตามความ
ต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ
3. ส่ งเสริ มและขยายเครื อข่ายการวิจยั ในท้องถิ่นเพื่อการเรี ยนรู ้และใช้ประโยชน์
4. พัฒนาและส่ งเสริ มนักวิจยั อาชี พ สนับสนุ นทรัพยากรเพื่อการวิจยั เช่ น การผลิ ต
นักวิจยั มือใหม่ จากอาจารย์ นักศึกษาปริ ญญาตรี นักศึกษาปริ ญญาโท ข้าราชการและประชาชน
5. พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสรเทศ และการสื่ อสารเพื่อการเรี ยนรู้ดา้ นการ
วิจยั และเผยแพร่ ขอ้ มูลที่เกี่ยงข้องกับการวิจยั และบริ การวิชาการ
6. ส่ งเสริ มการวิจยั ที่เน้นการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation)
7. ส่ งเสริ มให้มีการวิจยั นาผลวิจยั และสถาบันไปใช้ปรับปรุ งและพัฒนาการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
8. ส่ งเสริ มให้องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่นและในประเทศนาองค์ความรู ้จากการวิจยั สู่ การ
ใช้ประโยชน์ในชุมชนและในระดับประเทศ เพื่อชี้นาและเตือนภัยสังคม
9. ส่ งเสริ มให้มีการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับการวิจยั
10. แสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อการวิจยั และจัดสรรทุนวิจยั ให้กบั อาจารย์และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทั้งทุนจากภายในและนอกมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มวงเงิ นทุนวิจยั ให้สูงกว่าปี ก่อน ๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 5
ต่อปี

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริ การวิชาการที่มีคุณภาพอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์
1. ส่ งเสริ มการบริ การวิชาการที่มีคุณภาพอย่างยัง่ ยืนให้ประชาชนในท้องถิ่นและสังคม
โครงการ / กิจกรรม
1.1 เป็ นศู นย์กลางในการจัดหลัก สู ตรฝึ กอบรมระยะสั้ นเพื่ อบริ ก ารวิชาการตาม
ศักยภาพและความต้องการของท้องถิ่น เช่น หลักสู ตรทางด้านภาษา คอมพิวเตอร์ หลักสู ตรที่สามารถ
เทียบโอนหน่ วยกิ ตได้ การฝึ กอาชี พต่างๆ อาทิ อบรมมัคคุ เทศก์ อบรมพัฒนามาตรฐานอาชี พบริ การ
อบรมลักสู ตรการอาหารตะวันออก อาหารไทย เครื่ องดื่ม เบเกอรี่ เป็ นต้น
1.2 เป็ นศูนย์ในการปฏิบตั ิงานประเมินโครงการปี 2548 ให้กบั องค์กรภาครัฐใน
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ คือ กระทรวงมหาดไทย สานักงานจังหวัดภูเก็ต องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดภูเก็ต เทศบาลภูเก็ต
1.3 เป็ นศูนย์ในการอบรมข้าราชการทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต ในเรื่ อง การบริ หาร
จัดการ การวางแผน การทางานเป็ นทีม การคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาการเรี ยนรู้
1.4 สร้างภาคีกบั องค์กรท้องถิ่ น ในการจัดหลักสู ตรฝึ กอบรม มีสัมมนา เพื่อให้
ความรู ้ ทางวิชาการควบคู่กนั การเสริ มสร้ างคุ ณธรรม จริ ยธรรม เช่ น การอบรมวิจยั ในชั้นเรี ยน การ
อบรมพัฒนาผูบ้ ริ หารกับงานวิชาการ
1.5 ให้บริ การแหล่ งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่ น สานักวิทยบริ การ ศูนย์
ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ ตลอดจนศูนย์ศึกษาและพัฒนาครู
2. ส่ ง เสริ ม การบริ ก ารวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพอย่ า งยัง่ ยื น ด้า นสั ง คม การท่ อ งเที่ ย ว
สิ่ งแวดล้อม คุณภาพชีวติ และศิลปวัฒนธรรมโครงการ / กิจกรรม
2.1 จัดตั้งศูนย์วจิ ยั อันดามัน เพื่อรวบรวมผลงานวิจยั ของคณาจารย์และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และเพื่อให้บริ การวิจยั ด้านสังคม การท่องเที่ยว สิ่ งแวดล้อม คุณภาพชีวติ และศิลปวัฒนธรรม
2.2 จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นภาคใต้ฝั่งอันดามัน
2.3 เป็ นศู น ย์ก ลางในการฝึ กอบรม เช่ น การอบรมมัค คุ เ ทศก์ อบรมพัฒ นา
มาตรฐานด้านอาชีพบริ การ สิ่ งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้น
2.4 จัดตั้งหอจดหมายเหตุราชภัฏในมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมประวัติและความ
เป็ นมาของมหาวิทยาลัย และท้องถิ่น

โครงสร้ างการจัดองค์ กรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนาเป็ นส่ วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีการจัดโครงสร้ าง
องค์กรและการบริ หารจัดการ ดังนี้

อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั และบริ การ
ชุมชนภูเก็ต
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา

-------

รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา

หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา

งานบริ หารทัว่ ไป

งานบริ หารงานวิจยั

งานพัฒนาผลการวิจยั

งานบริ การวิชาการ

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานบริ การทุนวิจยั

งานส่ งเสริ มการใช้ผลวิจยั

งานบริ การวิชาการ

งานการเงินและพัสดุ

งานเผยแพร่ การวิจยั

งานศึกษาผลกระทบ
การศึกษาสังคม/ท้องถิ่น

งานฝึ กอบรม

งานติดตามและประมวลผล

งานมาตรฐานการวิจยั

ภาพ 1 โครงสร้างองค์กรสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.ดร.อนุศกั ดิ์
นายเทอดศักดิ์
ผศ.วิไล
นางพรทิพย์
นายขจรเดช

6. นางสาววิมล
7. นางเลอลักษณ์
8. นายอัสมัน

ห้องเสงี่ยม
ยอแสงรัตน์
พินโยภรณ์
งานสกุล
เจริ ญพร
ลือเสี ยง
แก้วคงสุ ข
อาแซ

ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รักษาการหัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั และพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั และพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั และพัฒนา

โครงสร้ างคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเพือ่ การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
1. อธิการบดี เป็ นประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็ นรองประธานกรรมการ
3. คณบดี หรื อตัวแทนคณาจารย์ในแต่ละคณะตามคาแนะนาของคณบดี คณะละ 1 คน
4. ผูอ้ านวยการสานักหรื อตัวแทนในแต่ละสานักตามคาแนะนาของผูอ้ านวยการสานักสานักละ
1 คน เป็ นกรรมการ
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากตัวแทนคณาจารย์ 1 คน เป็ นกรรมการ
6. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา เป็ นกรรมการและเลขานุ การ

Road Map ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2549-2554
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้ านการวิจัยเพือ่ สร้ างองค์ ความรู้ ส่ ู การใช้ ประโยชน์ ต่อชุ มชน
เป้าประสงค์ คือ นักศึกษา อาจารย์ สังคมและท้องถิ่น ได้องค์ความรู ้ที่ช่วยเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งและความสามารถในเชิงแข่งขัน
กลยุทธ์
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยั ของบุ คลากรในมหาวิทยาลัย มี แนวทางใน
การดาเนินงาน ดังนี้
1.1 พัฒนาบุคลากรเพื่อการเป็ นนักวิจยั รุ่ นใหม่ โดยการจัดอบรม สัมมนาขึ้นเอง
ภายในมหาวิทยาลัย หรื อสนับสนุ นให้เข้าอบรมสัมมนาร่ วมกับหน่ วยงานอื่น และมี การแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ ระหว่างนักวิจยั รุ่ นใหม่กบั นักวิจยั รุ่ นพี่ (Mentor) รวมทั้งเชิ ญนักวิจยั ที่มีชื่อเสี ยงระดับชาติมาให้
ความรู ้แก่อาจารย์
1.2 จูงใจให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยสนใจทาวิจยั มากขึ้น โดยเผยแพร่ บรรทัดฐาน
ด้านการมีผลงานวิจยั เพื่อใช้ประกอบการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ กาหนดภาระงาน
การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของภาระงานประจา (Work load) และเน้นวิจยั ปฏิบตั ิการ (Action Research)
รวมทั้งวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
1.3 จัดหาทุนอุดหนุ นการวิจยั ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี
1.4 พัฒนาระบบบริ หารจัดการงานวิจยั ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
1.5 ส่ งเสริ มให้มีทีมวิจยั เชิ งประเมินการดาเนิ นงานและโครงการต่างๆ ตามความ
ต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
1.6 มีการกระตุน้ ส่ งเสริ มเจตคติให้คณาจารย์มีความกระตือรื อร้นที่จะทาวิจยั โดย
ผ่านสื่ อต่าง ๆ และจัดประชุม อบรม สัมมนาด้านการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
1.7 ประสานความร่ วมมือด้านการวิจยั ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานอื่นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้มีความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น
2. การพัฒนาโจทย์การวิจยั ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีแนวทางในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ส่ งเสริ ม ให้บุค ลากรในมหาวิท ยาลัยท าวิจยั ในสาขาต่ างๆ ทั้ง การวิจยั ด้า น
สังคม การท่องเที่ยว สิ่ งแวดล้อม คุณภาพชีวติ ศิลปวัฒนธรรม และการวิจยั สถาบัน

2.2 พัฒนาโจทย์วิจยั ให้เกี่ ยวข้องกับปั ญหาของท้องถิ่ น โดยผูใ้ ห้ผลการวิจยั มีส่วนร่ วมในการกาหนด
โจทย์วิจยั เน้นการวิจยั ที่เกี่ ยวกับด้านสังคมกับการท่องเที่ยว การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างยัง่ ยืน และการพัฒนาการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
2.3 ส่ งเสริ มการวิจยั ที่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากโครงพระราชดาริ
2.4 ประสานงานการวิจยั กับเครื อข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การส่ งเสริ มการนาผลการวิจยั สู่ การใช้ประโยชน์ มีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 ส่ งเสริ มให้มีการใช้องค์ความรู ้ และผลการวิจยั ชี้นาและเตือนภัยสังคม
3.2 ส่ งเสริ มให้มีการนาผลการวิจยั มาบูรณาการกับการเรี ยนการสอน
3.3 พัฒ นาระบบและรู ป แบบการเผยแพร่ การน าผลการวิ จ ัย ไปสู่ ก ารใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน ได้แก่ การเผยแพร่ ผา่ นสื่ อต่าง ๆ การจัดเวทีเพื่อนาเสนอผลงานวิจยั และการเขียน
บทความเผยแพร่ เป็ นต้น
3.4 ส่ งเสริ มให้มีการนาเสนอผลการวิจยั สู่ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา
3.5 ส่ งเสริ มงานติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้ านการบริการวิชาการแก่ สังคม
เป้าประสงค์ คือ หน่วยงานและประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริ การทางวิชาการที่มี
คุณภาพอย่างยัง่ ยืน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นและเครื อข่าย ได้รับการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานตามเกณฑ์วชิ าชีพชั้นสู ง
กลยุทธ์
1. ส่ งเสริ มการบริ การวิชาการที่มีคุณภาพให้กบั หน่วยงานและประชาชนในท้องถิ่นมี
แนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 จัดหลักสู ตรฝึ กอบรมระยะสั้นเพื่อการบริ การวิชาการตามศักยภาพและความ
ต้องการของท้องถิ่น ได้แก่ หลักสู ตรทางด้านภาษา คอมพิวเตอร์ การฝึ กอาชี พต่าง ๆ และหลักสู ตรที่
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ เป็ นต้น
1.2 การสร้างภาคีกบั องค์กรท้องถิ่ นในการจัดหลักสู ตรเพื่อให้ความรู ้ทางวิชาการ
ควบคู่กนั การเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม
1.3 การให้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ หอสมุดกลาง
ศูนย์ภาษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประยุ กต์ และศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาครู เป็ นต้น
1.4 ให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือการจัด/การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.5 การจัด ตั้ง ศู นย์วิจ ัย อัน ดามัน เพื่ อรวบรวมงานวิจยั ของคณาจารย์แ ละผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องในและนอกมหาวิทยาลัยและเพื่อให้บริ การทางด้านองค์ความรู้ จากการวิจยั ด้านสังคม การ
ท่องเที่ยวสิ่ งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้น
1.6 การจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นภาคใต้ฝั่งอันดามัน
1.7 การเป็ นศูนย์กลางในการฝึ กอบรมมัคคุเทศก์ สิ่ งแวดล้อม คุณภาพชี วิต และ
ศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้น
1.8 การส่ ง เสริ มให้ อ าจารย์เ ป็ นผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ป รึ กษา กรรมการวิ ช าชี พ
กรรมการสอบ หรื อกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ภายนอก
1.9 การให้บริ การโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 การพัฒนาครู และผูบ้ ริ หารประจาการในเขตพื้นที่การศึ กษาที่รับผิดชอบให้
ได้รับวุฒิการศึกษาที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ การพัฒนาครู ให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทาง
การศึกษา และการพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณ ฑิตบริ หารการศึกษา และ
วุฒิครุ ศาสตร์มหาบัณฑิตการบริ หารการศึกษา เป็ นต้น
2.2 การศึก ษาวิจยั ปั ญหาและความต้องในการพัฒนาศัก ยภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา เพื่อหาทางเลือกในการพัฒนา
2.3 การประสานและส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.4 การยกย่อง เชิดชูเกียรติครู ประชาชน ในท้องถิ่น
2.5 จัดอบรม สั มมนาทางการศึ กษา อบรมครู ระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานตาม
ความต้องการของครู และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น

ส่ วนสาระ

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
เทียบกับเกณฑ์ และเทียบเป้ าหมายในรอบปี ปัจจุบัน
องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 : มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผน
ดาเนินงาน และมีการกาหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนินงานตาม แผนให้ครบทุกภารกิจ
ชนิดตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้สอดคล้อง
กันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันวิจยั ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ
3. มี ก ารก าหนดตัว บ่ ง ชี้ ของการดาเนิ น งานและก าหนดเป้ าหมายของแต่ ล ะตัว บ่ ง ชี้ เพื่ อ วัด
ความสาเร็ จของการดาเนินงาน
4. มีการดาเนินตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย
กับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ ปัจจุ บนั และแนวโน้มใน อนาคตอย่าง
สม่าเสมอ
7. มีการนาผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่อง
การบรรลุเป้าหมาย ระดับ 6
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน1

คะแนน2

คะแนน3

มีการดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก

มีการดาเนินการ 5-6 ข้อแรก

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2550 สถาบันวิจยั และพัฒนา มีผลงานผ่านระดับ 6 ความเกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ. คือ
1. มีการกาหนดปรัชญา ปณิ ธาน และทบทวนความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปั จจุบนั ของ
สถาบันวิจยั และพัฒนา ก่อนแจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบโดยทัว่ กัน
2. คณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนา ได้วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weekness)
โอกาส (Opportunity) และภัย คุ ก คาม (Threats) แล้ว น ามาพัฒ นาและก าหนดกลยุ ท ธ์ (Strategy)
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้ าประสงค์ (Goal) วัตถุประสงค์ (Objective) กาหนดเป็ นแผน
ดาเนินงานของสถาบันวิจยั
3. มี การกาหนดตัวบ่งชี้ หลัก (KPI) และตัวบ่งชี้ ของการดาเนิ นงานโดยผนวกใช้ตวั บ่งชี้ ของ
สกอ. สมศ. กพร. ตัวบ่งชี้ที่พฒั นาเป็ นเครื่ องชี้ผลงาน ขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนิ นงาน จึงตามตัวบ่งชี้ โดยบูรณาการตัว
บ่งชี้ของ สกอ. สมศ. และกพร. เข้าด้วยกันโดยเฉพาะตัวชี้วดั ของ กพร.
5. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนดาเนิ นงาน เป้ าประสงค์ เป้ าหมายกับ
ยุทธศาสตร์ เมื่อสิ้ นปี การศึกษา
6. มีการดาเนินการตามแผน โดยคือการวิจยั กับการเรี ยนการสอนเป็ นภารกิจที่จะต้องดาเนิ นการ
ควบคู่กนั
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. รายงานประจาปี สถาบันวิจยั และพัฒนา ประจาปี 2550
2. รายงานประเมินตนเอง สถาบันวิจยั และพัฒนา ประจาปี 2550
3. แผนยุทธศาสตร์การวิจยั ของสถาบันวิจยั 2549-2550

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 : ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบตั ิงานที่กาหนด
ชนิดตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน1

คะแนน2

คะแนน3

บรรลุเป้ าหมายร้อยละ 60-74

บรรลุเป้ าหมายร้อยละ 75-89

บรรลุเป้ าหมายร้อย 90-100

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2550 ร้ อยละของการบรรลุ เป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ ของการปฏิ บตั ิ งานที่ กาหนด
เท่ากับร้อยละ 84 ตามรายละเอียด ดังตารางที่ 1.2.1
ตารางที่ 1.2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่ งชี้ของการปฏิบัติงานทีก่ าหนด
รายการ (ตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2550)
ตัวตั้ง

จานวนตัวตั้งชี้ ของแผนปฏิ บตั ิงานประจาปี ที่บรรลุ
เป้ าหมาย
ตัวหาร
จานวนตัวตั้ง ชี้ ของแผนปฏิ บตั ิ งานประจาปี
งบประมาณ
ผล
ร้ อยละของการบรรลุ เป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ ของการ
ปฏิบตั ิงานที่กาหนด

หน่วย

ปี การศึกษา 2550
(ต.ค.49-ก.ย.50)

(ตัวบ่งชี้)

21

(ตัวบ่งชี้)

25

(ร้อยละ)

84

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบตั ิงานที่กาหนด ไว้ร้อยละ 75-89
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
2 คะแนน
รายการหลักฐาน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

องค์ ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่ งชี้ ที่ 4.1 : มี การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุ นการผลิ ตงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัดทาระบบบริ หารงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายตามแผนของ
สถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ
2. มี ก ารจัด ท าระบบฐานข้อ มู ล และสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารงานวิ จ ัย และงาน
สร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริ ง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิ น ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อสนับสนุ นงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั
5. มีระบบสร้างขวัญและกาลังใจและยกย่องนักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชน
และภาคอุตสาหกรรม
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 3-4 ข้อ

มีการดาเนินการอย่างน้อย 5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2550 สถาบันวิจยั และพัฒนา มีผลการดาเนิ นงานผ่าน 6 ข้อ ตามเกณฑ์ของ สกอ.
ดังนี้
1. สถาบันมีแผนการดาเนินงานด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ชดั เจนและมีการปฏิบตั ิตาม
แผนอย่างครบถ้วน
2. สถาบันมี การจัดสรรงบประมาณรายได้ของสถาบัน และมี การจัดหางบประมาณแผ่นดิ น
รวมทั้งให้การสนับสนุ นเกี่ยวกับห้องปฏิ บตั ิการ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการ ดาเนิ นงานด้านงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ
3. สถาบันวิจยั มีการดาเนิ นการจัดโครงการ อบรมสัมมนานักวิจยั รุ่ นใหม่ให้กบั คณาจารย์ที่ไม่
เคยทางานวิจยั แต่มีความสนใจที่ จะทางานวิจยั ตลอดจนการการนาผลงานลงตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ แก่
สาธารณชน

4. สถาบันมีการสนับสนุ นนักวิจยั ร่ วมระหว่างสถาบันกับสถาบันอุ ดมศึกษาอื่ น ๆ ทั้งรั ฐและ
เอกชนรวมถึ งหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ในการดาเนิ นงานวิจยั เช่ น งานวิจยั เครื อข่ายภาคใต้
ตลอดจนมีการไปนาเสนองานวิจยั ร่ วมกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
5. สถาบันมีการจัดทาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิจยั
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 4.1 มีการพัฒนาระบบกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ คือสถาบันต้องมีการดาเนินการอย่างน้อย 5 ข้อ
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. แผนงานวิจยั ของสถาบันและรายงานการดาเนิ นงานตามแผนตลอดจนการประเมิ นและ
ปรับปรุ ง
2. จานวนโครงการการบริ หารงานวิจยั ของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับมาตรการและ
แนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ ยวข้องกับกาบริ หารงานวิจยั ประกอบด้วย ข้อมูลหรื อหลักฐาน
การจัดหาแหล่งทุน ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุ นการวิจยั ข้อมูลการสนับสนุ นทรัพยากร
ด้านอื่น ๆ ต่อการวิจยั ข้อมูลทุนวิจยั ที่คณาจารย์ได้รับพร้อมชื่อคณาจารย์
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจยั และทีมวิจยั
5. ระบบฐานข้อ มู ล และสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารงานวิ จ ัย ที่ ค รบถ้ว นและใช้
ประโยชน์ได้จริ ง
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.2 : มีระบบบริ หารจัดการความรู้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุ นการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท้ งั ในวงการวิชาการ
และการนาไปใช้ประโยชน์
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่
เชื่อถือได้และรวดเร็ วต่อการใช้ประโยชน์

3. มี การสร้ างเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ไปยังผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
4. มี ระบบและกลไกพัฒนาการสนับสนุ นความร่ วมมื อระหว่างนัก วิจยั กับองค์การภายนอก
สถาบันเพื่อการนาผลงานไปใช้ประโยชน์
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิ ทธิ บตั รการซื้ อขายทรัพย์สินทางปั ญญา ตลอดจนการคุม้ ครองสิ ทธิ
ของงานวิจยั หรื อสิ่ งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมให้แก่นกั วิจยั เจ้าของผลงาน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 3 ข้อ

มีการดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2550 สถาบันวิจยั และพัฒนา มีผลการดาเนิ นงานผ่าน 4 ข้อ ตามเกณฑ์ของ สกอ.
ดังนี้
1. สถาบันจัดทาแผนการสนับสนุ นการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ โดยมีการหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้ได้มีโอกาสนาผลงานเหล่านั้นไปเผยแพร่ ท้ งั ในและนอกประเทศ
2. สถาบันจัดทาแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคัดสรร และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ในทรัพย์สินด้านความรู้
จากการวิจยั เพื่อเผยแพร่ ไปยังกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ ของสถาบัน
3. สถาบันจัดทาวารสารวิชาการประจาสถาบันเพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ ผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์
4. สถาบันมีระบบการสนับสนุ นและให้ความช่วยเหลื อนักวิจยั และองค์กรภายนอกสถาบันใน
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
5. สถาบันสร้างเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ระหว่างนักวิจยั ภายในสถาบัน
และต่างสถาบัน และเชื่อมโยงผ่านเครื อข่ายพัฒนางานวิจยั และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ เป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่ง ชี้ 4.2 มี การระบบบริ หารจัดการ
ความรู ้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ คือสถาบันต้องมีการดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อ
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. คาสั่งหรื อการมอบหมายคณะกรรมการ คณะทางาน หรื อหน่ วยงานจัดทาระบบ รวบรวม
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
2. กระบวนการดาเนิ นงานเพื่อเผยแพร่ หรื อถ่ายทอดความรู ้ไปสู่ วงการวิชาการและการนาไปใช้
ประโยชน์ท้ งั ภายในและภายนอกสถาบัน
3. เอกสารความร่ วมมือระหว่างสถาบันหรื อนักวิจยั กับองค์กรภายนอกสถาบัน
4. เอกสารดาเนินงานด้านการจัดการและคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน
5. ระเบียบ กฏเกณฑ์ และหรื อแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวการรวบรวม คัดสรร เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ในทรัพย์สินด้านจากการวิจยั ไปยังทุกกลุ่มเป้ าหมาย ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
อื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. จานวนงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ที่สถาบันสนับสนุ นให้มีการเผยแพร่ ในวงวิชาการหรื อ
นาไปใช้ประโยชน์
7. ชื่ อเครื อข่ายหรื อหน่วยงานที่สถาบันมีความร่ วมมือทางวิชาการอันเป็ นผลมาจากผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ต่อ
จานวน อาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์ การประเมิน : (เกณฑ์ทวั่ ไป)
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง 1-16,999 บาท

คะแนน 2
17,000 บาท -24,999 บาท

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 25,000บาท

ผลการดาเนินงาน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,062,582 บาท
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน รวม 9,724,084 บาท
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 264 คนลาศึกษาต่อ 6 คน
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็ นนักวิจยั 4 คน
- จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด 268 คน
เงินสนับสนุนงานวิจยั และสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจาเท่ากับ
10,786,666 บาท

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์จาการภายและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจา เท่ากับ 41,808 บาท
ผลประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. รายงานจานวนเงิ น สนับ สนุ นการท าวิจ ัย และงานสร้ า งจากภายในและภายนอกสถาบัน
2. รายงานจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด และอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
3. รายงานจานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็ นนักวิจยั ทั้งหมด
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.4 : ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปั ญญาหรื ออนุสิทธิ บตั ร หรื อนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน : (เกณฑ์ ทวั่ ไป)
คะแนน 1
ร้อยละ 1- ร้อยละ19

คะแนน 2
ร้อยละ 20 – ร้อยละ 29

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 30

ผลการดาเนินงาน
จานวนผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ
และนานาชาติ จานวน 7 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละต่ออาจารย์ประจาเท่ากับ 2.59
จานวนผลงานวิจยั ที่จดสิ ทธิบตั รและอนุสิทธิบตั ร - เรื่ อง
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ เป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 4.4 ร้อยละของงานวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาหรื ออนุ สิทธิ บตั ร หรื อนาไปใช้
ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา ไว้เท่ากับร้อยละ 1- ร้อยละ19

ผลประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. รายงานจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด
2. รายงานจานวนงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ที่ ตี พิ ม พ์เผยแพร่ ท้ งั ในระดับ ชาติ และระดับ
นานาชาติ
3. รายงานจานวนผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ

องค์ ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 : มีระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สังคมตามเป้ าหมายของสถาบัน
ชนิดตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดาเนินงานของการบริ การวิชาการแก่สังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทางานหรื อหน่วยงานดาเนิ นการให้บริ การวิชาการแก่สังคมตามแผนที่
กาหนด
3. มีการกาหนดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การวิชาการแก่สังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที่กาหนด
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ การวิชาการแก่สังคม
6. มีการจัดทาแผนการเชื่ อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรี ยน
การสอน หรื อการวิจยั หรื อการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
7. มี การประเมินสัมฤทธิ ผลและนาผลการประเมิ นไปพิจารณาปรับปรุ งความเชื่ อมโยงและ
บูรณาการระหว่างการบริ การวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน1
มีการดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน2
มีการดาเนินการ 5-6 ข้อแรก

คะแนน3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2550 สถาบันวิจยั และพัฒนา มีผลงานผ่านระดับ 4 ความเกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ. คือ
สถาบันมี ก ารจัดท าแผนกลยุท ธ์ และแผนดาเนิ นงานการบริ ก ารทางวิช าการแก่ สัง คม และ
แต่งตั้งคณะทางานดาเนิ นการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมตามแผนที่กาหนด รวมทั้งจัดทารายงานผล
การประเมิ นการปฏิ บตั ิ งานการให้บริ การทางวิชาการแก่ สังคม กาหนดแนวทางในการให้บริ การทาง
วิชาการแก่สังคมและประกาศในบุคลากรได้รับรู ้ รับทราบ โดยทัว่ กัน
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ เป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 5.1 มีระบบและกลไกการบริ การ
ทางวิชาการแก่สังคมตามเป้ าหมายของสถาบัน ไว้ที่ระดับ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.

ผลประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดาเนิ นงานของการบริ การทางวิชาการแก่สังคมและหลักฐาน
การดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุ ง
2. โครงการการบริ ห ารงานบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมของสถาบัน ตลอดจนระเบี ย น
ข้อบังคับมาตรการและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานดาเนินการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
4. เอกสารการกาหนดสัดส่ วนมาตรฐานภาระงานด้านการบริ การทางวิชาการแก่คณาจารย์และ
บุคลากร
5. รายงานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริ การทางวิชาการ

ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2 : ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
เป็ นที่ ปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิ พนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชี พใน
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่างร้อยละ 1- ร้อยละ24

คะแนน 2
ร้อยละ 25 – ร้อยละ 34

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 35

ผลการดาเนินงาน
จานวนอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม 9 คน
จานวนอาจารย์ท้ งั หมด 264 คน ลาศึกษาต่อ 6 คน
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ทางานวิจยั 4 คน
- รวมอาจารย์ท้ งั หมด 274 คน
ดัง นั้น ร้ อยละของอาจารย์ป ระจาที่ มี ส่ วนร่ วมในการให้บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมเป็ นที่
ปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา 63 คน เท่ากับร้อยละ 22.99

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
ส่ วนร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมเป็ นที่ปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิ พนธ์ภายนอกสถาบัน
เป็ นกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา ไว้เท่ากับร้อย
ละ 25 –ร้อยละ 34
ผลประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐานจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด และจานวนที่ลาศึกษาต่อด้วย
2. ข้อมูลพื้นฐานจานวนอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่ วมในการบริ การวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.3 : ร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชี พที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุ มชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์
ประจา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่างร้อยละ 1- ร้อยละ 24

คะแนน 2
ร้อยละ 25 – ร้อยละ 39

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 40

ผลการดาเนินงาน
จานวนกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพ เท่ากับ 74 โครงการ/กิจกรรม
จานวนอาจารย์ท้ งั หมด 264 คน ลาศึกษาต่อ 6 คน
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ทางาน 4 คน
ดังนั้น ร้ อยละของกิ จกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชี พที่ ตอบสนอง ความ
ต้องการพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของสังคม ชุ มชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ต่ออาจารย์
ประจา เท่ากับร้อยละ 25 - ร้อยละ 39

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ เป้ าหมาย เพราะสถาบันก าหนดเป้ าหมายของตัวบ่ ง ชี้ 5.3 ร้ อยละของกิ จกรรมหรื อ
โครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง ความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจา เท่ากับ 2 คือได้ร้อยละ 28.03
ผลประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐานจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด และจานวนที่ลาศึกษาต่อด้วย
2. ข้อมูลพื้นฐานจานวนกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
3. รายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
4. รายงานผลการดาเนิ นการในกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาการและวิชาชี พที่ไ ด้ดาเนินการใน
รอบปี ที่ผา่ น
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 65 – ร้อยละ 74

คะแนน 2
ร้อยละ 75 – ร้อยละ 84

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน
ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การ เท่ากับร้ อยละ - จากผลสารวจของ กพร.
กรณี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การ ไว้เท่ากับ

ผลประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
-

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
ไม่ได้ดาเนินการ

รายการหลักฐาน
- ข้อมูลผลสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของสถาบันอุดมศึกษายังไม่เสร็ จ
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.5 : จานวนแหล่งให้บริ การทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1-2 แหล่ง

-

คะแนน 2
3 แหล่ง

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 4 แหล่ง

ผลการดาเนินงาน
แหล่งบริ การทางวิชาการ จานวน 13 แหล่ง
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย สถาบันกาหนดเป้ าหมาย แหล่งบริ การไว้ที่มากกว่าหรื อเท่ากับ 4 แหล่ง
ผลประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
- รายงานประจาปี ของสถาบันวิจยั และพัฒนา ประจาปี 2548

องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1 : สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการและสามารถผลักดั น
สถาบันให้แข่งได้ในระดับสากล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. คณะกรรมการประจ าสถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นามี บ ทบาทส าคัญ ในการก าหนดทิ ศ ทาง
ยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบัน
2. คณะกรรมการประจาสถาบันวิจยั และพัฒนามีการติดตามผลการดาเนิ นงานตามภารกิ จหลัก
ของสถาบันมากกว่าปี ละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจยั อย่างน้อยปี ละ 6 ครั้ง
4. คณะกรรมการประจาสถาบันวิจยั และพัฒนามีการดาเนิ นงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
ส่ งเสริ มการบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทัว่ ทั้งองค์กร
5. คณะกรรมการประจาสถาบันวิจยั และพัฒนามีประเมินผลงานของผูบ้ ริ หารตามหลักเกณฑ์ที่
ตกลงไว้ล่วงหน้า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการไม่ครบ 4 ข้อ

มีการดาเนินการ 4 ข้อ

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2550 สถาบันวิจยั และพัฒนา มีผลการดาเนินงานผ่าน 4 ข้อ ตามเกณฑ์ของ สกอ.
ดังนี้
สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถาบันเป็ นไปตามระเบียบของสถาบัน ซึ่ งทาหน้าที่
ควบคุมดูแลการดาเนิ นงานของสถาบัน สถาบันมีส่วนในการกาหนดและให้ความเห็ นชอบยุทธศาสตร์
และขอสังเกตที่มีนยั สาคัญ โดยให้ขอ้ เสนอที่เป็ นประโยชน์ในยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาเพื่อความเข็มแข็ง
ของสถาบัน มี ก ารประชุ ม และติ ดตามผลการดาเนิ นงานที่ ส าคัญตามภารกิ จหลัก ของสถาบันอย่า ง
ครบถ้วน
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริ หารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งได้ในระดับสากล ครบทุกข้อ

การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. แผนการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจา
สถาบัน
2. หนังสื อนาส่ งเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจาสถาบัน
3. ข้อมูลสถิติการประชุมคณะกรรมการประจาสถาบัน
4. เอกสารหลัก ฐานที่ แสดงว่า สถาบันมี ก ารบริ ก ารงานโดยใช้หลัก ธรรมาภิ บ าล เช่ น การ
ปกป้ องผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การส่ งเสริ ม
และตรวจติดตามการปฏิบตั ิตามกฎหมายภายใต้หลักคุณธรรม จริ ยธรรมภายใต้องค์กร การเปิ ดโอกาส
ให้มีการตรวจสอบสภาสถาบัน การรายงานผลการดาเนินงานของสภาสถาบันต่อสาธารณชน
หมายเหตุ สถาบันวิจยั และพัฒนา มีคณะกรรมการประจาสถาบันวิจยั และพัฒนาแทนสภา
สถาบัน
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2 : ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที่เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
2. ผูบ้ ริ หารดาเนินการบริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าที่มี อยู่ โดยคานึ งถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารที่ชดั เจนและเป็ นที่ยอมรับ
ในสถาบัน
4. มี ก ารจัด ท าแผนและกลไกการพัฒ นาศัก ยภาพของผู้บ ริ ห ารตามผลการประเมิ น และ
ดาเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2550 สถาบันวิจยั และพัฒนา มีผลการดาเนินงานผ่าน 4 ข้อ ตามเกณฑ์ของ สกอ.
ดังนี้
สถาบันจัดทาเกณฑ์และระเบียบการคัดเลือกผูบ้ ริ หารหน่วยงานเป็ นระบบชัดเจน เปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีสิทธิ แสดงความคิดเห็นหรื อมีการส่ วนร่ วม และประกาศให้เป็ นที่รับรู ้รับทราบอย่าง
ชัดเจนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลื อกผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้าหน่ วยงานทุกระดับ ให้ผบู ้ ริ หารแสดง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์และนาสู่ การที่เป็ นระบบชัดเจน สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของสถาบัน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และเปิ ดโอกาสบุคลากรในสถาบันมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการสถาบันโดยมี
การประชุมรับฟังความคิดเห็น มีกล่องหรื อเว็บไซต์แสดงความคิดเห็นในการบริ หารจัดการสถาบัน
สถาบันวิจยั จัดท าระบบฐานข้อมู ล ของสถาบันและนามาใช้ใ นการตัดสิ นใจ และการก ากับ
ติ ดตามและดู แลการท างานของสถาบันได้อย่า งใกล้ชิด เพื่ อช่ วยให้ก ารปฏิ บตั ิ ง านของผูบ้ ริ หารของ
สถาบันมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ประเมิ นตนเองได้ว่าได้บริ หารงานตามพันธกิ จของสถาบัน
หรื อไม่เพียงใด
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 7.2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารทุกระดับ
ของสถาบัน ไว้ที่ระดับ 4
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. ระเบียบการคัดเลือกผูบ้ ริ หารสถาบัน
2. จานวนกิจกรรมหรื อโครงการการส่ งเสริ มและพัฒนาผูบ้ ริ หารสถาบัน
3. จานวนผูบ้ ริ หารที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูน้ า

ตัวบ่ งชี้ที่ 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์การเรี ยนรู ้
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มี ก ารทบทวนและจัด ท าแผนการจัด การความรู ้ เพื่ อ มุ่ ง สู่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดาเนิ นการตามแผนจัดการความรู ้และประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50
3. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายร้อยละ 50
4. มีการติดตามประเมินผลความสาเร็ จของการจัดการความรู้
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู ้ให้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุ งแผนการจัดการความรู้
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

มีการดาเนินการอย่างน้อย
4 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2550 สถาบันวิจยั และพัฒนา มี ผลการดาเนิ นงานผ่านระดับ 4 ตามเกณฑ์ของ
สกอ. ดังนี้
สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริ หารความรู้ในองค์กร โดยให้คณะกรรมการฯ ทา
หน้าที่วางแผนพัฒนาระบบบริ หารความรู้ ในองค์ก รและดาเนิ นการตามแผนปฏิ บตั ิการในการพัฒนา
ระบบบริ หารความรู ้ในองค์กรให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของสถาบัน คือ บริ หารความรู ้ที่มีอยูใ่ นองค์ให้
เกิดประโยชน์สูงสู ด สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาองค์กรที่ยงั่ ยืน ทั้ง
ที่มีกาหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริ หารความรู ้ในองค์กรทุกเดือน
สถาบันมีการทบทวนความสาเร็ จของการแผนดาเนินการปรับปรุ งการดาเนินการในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ประจาเดือน มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู ้ ให้เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของกระบวนการปกติ สมรรถนะภายในเพื่อการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบัน ซึ่ งถือเป็ นการพัฒนากระบวนการจัดการความรู ้ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
งานประจา ดังนี้

สร้ า งระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในให้ มี เ กณฑ์ แ ละมาตรฐานเดี ย วกัน และ
ประกาศใช้อย่างเป็ นทางการภายในสถาบัน
มี ก ารรวบรวมข้อมู ล ติ ด ตามและเปรี ย บเที ย บ พัฒนาการผลการดาเนิ นงานของ
หน่วยงาน จากรายงานประจาปี การประเมินคุณภาพและรายงานการประเมินคุณภาพภายในซึ่ งหลายคณะ
มีพฒั นากระบวนการดาเนินงานในหลายด้านในระดับดี เยี่ยมจนสามารถเป็ นแบบอย่างแก่หน่ วยงานอื่น
ได้
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ เป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์กร
ไว้ที่ระดับ 4
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. แผนดาเนินการจัดการความรู้ในองค์กร
2. Knowledge Vision ของสถาบัน
3. สรุ ปการดาเนินงานตามแผน
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ให้
บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มี การจัดท าแผนการบริ หารทรั พยากรบุ คคลที่เป็ นรู ปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ ขอ้ มูล เชิ ง
ประจักษ์
2. มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ ป็ นการส่ ง เสริ ม สมรรถนะในการ
ปฏิ บตั ิ งาน เช่ น การสรรหา การจัดวางคนลงตาแหน่ ง การกาหนดเส้ นทางเดิ นของตาแหน่ ง การ
สนับสนุ นเข้าร่ วมประชุ ม ฝึ กอบรมและหรื อเสนอผลงานทางวิชาการการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
มาตรการสร้างขวัญกาลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิ การและเสริ มสร้ างสุ ขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและอยูอ่ ย่างมีความสุ ข

4. มี ร ะบบส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น บุ ค ลากรที่ มี ศ กั ยภาพสู ง ให้มี โ อกาสประสบความส าเร็ จและ
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็ วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ
6. มี ก ารนาผลการประเมิ นความพึ งพอใจเสนอผูบ้ ริ หารระดับสู ง และมี แ นวทาง ในการ
ปรับปรุ งพัฒนาเพื่อให้ดีข้ ึน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 3-4 ข้อแรก

มีการดาเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจยั และพัฒนาดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ เป้ าหมาย เพราะสถาบันก าหนดเป้ าหมายของตัวบ่ ง ชี้ 7.4 มี ระบบและกลไกในการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ให้ บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพไว้ที่ระดับ 2
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและเลื่อนตาแหน่ง เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาต่อ การ
เข้าร่ วมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งวิชาการ
2. รายงานผลการปฏิบตั ิงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
3. สรุ ปการดาเนินงานตามแผน

ตัวบ่ งชี้ที่ 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หาร การเรี ยนการสอน และการวิจยั
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดการทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ
3. มีการประเมินประสิ ทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 มาปรับปรุ ง
ระบบฐานข้อมูล
การบรรลุเป้าหมาย กาหนดเป้ าหมายไว้ที่ระดับ 2
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 2 ข้อแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 2 ข้อแรก

มีการดาเนินการอย่างน้อย 3 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2550 สถาบันวิจยั และพัฒนา มีผลงานผ่านระดับ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
คือ สถาบันวิจยั และพัฒนา ได้ดาเนินการจัดทาระบบฐานข้อมูล. Web Site
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. เว็บไซต์ของสถาบัน
2. การให้บริ การต่าง ๆ เช่น กฎระเบียบ ขั้นตอนการบริ การ แบบฟอร์ มดาวน์โหลด

ตัวบ่ งชี้ที่ 7.6 : ระดับความสาเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่ งใสผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เอกสารสิ่ งพิมพ์
เว็บไซด์ นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิ ดเผยและเป็ นที่รับรู ้ กนั โดยทัว่
อย่างน้อย 3 ช่องทาง
3. มีการนาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริ หารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
และมีการดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มี ที่ป รึ กษาที่ มาจากภาคประชาชน ทั้งที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ และมี การดาเนิ น
กิจกรรมร่ วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรื อกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 3-4 ข้อแรก

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2550 สถาบันวิจยั และพัฒนามีผลงานผ่านระดับ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
คือ
สถาบันมีการเปิ ดข้อมูลข่าวสารแก่นกั ศึกษา ผูป้ กครองและบุคคลทัว่ ไป โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ
ดัง นี้ คื อ จดหมายข่ า ว แผ่น พับ ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ติ ด ประกาศ เว็บ ไซต์ การท าโลโก้ การจัด
นิ ทรรศการ หนังสื อพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุ และงานแถลงข่าว เป็ นต้น มีที่ปรึ กษาที่มาจากภาค
ประชาชนที่ เป็ นทางการ โดยมี ก ารเข้า ร่ วมประชุ ม และให้ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ การดาเนิ นงานภายใน
หน่วยงาน เช่น กองประชาสัมพันธ์
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ เป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 7.6 ระบบความสาเร็ จในการเปิ ด
โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ไว้ที่ระดับ 2

การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. เอกสารตี พิ ม พ์ แผ่นพับ จดหมายข่ า ว ประกาศ เว็บ ไซต์ การโฆษณา โลโก้ การจัด
นิทรรศการ การแถลงข่าว
2. เอกสารที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตูร้ ับฟั งความ
คิดเห็น ศูนย์ขอ้ มูล ห้องสมุด หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ตู ้ ปณ. เพื่อรับเรื่ องร้องเรี ยน การจัดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ เว็บบอร์ด
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.7 : ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพใน
ระดับชาติหรื อนานาชาติ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 0.1 - ร้อยละ 0.99

คะแนน 2
ร้อยละ 1 - ร้อยละ 1.99

คะแนน 3
1. มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 2 และ
2. อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 50 ของผู ้ที่
ได้รับรางวัลในข้อ 1 เป็ นรางวัลด้าน
การวิจยั
หมายเหตุ กรณี ได้ขอ้ 1 แต่ไม่ได้ขอ้
2 ถือว่าได้คะแนน 2

ผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจยั และพัฒนาไม่มีคณาจารย์รับรางวัล
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ เป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 7.7 ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่
ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ ไว้ที่มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 1

การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
0 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐานจานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็ นนักวิจยั
2. ข้อมูลพื้นฐานจานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นที่เป็ นนักวิจยั ได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาในระดับชาติหรื อนานาชาติต่างๆ

ตัวบ่ งชี้ที่ 7.8 : การนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู งและตัง
แทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทางาน โดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ต้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายหรื อแนวทางในการบริ หารการเสี่ ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหายหรื อความล้มเหลว
หรื อลดโอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมายในการบริ หารงาน และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ ยง
3. มีการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงโดยแผนดังกล่าวต้องกาหนดมาตรการหรื อแผนปฏิบตั ิการ
ในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในด้านการบริ หารความเสี่ ยง และการดาเนิ นการ
แก้ไข ลด หรื อป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มีการดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
5. มี การสรุ ปผลการดาเนิ นงานตามบริ หารความเสี่ ย ง ตลอดจน มี ก ารก าหนดแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แผนบริ ห ารความเสี่ ย งโดยได้รั บความเห็ นชอบจากบริ ห ารสู งสุ ดของ
สถาบัน

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ5 ข้อแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 5-7 ข้อแรก

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจยั และพัฒนาไม่ได้ดาเนินการ
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ เป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 7.8 มีการนาระบบบริ หารความ
เสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารศึกษา ไว้ที่ระดับ 4
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
0 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
รายการหลักฐาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.9
ระดับบุคคล

: ระดับความสาเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่

ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามพันธกิจและกลยุทธ์ของสถาบัน
4. มีการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรื อเทียบเท่า โดยกาหนดเป้ าประสงค์
ของแต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ หน่ ว ยงานให้ เ ชื่ อ มโยงกับ เป้ าประสงค์ ป ระประเด็ น
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับหรื อเทียบเท่า
6. มีระบบในการติดตามผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ และเป้ าหมายตามคารับรองของผูบ้ ริ หาร
ระดับต่าง ๆ
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามคารับรอง

8.
แรงจูงใจ

มีการนาผลการประเมินผลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หาร ไปเชื่ อมโยงกับระบบการสร้ าง

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ5 ข้อแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 5-7 ข้อแรก

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2550 สถาบันวิจยั และพัฒนามีผลงานผ่านระดับ 7 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
คือ
สถาบันจัดให้มีระบบประเมินผลการดาเนินงานภายในโดยจัดทาแนวทางการดาเนินการในการ
ประเมินผลและแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน นาผลที่ได้จากการประเมินมาทบทวนวิสัยทัศน์
และยุท ธศาสตร์ ของสถาบัน แต่ล ะคณะหน่ วยงานมี ก ารจัดทาแผนยุทธศาสตร์ กาหนดตัวบ่ งชี้ และ
เป้ าหมายในการดาเนินงานที่ชดั เจน
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ เป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่ง ชี้ 7.9 ระดับความสาเร็ จของการ
ถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล ไว้ที่ระดับ 7
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
2 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
รายการหลักฐาน
1. แนวทางการด าเนิ น การในการประเมิ น ผลและแผนงานการประเมิ น ผลภายใน
สถาบันอุดมศึกษา
2. รายงานการทบทวนวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์
3. แผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
4. เอกสารการจัดทาคารับรองระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสถาบันกับผูบ้ ริ หารระดับคณะ
5. ระบบการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมาย
6. รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้

องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.1 : มีระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของสถาบันให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพโปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผบู้ ริ หารสามารถนาไปใช้ในการตัดสิ นใจและวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงิ นไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิ น
และความมัน่ คงขององค์การอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง มี ก ารติ ด ตามผลการใช้เงิ นให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และน าข้อมูล จาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 5-6 ข้อแรก

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจยั และพัฒนา ดาเนินการเบิกจ่ายกับฝ่ ายการเงินมหาวิทยาลัยเท่านั้น
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 8.1 มีระบบและกลไกการจัดสรร
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไว้ที่ระดับ 5

การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
2 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
รายการหลักฐาน
1. แหล่งของงบประมาณรายได้ จากแหล่งต่าง ๆ
2. แผนการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ให้กบั หน่วยงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.2 : มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่ วมกัน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรกับหน่วยงานอื่น
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2 (พอใช้)

คะแนน 3 (ดี)

มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

มีการดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจยั และพัฒนา ดาเนินการเบิกจ่ายได้ในระดับ 3
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันร่ วมกัน ไว้ที่ระดับ 1
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
2 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
รายการหลักฐาน
-

องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพภายในที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
บริ หาร การศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่ องการประกันคุ ณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่ วมจากภาคีท้ งั ภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุ ดมศึ กษา
และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มี ก ารดาเนิ นงานด้า นการประกัน คุ ณ ภาพที่ ค รบถ้วน ทั้ง การควบคุ ม คุ ณ ภาพการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นประจา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ที่มีการติดตาม)
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดาเนินงาน
6. มีระบบมาตรฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุ นการประกันคุ ณภาพการศึ กษา และใช้
ร่ วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้ างเครื อข่ายด้านการประกันคุ ณภาพการศึกษาระหว่างหน่ วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

มีการดาเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก มีการดาเนินการ4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2550 สถาบันวิจยั และพัฒนามีผลงานผ่านระดับ 5 เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
ขับเคลื่ อนระบบการประกันคุ ณภาพด้วยวงจรคุ ณภาพ PDCA-Par โดยส่ งเสริ มให้ทุ กภารกิ จ
โดยเฉพาะภารกิ จหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ โดยมีหน่ วยงาน
กลางของสถาบันเป็ นผูก้ าหนดกลไกการควบคุมคุณภาพการปฏิบตั ิงานแต่ละภารกิจของคณะ/หน่วยงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูร้ ับบริ การ

สถาบันได้นาผลการประเมินคุ ณภาพภายในมาปรับปรุ งการดาเนิ นงานตามพันธกิ จให้เกิดผลดี
ในการรายงานผลการดาเนิ นการงานตามรายงานประจาปี และผลการประเมินคุณภาพภายในภายนอก
แล้ว จะต้องมีการนาเสนอการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผูป้ ระเมินด้วย และมีการติดตามการ
ดาเนินงานตามผลการประเมินอย่างใกล้ชิดในทุกระดับ โดยมีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา ไว้ที่ระดับ 5
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
2. คู่มือการจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
4. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5. หนังสื อแจ้งผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.2 : ระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการให้ความรู ้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
2. มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานาความรู ้ดา้ นประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นัก ศึ ก ษามี ก ารใช้ก ระบวนการประกัน คุ ณภาพ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพของกิ จ กรรมหรื อ
โครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นกั ศึกษาดาเนิ นการและในส่ วนที่
นักศึกษามีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 4-5 ข้อแรก

มีการดาเนินการอย่างน้อย 6 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมดาเนินการ
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย เพราะสถาบันกาหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้
และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา ไว้ที่ระดับ 2
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
ไม่มี

ตัวบ่ งชี้ที่ 9.3 : ระดับความสาเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มี ก ารดาเนิ นการตามระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาภายในสถาบันอย่า ง
ต่อเนื่อง
2. มีการปรับปรุ งระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กาหนด
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพทีหน่วยงานพัฒนาขึ้น หรื อมีการจัดทาแนวปฏิบตั ิที่ดี เพื่อ
การเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

มีการดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2550 สถาบันวิจยั และพัฒนา มีผลงานผ่านระดับ 4 เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
สถาบันมีการดาเนิ นตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน การดาเนิ นการที่สอดคล้อง
กับ สถาบันเป็ นเบื้ อ งต้น โดยมี เป้ าหมายและแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารคุ ณภาพ มี ผูร้ ั บ ผิดชอบด้า นการประกัน
คุณภาพ มีตวั บ่งชี้ โดยยึดองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบบ
การประกันคุณภาพภายในจะต้องครอบคลุมทั้งปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิ ต ทุกกระบวนการ
ขับ เคลื่ อ นด้ว ยวงจรคุ ณ ภาพ PDCA ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการกระบวนการการบริ ห ารการศึ ก ษา
หน่วยงานสามารถพัฒนาตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของภารกิจ
การประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน จัดให้มีทุกปี โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
จะแต่งตั้งจากบุคลากรภายในของสถาบันที่มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก เมื่อทาการประเมินแล้วจะส่ งรายงานผลการประเมินคุ ณภาพภายในให้ทางมหาวิทยาลัย
ภายใน 2 สัปดาห์หลังเสร็ จสิ้ นการประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ เป้ าหมาย เพราะสถาบันก าหนดเป้ าหมายของตัวบ่ ง ชี้ 9.3 ระดับความส าเร็ จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไว้ที่ระดับ 4
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน
บรรลุเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
1. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชน
2. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. รายงานผลการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในที่ส่งผลต่อคุ ณภาพบัณฑิ ต คุ ณภาพงานวิจยั
และประสิ ทธิผลของการบริ การวิชาการ

ส่ วนสรุป

ส่ วนสรุป
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตารางสรุปการประเมินตามองค์ ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่ งชี้ของ สกอ.
องค์ ประกอบคุณภาพ
องค์ ประกอบที่ 1

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

บรรลุ

องค์ประกอบที่ 1.1

2

2



องค์ประกอบที่ 1.2

2

2



องค์ประกอบที่ 4.1
องค์ประกอบที่ 4.2
องค์ประกอบที่ 4.3
องค์ประกอบที่ 4.4
องค์ ประกอบที่ 5

3
3
2
1

3
3
3
1






องค์ประกอบที่ 5.1
องค์ประกอบที่ 5.2
องค์ประกอบที่ 5.3
องค์ประกอบที่ 5.4
องค์ประกอบที่ 5.5
องค์ ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 7.1
องค์ประกอบที่ 7.2
องค์ประกอบที่ 7.3
องค์ประกอบที่ 7.4
องค์ประกอบที่ 7.5
องค์ประกอบที่ 7.6
องค์ประกอบที่ 7.7
องค์ประกอบที่ 7.8
องค์ประกอบที่ 7.9

3
2
2
3

2
2
2
3

3
3
3
2
2
2
1
1
2

3
3
3
2
2
2
0

ไม่ บรรลุ

องค์ ประกอบที่ 4




ไม่ได้ดาเนินการ











0

2





องค์ ประกอบคุณภาพ
องค์ ประกอบที่ 8

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

บรรลุ

องค์ประกอบที่ 8.1

1

1



องค์ประกอบที่ 8.2

1

1



3
2
3

3
2
3





องค์ ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 9.1
องค์ประกอบที่ 9.2
องค์ประกอบที่ 9.3

ไม่ บรรลุ

