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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development ) เริ่มดําเนินการตาม
โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ  เป็นประธานโครงการ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการจัดต้ังขึ้นตาม
กฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ              
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่                    
27 พฤศจิกายน 2549 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 2550  แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น สํานักงาน
ผู้อํานวยการ และมีการแบ่งหน่วยงานภายในสถาบัน เป็น 3 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป                    
กลุ่มบริหารงานวิจัย และกลุ่มบริการเทคโนโลยี   

ปัจจุ บันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสํานักงานต้ังอยู่ที่อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 5 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
           
        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
                              1.2  โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 

1.2.1  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                          
 
 
                                                      *  หมายถึง  มหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นการภายใน           อ้างอิง : กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สภามหาวิทยาลัยฯ 

สภาวิชาการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

สํานักตรวจสอบภายใน 

สํานักงานอธกิารบดี 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

คณะสถาปัตยกรรมและ 
การออกแบบ * 

- สํานักงานผู้อํานวยการ 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
 

- สํานักงานผู้อํานวยการ 
- กลุ่มวิทยบริการ 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

 - กองกลาง 
 - กองบริหารงานบุคคล  
 - กองคลัง 
 - กองนโยบายและแผน 
 - กองพัฒนานักศึกษา 
 - กองประชาสมัพันธ*์ 
 - กองวิเทศสัมพันธ์  *           
- กองศิลปและวัฒนธรรม *  
 
       

สํานักประกันคุณภาพ *  

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - งานบริหารทั่วไป 
   - กลุ่มจัดทําและพัฒนาองค์กรตาม
ยุทธศาสตร์ของรัฐ 
   - กลุ่มจัดทําระบบและกลไกและพัฒนา
คุณภาพระบบราชการตามนโยบายของรัฐ 
  - กลุ่มติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน 
  - กลุ่มจัดทําและพฒันาระบบคุณภาพ 
  - กลุ่มประมวลผลและจัดทํารายงาน 
  

- สํานักงานผู้อํานวยการ 
- กลุ่มบริการเทคโนโลยี 
- กลุ่มบริหารงานวิจัย 



 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานผู้อํานวยการ 

คณะกรรมการประจํา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานบริหารท่ัวไป กลุ่มบริหารงานวิจัย กลุ่มบริการเทคโนโลยี 

1.2.2  โครงสร้างการแบง่สว่นราชการของสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
 
 

 

 
 

        
 
 
 

1. งานบริหารท่ัวไป 
1.1 งานเลขานุการ 
1.2  งานสารบรรณ 
1.3  งานประชุม 
1.4  งานประชาสัมพันธ์ 
1.5  งานบุคลากร 
1.6  งานอาคารสถานท่ี 
1.7  งานยานพาหนะ 
2.  งานแผนและพัฒนา 
2.1  งานนโยบายและแผน 
2.2  งานงบประมาณ 
2.3  งานติดตามและประเมินผล 
2.4  งานประกันคุณภาพ 
3.  งานคลังและพัสดุ 
3.1  งานการเงิน 
3.2  งานบัญชี 
3.3  งานพัสดุ 
4.  งานสารสนเทศ 
4.1  งานพัฒนาเว็บไซต์ 
4.2  งานฐานข้อมูล 
4.3  งานรายงานประจําปี 
4.4  งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

1.  งานประสานงานวิจัย 
1.1  งานนโยบายและแผนงานวิจยั 
1.2  งานงบประมาณวิจัย 
1.3  งานทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
1.4  งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
1.5  งานติดตามประเมินผลงานวิจัย 
1.6  งานประสานแหล่งทุนวิจัย 
1.7  งานเครือข่ายวิจัย 
2.  งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2.1  งานวารสารวิชาการและวิจัย 
2.2  งานเอกสารและซีดีเผยแพร่ 
2.3  งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
2.4  งานจัดนิทรรศการวิจัย 
2.5  งานประชุมสัมมนาวิชาการ 
2.6  งานนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
2.7  งานทรัพย์สินทางปัญญา 
3.  งานพัฒนานักวิจัย 
3.1  งานฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 
3.2  งานวิจัยสัญจร 
3.3  งานพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
3.4  งานพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 

1.  งานบริการวิชาการ 
1.1  งานควบคุม 
1.2  งานรับ-ส่งและจัดเก็บเอกสาร 
1.3  งานเบิก-จ่าย 
1.4  งานสถานท่ี 
1.5  งานพิมพ์ผลิตสื่อและเอกสาร 
1.6  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
1.7  งานฝึกอบรมสัมมนา 
1.8  งานบริการวิชาชีพ 
2.  งานปฏิบัติการ 
2.1  งานผลิตชิ้นส่วนซ่อม-สร้าง 
2.2  งานตรวจสอบ  ทดสอบ 
2.3  งานบริการวิชาการ 
3  งานคลินิกเทคโนโลยี 
3.1 บริการข้อมูลและให้คําปรึกษา 
3.2 งานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3.3 งานรายงานผลโครงการรายไตรมาส 
3.4 ประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยี 
3.5 ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.6 งานติดตามและประเมินโครงการ 
4  งานบ่มเพาะวิสาหกิจ 
4.1 งานอบรม / สัมมนา 
4.2 งานบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
4.3 งานคําสั่ง /ระเบียบ /ข้อบังคับ /สัญญา 
4.4 งานชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ 
4.5 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 



 

 

1.2.3  แผนภูมิการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
(ผศ.เฟ่ืองฟ้า  เมฆเกรียงไกร) 

อธิการบดี
(รศ.ดวงสุดา  เตโชติรส) 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ) 

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
(ผศ.พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ) 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย
(ผศ.อุดมวิชช์ พลเยี่ยม) 

รองผู้อํานวยฝ่ายบริการเทคโนโลยี
(ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง) 

บุคลากร 
(น.ส.รุจิรา จันทร์สุวรรณ) 
 (น.ส.หนึ่งฤทัย  แก้วคํา) 

 (น.ส.หญิง  มัทนัง) 
 

บุคลากร
 (น.ส.ภุมภา ม่ันวิชาชัย) 

 (น.ส.แสงแข  สพันธุพงศ์) 
(นางกัญญาณัฐ  พ่วงแสง) 
(น.ส.เจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน) 
(น.ส.ประภาพร  สําราญสุข) 
 (นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์) 

 

บุคลากร 
(น.ส.อรวรรณ  มุกนนท์) 
(น.ส.พัชรา หนูเรืองงาม) 
(น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ) 
(นายวรสิทธ์ิ  สุขบรรเทิง) 

(นายแจ๊ค ชุ่มอินทร์) 
(นายธนาณัติ  ปิจดี) 
 (นายณัฐภูมิ  ยกชม) 

(นายปิยะพันธ์  บําเรอจิตร)  
 
 

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
(นางสุจินดา  รังสิกรรพุม) 

หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
(น.ส.สุพัตรา ศรีนิปกานนท์) 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย
(น.ส.อินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์) 

หัวหน้ากลุ่มบริการเทคโนโลยี
(นายสุนทร  คําพินิจ) 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
(น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร) 

 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
 
 



 

 

1.3    สถานที่ต้ัง  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ต้ังอยู่ ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี  ช้ัน 5 พ้ืนที่เทเวศร์  เลขที่ 399              
ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต   กรุงเทพ  10300 โทรศัพท์ 0 2282 9009 – 15  ต่อ               
6093 – 6094  โทรสาร  0 2282 0423  Website : http://www.ird.rmutp.ac.th  
E-mail  : ird@rmutp.ac.th 

 
1.4   ปรัชญา   วิสัยทัศน ์ นโยบาย   พันธกิจ   วัตถุประสงค์  เป้าหมายสูงสดุ  
 
 1.4.1  ปรัชญา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นพัฒนางานวิจยัและงานบริการสังคมสูส่ากล 
 

1.4.2  วิสัยทัศน์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงานดําเนินงานและ

บริหารจัดการงานวิจัย และงานบริการสังคมบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาสู่สากล 

 
1.4.3  นโยบาย 
1. การสร้างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคม ให้มีศักยภาพ สามารถบริหาร

จัดการความรู้และสร้างผลผลิตเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ 
2. การสร้างผลงานวิจัยโดยการสร้างองค์ความรู้ และนําไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยให้

ความสําคัญกับฐานเทคโนโลยีที่เน้นการพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน 
3. การสร้างผลงานบริการสังคมที่เกิดจากผลผลิตของการวิจัยและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย       

โดยการบริการข้อมูล ให้คําปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสร้างรายได้สู่มหาวิทยาลัย 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสําคัญในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการสังคมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  

 
1.4.4  พันธกิจ 
1. กําหนดแนวทาง นโยบาย และการประสานงานการทําวิจัยและบริการสังคมให้เป็นไปตาม

นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย 
2. บริหารงบประมาณและติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและบริการสังคม 
3. บริหารและดําเนินงานวิจัยของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและบริการสังคม 
5. สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
6. ประสานงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยและงานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยแก่สังคม 
7. เป็นศูนย์กลางรวบรวมแลกเปล่ียนข้อมูลและข้อสนเทศการวิจัยและบริการสังคมของ

มหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานภายนอก 
8. สร้างเครือข่ายการทํางานวิจัยและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ 



 

 

          1.4.5  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  และงานบริการสังคมบนพ้ืนฐานของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลผลิตของงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ

งานบริการสังคม 
3. เพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และผู้เช่ียวชาญด้านอาชีพต่าง ๆ 
4. เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  และงานบริการสังคมให้สามารถใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 
1.4.6  เป้าหมายสูงสุด  
เพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  และงานบริการสังคมที่ตอบสนอง

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
1.5 การวิเคราะห์สถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
1.5.1  จุดแข็ง 

1. มีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่ชัดเจน 
2. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  คือ  การวิจัยและบริการวิชาการ

ทําให้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 
3. ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทํางานเพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จ 
4. มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ สามารถเช่ือมโยงการปฏิบัติสู่หน่วยงานระดับคณะได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 
 

1.5.2  จุดอ่อน 
1. สถานที่ทําการของหน่วยงานไม่เป็นเอกเทศ  โดยอยู่ในอาคารสํานักงานอธิการบดี ทําให้ไม่

สามารถขยายพ้ืนที่ได้ และอยู่ในบริเวณที่ไม่เหมาะสม จึงส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่
บุคคลภายนอก 

2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ทําให้ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีอัตราการ
ลาออกบ่อย และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

 
1.5.3  โอกาส 

1. รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยและบริการวิชาการ 
2. สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมฐานความรู้ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลที่ผ่านการวิจัย ส่งผลให้หน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการทําวิจัย 
3. เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ทําให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ            

การอุดมศึกษาในบางแผนงาน / โครงการสูงกว่ามหาวิทยาลัยที่มีความเข็มแข็งแล้ว 
 
 



 

 

1.5.4 อุปสรรค 
1. ความเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ทําให้ต้องแข่งขันกับมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงมาแต่เดิม 
2. แม้มีกรอบอัตรากําลังของบุคลากร แต่ขาดงบประมาณด้านเงินเดือน ทําให้ไม่สามารถ

เพ่ิมบุคลากรในการทํางานได้ 
 
1.6   ข้อมูลทัว่ไปของหน่วยงาน 

1.6.1  คณะกรรมการประจําสถาบนั 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมวิชช์ พลเยี่ยม   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ  กรรมการ 
4. ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง     กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ  วิชิรานนท์   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม  พรเจรญิ   กรรมการ 
7. อาจารย์พงษ์ศักด์ิ  จตุรนาคากุล   กรรมการ 
8. อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ    กรรมการ 
9. นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์    กรรมการ 
10. นางสุจินดา  รังสกิรรพุม    เลขานุการ 
11. นางสาวอินท์ธีมา  หิรญัอัครวงศ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวรุจิรา  จันทร์สุวรรณ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.6.2  คณะผูบ้ริหารสถาบนั 
ผู้อํานวยการสถาบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
รองผู้อํานวยการสถาบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมวิชช์  พลเยี่ยม 
รองผู้อํานวยการสถาบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ 
รองผู้อํานวยการสถาบัน   ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง 
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ  นางสุจินดา  รังสิกรรพุม 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป   นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย  นางสาวอินท์ธีมา  หิรญัอัครวงศ์  
หัวหน้ากลุ่มบริการเทคโนโลยี  นางยสุนทร  คาํพินิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 

2.1  นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 
   

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวดที่  6  เรื่อง  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา      
ได้กําหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ในฐานะเป็นองค์กร
มหาชนทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก   เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอผล
การประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชนน้ัน  มหาวิทยาลัยนํามาใช้ต้ังแต่วันที่ 18 มกราคม 
พ.ศ. 2548 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย จึงดําเนินการตามข้ันตอนการ
ประกันคุณภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 

วิเคราะห์สถานการณ ์ (SWOT Analysis) 

จัดทําวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

กําหนดนโยบายคุณภาพ 

แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพ่ือจัดระเบียบและสภาพแวดล้อม 

นําระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการท้ังระบบ 

นําผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขียน SAR 

เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

เตรียมการเพ่ือรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

กําหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของ มหาวิทยาลัยจัดทําเป้าหมายคุณภาพ 



 

 

ขั้นตอนที ่1 การวิเคราะห์สถานการณ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ โดย
วิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ทําให้
ทราบว่าปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแข่งขัน กฎหมาย พ.ร.บ. 
มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา  ในแง่บวกหรือลบ ถ้าเป็นแง่บวกถือเป็นโอกาสที่ดี แต่ถ้าเป็น
ลบถือเป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการทํางาน  หลังจากน้ันวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพ่ือให้พบ
จุดแข็ง หรือจุดอ่อนของ สถาบันวิจัยและพัฒนา  เพ่ือเตรียมหาแนวทางพิจารณาว่า  ถ้าเป็น
โอกาสและจุดแข็งจะได้เร่งดําเนินการ  แต่ถ้าจุดอ่อนจะต้องรีบจัดทําแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที ่2 การจัดทําวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จะต้องจัดทํา
แผนกลยุทธ์เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการดําเนินการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ว่าจะมีทิศทางไปในทางใดและจะต้องปรับบทบาทของสถาบันอย่างไรบ้าง สถาบันวิจัย
และพัฒนา มีวิสัยทัศน์  ดังน้ี 
               “สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เป็นหน่วยงานดําเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัย  และงานบริการวิชาการแก่สังคมบน
พื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อพัฒนาสู่สากล” 

ขั้นตอนที ่3 กําหนดนโยบายคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้กําหนดนโยบายเพ่ือเป็นการแสดง
ความมุ่งมั่นว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้ความสําคัญที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่รับบริการ  โดยนโยบาย
คุณภาพของ สถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดดังน้ี 
           “มุ่งม่ันสรา้งผลงานวิจัย  และบริการวิชาการแก่สังคมที่มีคณุภาพเพื่อพฒันาสังคม
และสรา้งมูลคา่เพิ่มให้แก่ประเทศ” 

ขั้นตอนที ่4 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะทํางานด้านการจัดทํายุทธศาสตร์ กํากับดูแลตัว
บ่งช้ีและจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ เพ่ือทําให้การดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที ่5 วิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders) 
ผ่านทางกระบวนการของงานวิจัยและงานคลินิกเทคโนโลยี  ว่ามีความต้องการให้สถาบันวิจัย
และพัฒนา ดําเนินการกิจกรรมอย่างไรบ้าง เพราะถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่าน้ีเป็นผู้รับบริการ และ
การท่ีทราบความต้องการจะทําให้สถาบันได้ตอบสนองความต้องการ  และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอย่างแท้จริงและนําข้อมูลน้ีมาวางแผนการดําเนินการของสถาบัน 

ขั้นตอนที ่6 นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้    เน่ืองจาก  5 ส  เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่เน้นเรื่อง
ของการจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยบุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันร่วมกัน การจัดทํา 5ส จะทําให้สถานที่ทํางานน่าอยู่ มีการดูแล
เครื่องมืออุปกรณ์  มีการบ่งช้ี  มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ และมีวิธีการข้ันตอนการทํางาน
ชัดเจน การกําหนดกิจกรรมต่างๆ จะดําเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่วมกันจึงถือได้
ว่าเป็น  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม 5 ส น้ี  ทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้าน
ต่างๆ 



 

 

ขั้นตอนที ่7 นําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการบริหารจัดการ  เน่ืองจาก
กระบวนการบริหารจัดการที่จะพิจารณาผลลัพธ์ของการบริหารงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการจะต้องพิจารณาจาก  Input        Process          Output        Outcome  
การนําระบบมาตรฐาน  ISO  9001  มาประยุกต์ใช้  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นําวงจรการ
บริหารคุณภาพ  ต้ังแต่การเริ่มวิเคราะห์ความต้องการการจัดหาทรัพยากร กระบวนการ
ดําเนินงาน  กระบวนการของกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ  ทําให้การปฏิบัติงานมีกรอบของการ
ปฏิบัติ  โดยวางแนวกระบวนการทํางาน(Process)  ภายในให้เกิดความคล่องตัว จึงทําให้การ
ปฏิบัติงานของสถาบัน    มีวิธีการ สามารถทวนสอบการทํางานได้ และมีร่องรอยของหลักฐาน
ยืนยันกิจกรรมต่างๆ ทําให้มั่นใจได้ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการภายใต้กลไก
คุณภาพอย่างแท้จริง 

ขั้นตอนที ่8 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กําหนดมาตรฐาน  เกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งช้ีเฉพาะ  โดยอิง
มาตรฐานคุณภาพของ สกอ.  สมศ.  ก.พ.ร. และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดเป็น  5 องค์ประกอบ  21 ตัวบ่งช้ี และนํามา
กําหนดเป็นเป้าหมายคุณภาพของสถาบัน  ถ่ายทอดนโยบายลงสู่กลุ่มงาน/งาน เพ่ือจัดทําแผน
และวางแผนพัฒนาสถาบันรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําปี และแผนงานต่างๆ สําหรับใช้
กํากับการดําเนินงานของสถาบันและกลุ่มงาน/งาน ทั่วทั้งองค์กร  รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพทุกด้าน  ทําให้มีแนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ทุกกลุ่มงาน/งาน จึงมีระบบและกลไกการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพชัดเจน  คือ มีการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมิน
คุณภาพครบถ้วน 

ขั้นตอนที ่9 นําผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง  
(Self - Assessment Report : SAR) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่เรียกว่า SAR น้ัน 
วิธีการดําเนินการคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพ โดยนําตัวบ่งชี้คุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นองค์ประกอบหลัก และกําหนดตัวบ่งชี้โดยคํานึงถึงภารกิจหลักของ
สถาบัน ได้แก่งานวิจัยและงานบริการวิชาการ เมื่อนํามาจัดทําแบบรายงานประเมินตนเอง 
(SAR) ทําให้เขียน  SAR ได้ง่ายและเป็นรูปธรรม  มีหลักฐานรายละเอียดอย่างชัดเจน  และ
พิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมทุกอย่างดําเนินการจริงมีผลลัพธ์แน่นอน 

ขั้นตอนที ่10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เมื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําระบบคุณภาพ
และเขียน SAR  ตามมาตรฐานที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กําหนด ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติน้ันต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  คือมีการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยสถานศึกษาแห่งน้ัน และหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น 
ซึ่งถือเป็นการประกันคุณภาพภายใน และถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  มีการจัดทํารายงานประจําปี 
เสนอต่อมหาวิทยาลัยและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 



 

 

ขั้นตอนที ่11 เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
ได้กําหนดให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเป็น
องค์กรมหาชน  ทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งและนําเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงาน  ที่เก่ียวข้องและต่อสาธารณชน   การประเมิน  สมศ.  (รอบสาม)  
จะต้องประเมินสถานศึกษาทุก ๆ  5  ปี  ในการประเมินของ  สมศ.  หากสถานศึกษาใดไม่ได้
จัดทําระบบคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน   สมศ.  จะแจ้งให้ต้นสังกัดเข้าไปดําเนินการแก้ไข 
ผลลัพธ์จากการตรวจประเมินจะแจ้งยังสํานักงบประมาณ  สถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด
และรายงานต่อสาธารณชนให้ทราบ 

2.2  แผนการดําเนินงานขั้นตอนในการจัดการะบบประกันคุณภาพภายใน 
            นํา 5 ส และระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001   มาจัดระบบคุณภาพด้านกระบวนการ (Process) 
ทั้งองค์กร   โดยอยู่ในรูปของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Procedure Manual : PM)  และจากวิธีการปฏิบัติงาน 
(Work Instruction  : WI) ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนานําไปใช้ จะมีวิธีการทํางานและบันทึกคุณภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีคุณภาพในการประเมินตนเองคือ  SAR  ทําให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาเขียน  SAR 
ที่วิเคราะห์ผลการทํางานโดยมีร่องรอยหลักฐาน  สามารถตรวจสอบและทวนสอบได้อย่างสมบูรณ์ 
ทําให้คุณภาพเกิดขึ้นใน แก่นของการทํางาน  และส่งผลลัพธ์ให้กับผู้รับบริการโดยตรง  รวมทั้งสร้างวัฒนธรรม
ที่ดีแก่การทํางานของสถาบันด้วยซึ่งสถาบันมีแผนการดําเนินงาน/ขั้นตอน  ในการจัดการระบบคุณภาพภายใน 
ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการดําเนินงาน  ขั้นตอนการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเตรียมการ 

 

1. จัดทําคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2553 
2. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 

 สร้างความตระหนัก 
 พัฒนาความรู้และ

ทักษะ 
3. แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 

การดําเนินงาน 

 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 
 กําหนดเป้าหมาย  หรือมาตรฐาน

การศึกษา 
 จัดลําดับความสาํคัญของ

เป้าหมาย 
 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 กําหนดระยะเวลา 
 กําหนดงบประมาณ 
 กําหนดผู้รับผิดชอบ 

 

จัดทํารายงานประเมินตนเองหรือ
รายงานประจําปี 

 รวบรวมผลการ 
ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน 

 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
 เขียนรายงาน 

 

การรายงาน 

 

2. ดําเนินการตามแผน  (D) 
 ส่งเสริม สนับสนุน 
 จัดสิ่งอํานวยความสะดวก  สนับสนุนทรัพยากร 
 กํากับ  ติดตาม 
 ให้การนิเทศ

 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 
 วางกรอบการประเมิน 
 จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 
 เก็บข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
 แปลความหมาย 
 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 
 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 วางแผนในระยะต่อไป 
 จัดทําข้อมูลสารสนเทศ 



 

 

2.3  แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและเป็น
ระบบ  โดยการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผลและ
ภูมิคุ้มกันที่ดี  ภายใต้เง่ือนไข  2 เง่ือนไข  คือ  เง่ือนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) และเง่ือนไข
คณุธรรม (ซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน  แบ่งปัน) สร้างระบบประกันคุณภาพ  ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  ด้วยระบบและกลไก                  
ดังน้ี 
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาคุณภาพโดย  กําหนด
มาตรฐานตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน  สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยซึ่ง  สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด
มาตรฐานคุณภาพเป็น  5 องค์ประกอบ  21 ตัวบ่งช้ี    ดําเนินการควบคุมคุณภาพ ด้วยการจัดทําแผน 
และวางแผนพัฒนาหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจําปี และแผนงานต่างๆ  เพ่ือกํากับการดําเนิน
ตามเป้าหมายคุณภาพที่สถาบันกําหนด  ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติทุกกลุ่มงาน/งาน และนําผลลัพธ์มาพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สมดุลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง 
  
 การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่มงาน/งาน           
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจสอบด้วยการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง  และส่งรายงานการประเมินตนเองให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี (120 วัน 
หลังจากสิ้นปีการศึกษา) นอกจากน้ีสถาบันจะต้องดําเนินการตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานใน

การพัฒนาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 



 

 

โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน (Audit)  เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้นในปีต่อไป 
 การประเมินคุณภาพ  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด  และประเมินคุณภาพ
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

- การประเมินคุณภาพภายใน  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายใน  2 ระดับ คือ  
ระดับสถาบัน  และระดับมหาวิทยาลัย 

- การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)  จะจัดดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอก  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ  ที่มีข้อมูลเก่ียวกับงานตามภารกิจของสถาบันตามคําร้องขอของ สมศ.  ซึ่งการประเมิน
คุณภาพภายนอกจะต้องได้รับการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆห้าปีนับต้ังแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

 สรุปได้ว่า  การตรวจประเมินคุณภาพ เป็นขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหน่ึงของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งน้ี  รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเน้ือหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมิน จะ
เป็นกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน  ซึ่งจะนําไปสู่การยอมรับของผู้ถูก
ประเมิน และเป็นผลให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริง 
 เพ่ือให้กลุ่มงาน/งาน เข้าใจระบบประกันคุณภาพที่มีความเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย สามารถนํา
ระบบประกันคุณภาพและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพไปถ่ายทอดสู่ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน  สถาบัน
จึงกําหนดเป็นแผนภาพ/แผนผัง ดังน้ี 

- การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
- ผังกระบวนการ Business Flow  มทร.พระนคร 
- ผลลัพธ์ของการประกับคุณภาพการศึกษา 
- ประโยชน์ของผู้รับบริการ 
- เป้าหมายคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา  ปีการศึกษา 2553 

 
 

    
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงาน

การประเมินภายนอก

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  มาตรฐานมาตรฐาน
และพันธกิจและพันธกิจ

การวางแผนและ
จัดระบบ

การนําแผนสูปฏิบัติ
และกํากับติดตาม

การประเมินการประเมิน
ตนเองตนเองรายงานประจําป

ที่เปน

รายงานประเมินตนอง

การพัฒนาสถานศึกษาการพัฒนาสถานศึกษา

และความรับผิดรับชอบและความรับผิดรับชอบ

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

การบรหิาร

จัดการ

ความพงึพอใจ

การเงินและ

งบประมาณ

นวัตกรรม

และการเรียนรู

การบรหิารจัดการ

โดยแผนและ

มุงผลลัพธ

ระบบขอมูล

และสารสนเทศ

ความโปรงใส

พรอมรบั

การตรวจสอบ

การบรหิาร

คุณภาพ

และประกัน

คุณภาพ

ความมีอิสระ

คลองตัว

การมีสวนรวม

การบริหาร
สอดคลองกบั
จุดมุงหมาย
ของ พ.ร.บ.
และมาตรฐาน
การศึกษา

ความมีเหตุมีผล

ความมีเหตุมีผล

คุณ
ธร
รม
จริ
ยธ
รร
ม

คณุ
ธร
รม
จร
ยิธ
รร
ม

ความรอบรู

ความรอบรู

ควา
มพ

อป
ระม

าณ

ควา
มพ

อป
ระม

าณ

กา
รมี
ภมู
คิุ
มก
นัที่
ดี

กา
รมี
ภูมิ
คุ
มกั
นท
ีด่
ี

วิสัยทัศน

และมาตรฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการใหสมดุล

การบริหารฐานมหาวิทยาลัย
ระบบมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ

ที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธยิานุวัฒน

ผอ.สมศ.

มีภูมิคุมกนั

ในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมาณ

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู

(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม

(ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม

กาวหนาอยางสมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

นําสู

การบริหารจัดการใหสมดุลการบริหารจัดการใหสมดุล
การเงินและงบประมาณ (Financial)

วิสัยทศันวิสัยทศัน  มาตรฐานมาตรฐาน  

และกลยุทธและกลยุทธ

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ความพึงพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

การบริหารจัดการ
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

การเรียนรูและนวัตกรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตัวบงชี้การบริหารฐานตัวบงชี้การบริหารฐานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ( (UBM) UBM) 

เพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญเพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ

UBM

มรีะบบบริหารและจัดการศึกษาที่สอดคลอง

กับจดุมุงหมายของพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแหงชาติ

มีอิสระคลองตัวในการบริหารวชิาการ

การบริหารบคุคล การบริหารงบประมาณ

การบริหารทั่วไป

มีการบริหารจดัการ

แบบมสีวนรวมจากทุกภาคสวน

มรีะบบบริหารและการจดัการ

ตามหลักธรรมาภิบาล

มรีะบบบริหารและจัดการศึกษา

ที่พรอมรับการตรวจสอบ

คุณภาพและประสิทธิภาพ

การพัฒนาคุณภาพ
(QC)

 กําหนดมาตรฐาน
 วธิีการพัฒนา

 จัดทรัพยากรสนับสนุน

การประกันคุณภาพ
(QA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมินคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พัฒนาสูคุณภาพกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพ

ระบบประกันคุณภาพ

อ้างอิง : ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์    
 

ผังกระบวนการ (Business Flow)    มทร.พระนคร                    (ปรับจากของ มทร.พระนคร CEO 22 มิ.ย. 50) 



 

 

หมายเหตุ              คือ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ของคณะ            คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่เกี่ยวข้อง          *** คือ  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ 

 
 
 

วางแผน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน ระหว่างการจัดการเรียนการสอน การจบการศึกษา 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 
 แผนสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 แผน มทร.พระนคร 
 แผนคณะฯ  
 แผนหน่วยงานย่อย 
 
 
 
 
 
 
 แผนปฏิบัติงานประจําปี 
 แผนงาน/โครงการ 

 จัดทําแผนการเรียน 
 กําหนดผู้สอน  
 จัดทําตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ   
 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ 
 จัดทําโครงการสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา 
 เตรียมห้อง/อุปกรณ์การสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา 

 งานทะเบียนนักศึกษา 
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน 
 ออกหนังสือรับรอง 
 ตรวจสอบวุฒิ 
 ตรวจสอบผลการเรียน 
 ปฏิทินการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปฐมนิเทศ 
 พัฒนาวินัย คุณธรรม/ จริยธรรม 
 ศิลปวัฒนธรรม 
 การจัดกิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กีฬา) 
 สวัสดิการ รด. กยศ. 

 งานวิจัยและพัฒนา 
 งานส่งเสริมและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การเรียนการสอน 
 บันทึกผลการสอน 
 วัดและประเมินผล 
 ประเมินผู้สอน 
 บํารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 ให้คําปรึกษา (อ.ที่ปรึกษา) 

 ห้องสมุด 
 ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ศูนย์นวัตกรรม/ 

พัฒนาสื่อ(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

 

  ปัจฉิมนิเทศ ***     
งาน กิจการนศ. 

  ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท. 

  ติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษา ***          
งานกิจการนศ. 

 ชมรม/ สมาคม/    
ศิษย์เก่า /ผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 วิเคราะห์ความต้องการ 
 แผนรับนักศึกษา 
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร. 
 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่***สสท/ กองคลัง 

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
  

PM 11 
แผนงาน/งปม.

แลติดตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 
การปฏิบัติ 

การแก้ไขและ
การป้องกัน 

 

PM 21 
การทบทวน
ของฝ่าย

บริหารด้าน
คุณภาพ

PM 20 
การ

ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

PM 19 
การควบคุม

เอกสารคุณภาพ
และบันทึก

ข้อมูล

PM 18 
งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

PM 17 
งาน

บริการ 

PM 16 
งานคลงั
และพัสดุ 

 

PM 15 
งาน 

บุคลากร 

PM 12 
งาน

สารสนเทศ 
 

PM 13 
งาน

ประชาสัมพันธ์ 
 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 
การรับนักศึกษาใหม่

***งานแผน 

***งานหลักสูตรและ
สาขาวิชา 

PM 01 
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์/

แม่บท 

PM 02 
การบริหารหลักสูตร PM 10 

การจบการศึกษา 

PM 04 
การจัดการเรียนการสอน 

PM 05 
งานทะเบียน 

และประเมินผล

PM 06 
งานพัฒนา 
นักศึกษา

PM 07 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม PM 08 

งานวิทยบริการ

PM 09 
งานสหกิจศึกษา/

ฝึกงาน 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีความมั่นใจว่า  ได้รับการบริการที่มีคุณภาพท้ังระบบ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
2. มีความสะดวก  ประหยัดเวลาในการรับบริการจากสถาบัน 
3. ไม่เสียเวลาในการค้นหาและต้องประเมินว่าสถาบันมีคุณภาพหรือไม่  หากจะต้องติดต่อหรือ

บริการ 
4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ 
5. มีความภูมิใจและมั่นใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันที่มีระบบคุณภาพชัดเจน  ตรวจสอบได้ 

 
 

 
 

ประโยชน์ขององคก์ร ประโยชน์ของบุคลากร 
1. มีรูปแบบการจดัองค์กร การบริหารงานทีเ่ป็น

ระบบมีประสิทธิภาพ 
1. บุคลากรทกุคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบ 

คุณภาพ 
2. มีโครงสร้างองค์กร  กรอบภาระหน้าที ่ ความ

รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรในแต่ละ
ตําแหน่งชัดเจน 

2. ทุกคนรูก้รอบการปฏิบัติหน้าทีแ่ละสามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได ้

3. ลดขั้นตอนความยุ่งยากของการส่ือสารและการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

3. บุคลากรในองค์กรมีจติสํานึกและมีความร่วมมือ     
       ในการปฏิบัติงานเพือ่คุณภาพมากขึ้น 

4. สามารถกําหนดแผนการปฏิบัตงิานที่ชัดเจนทําให้
การจดัหาเครือ่งมือ วัสด ุครุภัณฑ์ เพื่อการ
ปฏิบัติงานได้อยา่งเหมาะสมและตรงเวลา 

4. การปฏิบัตงิานมีระบบ  ชัดเจน   และระบุขอบเขต    
ได้ชัดแจ้ง 

5. มีการกําหนดภารกิจของผู้ปฏิบัติ กรอบการ
ดําเนินงานชัดเจน   ทําให้ลดความขัดแยง้ในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร 

5. บุคลากรทกุคนสามารถเสนอแนวทางพัฒนาตนเอง
ให้สอดคล้องกบังานที่ตนเองปฏิบัติได้ 

6. องค์กรสามารถพัฒนาระบบคุณภาพทั้งระบบและ
ไปในทิศทางเดยีวกัน 

6. บุคลากรทกุคนมีความเข้าใจตรงกัน  และ
พัฒนาการทํางานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มได้ดีขึ้น 

7. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ เปน็ที่ยอมรับของ
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 

7. บุคลากรทกุคนมีความภูมิใจในองค์กรและมีความ     
รู้สึกทีด่ีต่อองค์กร 

ผลลัพธ์ของการประกันคณุภาพการศึกษา 

 

             ประโยชน์ของผู้รับบริการ 



 

 

บทที่  3 
ตัวบ่งช้ี / เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนนิการ 
หลักการ 
 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศน์  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  ซึ่งสอดคล้องกับ
ปรัชญา  ปณิฐาน  กฎหมาย  และจุดเน้นของสถาบัน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวิสัยทัศน์  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และ
แผนกลยุทธ์ที่กําหนดแล้วให้บุคลากรทุกกลุ่มงานภายในของสถาบันได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
และปฏิบัติงาน 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ.  2551-2565)  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.  2547  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2551  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

8. หลักการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้  จํานวน  1  ตัวบ่งชี้  คือ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 6 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ผลผลิต/ผลลัพธ์ เก็บข้อมูลตามรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  แผนการ
ดําเนินงานเก็บข้อมูลรอบปีการศึกษา 2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนามีภารกิจหลัก คือ การวิจัย และ การบริการทางวิชาการ        
แก่สังคม ในการดําเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจหลักและเช่ือมโยงนโยบายด้านวิจัยและการบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยได้น้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนา  จําเป็นต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ            
ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สถาบันไปสู่ทุกกลุ่มงานภายในสถาบัน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 2 พันธกิจ คือ การวิจัยและ        

การบริการทางวิชาการ  
4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 2 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การประจําปี 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 
หลักการ 
 การวิจัยเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นหน่วยงานหน่ึงที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการและดําเนินงานที่
เก่ียวข้องกับการประสานงานวิจัย  การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี  การพัฒนานักวิจัย  และการทํา
วิจัย  ผ่านทางหน่วยงานในสังกัดสถาบัน  คือ  กลุ่มบริหารงานวิจัย  โดยมีวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดใน
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  คือ  เพ่ือสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการ
เพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับที่  2  (พ.ศ.  2551-2565)  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2551  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ.  2553  สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน)  (สมศ.) 
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ.  2541  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้  จํานวน  6  ตัวบ่งชี้  คือ 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 
2.2 ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย 
2.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย 
2.5 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการต่อจํานวนผลงานทั้งหมด 
2.6 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 : ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยเรื่องงานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา  2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  การเสนอของบประมาณวิจัย  การทําสัญญารับทุนวิจัย การติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานวิจัย  เพ่ือให้สามารถบริหารงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย   

ระบบ  หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน  ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ โดยองค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน  
 

กลไก  หมายถึง  สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการกําหนดโครงสร้างการดําเนินงานงบประมาณวิจัยและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
2. มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเสนอของบประมาณวิจัยและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

โดยทั่วกัน 
3. มีการรวบรวมข้อเสนอการวิจัยและพิจารณาข้อเสนอการวิจัย  
4. มีการทําสัญญารับทุนอุหนุนการวิจัย     
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานวิจัย 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน 
 

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 หรือ  6  ข้อ 
 

 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.2 : ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา  2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นภารกิจที่ต่อเน่ืองจากการประสานงานวิจัย            
เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
ของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  และมหาวิทยาลัย  สู่การรับรู้ของสาธารณชน  ในรูปแบบของ
การจัดนิทรรศการภายในมหาวิทยาลัย  และการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก  ผ่านทาง
ผู้รับผิดชอบ คือ  งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีในกลุ่มบริหารงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการกําหนดโครงสร้างการดําเนินงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
2. มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี  และประชาสัมพันธ์ให้

ทราบโดยทั่วกัน 
3. มีโครงการ/กิจกรรมการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี  และดําเนินการตามแผน 
4. มีการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานครบทุกโครงการ/กิจกรรมภายในเวลาที่กําหนด 
5. มีเครือข่ายการเผยแพร่และถา่ยทอดเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติและ /หรือ

นานาชาติ     
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.3 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา  2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  ช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สําคัญช่องทางหน่ึงคือ                 
การตีพิมพ์ในวารสารท่ีเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารที่กําหนดโดยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับใน
วงวิชาการ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญคือ  1)  การพิจารณารับบทความ  2)  การประเมิน
บทความ  และ 3)  การจัดพิมพ์และเผยแพร่บทความ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดโครงสร้างการดําเนินงานจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย  และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
2. มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย  และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย            

ทั่วกัน 
3. มีโครงการ/กิจกรรมการจัดทาํวารสารวิชาการและวิจัยระดับมหาวิทยาลัย 
4. มีการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการเผยแพร่วารสารวิชาการและวิจัยสู่สาธารณชน 
6. เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมลูของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยและ/หรือฐานข้อมูลอ่ืน ๆ  

 
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  หรือ   
6  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.4 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การพัฒนานักวิจัยเป็นภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาบุคลากรที่เป็น
อาจารย์ประจําให้มีศักยภาพในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  การนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย  ในโครงการต้น
กล้านักวิจัย  นักวิจัยมืออาชีพ  และโครงการวิจัยสัญจร  ผ่านทางงานพัฒนานักวิจัยในกลุ่มบริหารงานวิจัย  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดโครงสร้างการดําเนินงานการพัฒนานักวิจัยและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
2. มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานการพัฒนานักวิจัย  และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
3. มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักวิจัย  และการดําเนินงานตามแผน 
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการพัฒนานักวิจัยซึ่งต้องมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  80 
5. มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย     

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.5 :  ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการต่อจํานวนผลงานทั้งหมด 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การวิจัยเป็นพันธกิจที่สําคัญของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  โดยผลงานวิจัยที่จะมี
คุณภาพ  สามารถพิจารณาได้จากการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการใน
ระดับชาติและ / หรือนานาชาติ 
 การตีพิมพ์  หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ  (Journal)             
ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full  
Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขที่กําหนด 
 บทความจากผลงานวิจัยที่ ไ ด้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนํามานับได้ เฉพาะ  Articleหรือ 
Conference Paper หรือ Review เท่าน้ัน ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการน้ัน  สามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Full Paper)  
เท่าน้ัน 
 
 วิธีการคํานวณ 
    ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  x100 
         ผลงานวิจัยทั้งหมด 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 
ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการต่อจํานวนผลงานทั้งหมด  ร้อยละ  30 1 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการต่อจํานวนผลงานทั้งหมด  ร้อยละ  40 2 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการต่อจํานวนผลงานทั้งหมด  ร้อยละ  50 3 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการต่อจํานวนผลงานทั้งหมด  ร้อยละ  60 4 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการต่อจํานวนผลงานทั้งหมด  ร้อยละ  70 5 

 
 

 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.6 : ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา  2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนามีภารกิจการส่งเสริมการทําวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา  ซึ่งมีเรียกแตกต่างกันไป  อาทิ  โครงงาน  แผนงานพิเศษ  ปริญญานิพนธ์  เป็นการส่งเสริม  
สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่  3  หรือปีที่  4  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ได้พัฒนาผลงานที่สามารถพัฒนาทักษะการทําวิจัย  รวมทั้งทักษะการนําเสนอผลงานผ่านช่องทางของสื่อ
ต่างๆ  ผ่านทางงานประสานงานวิจัย  โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่         
กลุ่มบริหารงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีโครงการ/กิจกรรมรองรับภารกิจการส่งเสริมการทําการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
2. มีการประเมินข้อเสนอโครงการและจัดสรรงบประมาณเป็นทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
3. มีการติดตามรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน 
4. มีการรวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์และประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการนําเสนอผลการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาผ่านช่องทางของสื่อต่าง ๆ  

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
หลักการ 
 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นหน่วยงานหน่ึงที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการและดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมผ่านทางหน่วยงานในสังกัด  
คือ กลุ่มบริการเทคโนโลยี  คลินิกเทคโนโลยี  และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ โดยให้บริการแก่ชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ การให้บริการข้อมูล ให้คําปรึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการอบรม สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอาชีพเดิม สร้างอาชีพใหม่ และพัฒนาความรู้และทักษะ
ของผู้รับบริการ 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับที่  2  (พ.ศ.  2551-2565)  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2551  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ.  2553  สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน)  (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้  จํานวน  6  ตัวบ่งชี้  คือ 
3.1 ระบบกลไกการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
3.2 กระบวนการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
3.3 ระดับความสําเร็จของการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพใน

ชุมชน 
3.4 ระดับความสําเร็จของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
3.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 
3.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบ่มเพาะวิสาหกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่3.1 : ระบบกลไกการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา  2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม    
ให้มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  การกําหนดนโยบายและเป้าประสงค์  เป้าหมาย  
แผนการดําเนินงาน  การประเมินผลตามแผน  การรายงานผลการดําเนินงาน  เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ  

ระบบ  หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องทําอะไรบ้าง  เพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน  ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ โดยองค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน  
 

กลไก  หมายถึง  สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร    
มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริการทางวิชาการแก่สังคม  ซึง่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย     

2. มีการกําหนดเป้าหมายของงานบริการวิชาการเพ่ือบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ  

3. มีแผนการดําเนินงานบริการวิชาการ  โดยกําหนดตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ประกอบด้วย  ตัวช้ีวัด           
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  เชิงเวลา  และตัวช้ีวัดระดับผลผลิตประกอบด้วย  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
เชิงคุณภาพ เชิงเวลา  และเชิงต้นทุน     

4. มีการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ 

 
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 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่3.2 : กระบวนการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการและ
เป็นที่พ่ึงของชุมชน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  หน่วยงานวิชาชีพ  และสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ
และความพร้อมของสถาบัน  พิจารณาได้จาก  1)  การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ  2)  การสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  3)  การใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการจากผลการดําเนินงาน  และ    
4)  การติดตามรายงานผลและเผยแพร่ผลการดําเนินงานสู่สาธารณชน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือประกอบการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
2. มีความร่วมมือในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกและ/หรือ

ผู้รับบริการ 
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
4. มีการติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการ 
5. มีการเผยแพร่ผลจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสู่สาธารณชน 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่3.3 : ระดับความสําเร็จของการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพ 
                    ในชุมชน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันและพัฒนา  เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการนําผลงานวิจัย  และองค์ความรู้
ของมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านทางการดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชน
ได้มีอาชีพ  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 • ชุมชน หมายถึง แหล่งที่มีคนที่มีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ในลักษณะเดียวกัน อาศัยใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกัน อาจหมายรวมถึงหมู่บ้าน กลุ่มชนเผ่าต่างๆ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต หรือจังหวัด เป็นต้น 
 • การนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน หมายถึง 
กิจกรรมใดๆ ที่คลินิกเทคโนโลยีได้นําเอาความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปพัฒนาศักยภาพ
ของคนในชุมชน หรือไปสร้างโครงการใดๆ ที่นํามาสู่การมีอาชีพเพ่ือการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน/
แก้ปัญหาความยากจน เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ตาม
เกณฑ์ขั้นตํ่าได้อย่างน้อย 3 ใน 5 ข้อดังต่อไปน้ี  
 1. ทุกคนในครอบครัวที่มีอายุระหว่าง 22-60 ปี มกีารประกอบอาชีพ และมีรายได้ 

2. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าคนละ 23,000 บาท ต่อปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
     และสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณพ.ศ. 2552 
3. ครัวเรือนมีการเก็บออมในปีงบประมาณพ.ศ. 2553 มากกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
4. หัวหน้าครอบครัวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ครั้ง 
5. หัวหน้าครอบครัวรับรู้ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

หมายเหตุ : สถาบันวิจัยและพัฒนาเลือกดําเนินการตามเกณฑ์ข้อ  1  4  และ  5 
 
โดยท่ี  :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 มีแผนการดําเนินงานในการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและหรือพัฒนา

อาชีพในชุมชนอย่างน้อย 1 อาชีพ  
2 มีการสร้างและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอย่างน้อย 1 อาชีพ อย่างน้อย 2 ชุมชน 
3 มีการสร้างและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอย่างน้อย 2 อาชีพ อย่างน้อย 2 ชุมชน  
4 มีการสร้างและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอย่างน้อย 2 อาชีพ อย่างน้อย 3 ชุมชน  
5 แสดงให้เห็นว่าการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและหรือพัฒนาอาชีพใน

ชุมชนน้ัน ส่งผลให้คนที่ทําอาชีพดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (อย่างน้อย 1 อาชีพ) 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่3.4 : ระดับความสําเร็จของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  เป็นพันธกิจที่สําคัญพันธกิจหน่ึงของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันโดยมีมาตรการในการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือส่งเสริมอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
 • โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดขึ้น
เพ่ือให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน หรือเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ชุมชน รวมถึงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีค่าตอบแทน  และบริการวิชาการและวิชาชีพแบบให้เปล่า 
โดยต้องเป็นโครงการตามแผนงบประมาณ และแผนของสถาบันที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
และดําเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
 • การวัดความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ จะมุ่งวัดที่ผลซึ่งเกิดกับผู้รับบริการ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพใน 4 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย ความรู้ความเข้าใจ ความพึง
พอใจ  และการนําความรู้ไปใช้  
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  :  
 กําหนดเป็นระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 
ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โดยท่ี :  
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 มีแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
2 มีการนําแผนสูก่ารปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ 
3 ดําเนินการได้บรรลุความสําเรจ็ตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ          

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของโครงการตามแผน 
4 ดําเนินการได้บรรลุความสําเรจ็ตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ         

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 ของโครงการตามแผน 
5 ดําเนินการได้บรรลุความสําเรจ็ตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ         

 ร้อยละ 80 ของโครงการตามแผน 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่3.5 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : คลินิกเทคโนโลยี  คือ กลไกความร่วมมือในการนําผลงานวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย  คือ ชุมชน  วิสาหกิจชุมชน  ผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และภาคอุตสาหกรรม  ในรูปแบบของคลินิกเทคโนโลยี
เครือข่ายของคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปัจจุบัน  บริหารงานรูปแบบของ
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  บริหารจัดการใน   เขตพื้นที่แบ่งเป็น  5  ศูนย์  โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
หน่วยประสานงานในระดับมหาวิทยาลัย  และดําเนินงานในระดับศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 การได้รับการสนับสนุนของบประมาณอย่างต่อเนื่อง  หมายถึง  การท่ีหน่วยงานซึ่งเป็นคลินิก
เทคโนโลยีเครือข่าย  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมในแผนงานให้คําปรึกษาและ
บริการข้อมูล  หรือแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี  หรือแผนงานการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  หรือโครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณติดต่อกันต้ังแต่สองปีขึ้นไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนย์ที่ชัดเจน 
2. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง 
3. มี กิ จกร รมการประสานงานและการดํ า เ นิ น ง าน เ พ่ื อตอบสนองน โยบายของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  และผู้รับบริการ 
4. มีกิจกรรมการรายงานผลการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในส่วนที่สถาบันรับผิดชอบผ่าน

ระบบออนไลน์ครบทุกโครงการ/กิจกรรม  และตามเวลาที่กําหนด 
5. มี ผ ล ง านที่ ไ ด้ รั บ ก า รยก ย่ อ ง เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ และ /ห รือ ไ ด้ รั บค ว าม ไ ว้ ว า ง ใ จจ าก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ 
 
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 
 

 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่3.6 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การบ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นพันธกิจหน่ึงของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินงาน       
ในศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยให้ความสําคัญต่อการนําองค์ความรู้ของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย  ในการนําผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ในรูปแบบของการให้คําปรึกษา  การอบรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการและอ่ืน ๆ ผ่าน
ทางโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  สาขาต่าง ๆ และโครงการ/กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ  โดยมี
เป้าหมายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถสร้างธุรกิจใหม่  หรือขยายธุรกิจเดิมให้มี
ความก้าวหน้า  และมั่นคงต่อไป 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงานโดยมีบทบาทในการพัฒนาผู้ประกอบการให้สร้างธุรกิจใหม่        
หรือขยายธุรกิจเดิม 

2. มีการกําหนดโครงสร้างการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพร้อมระบุบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 
3. มีการดําเนินงานตามเป้าหมายที่กําหนดในโครงการ/กิจกรรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  50 
4. มีการดําเนินงานตามเป้าหมายที่กําหนดในโครงการ/กิจกรรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  70 
5. มีการดําเนินงานตามเป้าหมายที่กําหนดในโครงการ/กิจกรรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  90 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบที่  4  การบริหารและการจัดการ 
หลักการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีคณะกรรมการประจํา
สถาบันที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา
จะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ  เช่น  ทรัพยากรบุคคล  การจัดการความรู้  การเผยแพร่ผล
การดําเนินงานเพ่ือให้สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2551  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  สํานักงาน

คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ.  2553  สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน)  (สมศ.) 
6. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ  2552-2553 
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรือ่ง  คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้จดัต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  2551 
 
ตัวบ่งชี้  จํานวน  6  ตัวบง่ชี้  คือ 

4.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
4.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยสู่การปฏิบัติ  
4.3 ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน แสดงความคิดเห็น และ

ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
4.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 
4.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบัน 
4.6 จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่4.1 : ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันวิจัยและพัฒนา                    
คือ คณะกรรมการประจําสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน หากคณะกรรมการประจําสถาบันและ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  เป็นผู้นําที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม  รักความก้าวหน้า  ดูแลบุคลากร
อย่างดี   มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไป
ในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. คณะกรรมการประจําทําหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วน 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ 
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ

ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. คณะกรรมการประจําสถาบันเสนอแนะการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่4.2  : ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย 
                    สู่การปฏิบัติ  
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  การนํานโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดไปสู่การปฏิบัติ      
ถือเป็นเป้าหมายบทบาทสําคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ต้องดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จ ดังน้ัน จึงมี
ความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องถ่ายทอดเป้าหมายดังกล่าวไปสู่การกําหนดแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงาน
ของสถาบัน  
 
โดยกําหนดประเด็นการพิจารณา  ดังน้ี 

 
ประเด็นที่ 1 สถาบันการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา  

เพ่ือให้คณะกรรมการประจําสถาบันพิจารณากรอบการดําเนินงานตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 2 มีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง  แนวทางการดําเนินงาน รวมถึง
แผนพัฒนาใหกั้บบุคลากรในระดับต่าง ๆ 

ประเด็นที่ 3 
 

มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยกําหนดเป้าประสงค์ แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ให้เช่ือมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 4 มีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของสถาบันลงสู่ทุกกลุ่มงานภายในสถาบัน 
ประเด็นที่ 5 ดําเนินการถ่ายทอดตัวช้ีวัด  และเป้าหมายของสถาบันให้กับบุคลากรในระดับ

ต่าง ๆ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
วัดระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่การปฏิบัติ โดยกําหนด

เกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี    
1 2 3 4 5 

ดําเนินการได้ 
1 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
3 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
4 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 
 

    
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่4.3 : ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน แสดงความคิดเห็น 
                   และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  เพ่ือกระตุ้นการปรับระบบราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่การบริหารราชการที่
เปิดเผย โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการเปิดเผยผลการดําเนินงานต่อ
ประชาชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
มหาวิทยาลัย 
  
โดยกําหนดประเด็นการพิจารณา ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1 สถาบันเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบัน  ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถาบันและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันตามกฎหมายกําหนด 

ประเด็นที่ 2 สถาบันจัดให้มี ช่องทางหรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเด็นที่ 3 สถาบันและคณะกรรมการประจําสถาบันร่วมกันติดตามความก้าวหน้า
ของการดําเนินงานและจัดทํารายงานการดําเนินงานเสนอมหาวิทยาลัย
อย่างสมํ่าเสมอ รวมท้ังสื่อสารให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบ 

ประเด็นที่ 4 สถาบันเผยแพร่รายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกล่าวแก่ประชาชนหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ประเด็นที่ 5 สถาบันเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
งานของสถาบันที่ จะ ดํา เ นินการในปีงบประมาณถัดไปเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย   
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา       
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา  สังกัดหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  และบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

วัดระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี      

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได้ 
1 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
3 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
4 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  :  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา  2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  การพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองเป็นพ้ืนฐาน
สําคัญในการสร้างความเป็นเลิศขององค์กร  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจําเป็นต้องมีแนวปฏิบัติ  รวมท้ัง
ระบบงานที่เอ้ือและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจกันทํางานเป็นทีมเพ่ือ  ขับเคลื่อน
องค์กรสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
   
โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1 สถาบัน จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีของสถาบัน โดยมีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 2 สถาบัน มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ และจัดทํารายงานเสนอต่อผู้มีอํานาจ 

ประเด็นที่ 3 สถาบัน มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ของบุคลากรของ
สถาบัน  ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่กําหนด 

ประเด็นที่ 4 สถาบัน มีการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี โดยพิจารณา
ถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตัวบุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบเป็นสําคัญ 

ประเด็นที่ 5 สถาบัน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 
และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจํากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
เสนอต่อผู้มีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได้ 
1 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
3 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
4 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวชี้วัดที่  4.5 :  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา  2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และนําไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ทุกคนใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  
 
โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังน้ี 

 
ประเด็นที่ 1 สถาบัน จัดทาํแผนการจัดการความรู้ประจําปี 
ประเด็นที่ 2 สถาบัน มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนการจัดการ

ความรู้ประจําปีอย่างสมํ่าเสมอ และจัดทํารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
ประเด็นที่ 3 สถาบัน จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพับ หรือ ใช้ช่องทางการ

สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 
ประเด็นที่ 4 สถาบัน มีการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม รวมท้ังมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ 
ประเด็นที่ 5 สถาบัน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู้

ประจําปี และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจํากัด แนวทางแก้ไขและ
ข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บริหาร  หรือคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  พิจารณาปรับปรุงแผนการจัดการความรู้สําหรับปีงบประมาณถัดไป 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1 2 3 4 5 

ดําเนินการได้ 
1 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
3 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
4 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวชี้วัดที่  4.6 :  จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสถาบัน 
ชนิดของตัวบง่ชี้  : ผลผลิต 
หน่วยวัด :  จํานวน  
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  การประชาสัมพันธ์เป็นกลไกสําคัญในการนําส่งข้อมูลของผลการดําเนินงานจาก
สถาบันถึงผู้บริหาร  บุคลากรภายใน  บุคลากรภายนอก  และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  โดยผ่าน
ช่องทางของสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังน้ี 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่  ช่องทางของจดหมายข่าว  จุลสาร  รายงานรายเดือน  และรายงาน
ประจําปีของสถาบันและมหาวิทยาลัย 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่  ช่องทางของเว็บไซต์  เว็บบล็อก 
3. สื่ออ่ืนๆ  ได้แก่  ช่องทางของการจัดนิทรรศการ  รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน์ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสถาบัน  1  ช่องทาง 1 
มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสถาบัน  2  ช่องทาง 2 
มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสถาบัน  3  ช่องทาง 3 
มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสถาบัน  4  ช่องทาง 4 
มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสถาบัน  5  ช่องทางข้ึนไป 5 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ช่องทาง 
มีการดําเนินการ 

2  ช่องทาง 
มีการดําเนินการ 

3  ช่องทาง 
มีการดําเนินการ 

4  ช่องทาง 
มีการดําเนินการ 
5  ช่องทางขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบที่  5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
หลักการ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต  
ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น  ทั้งภายในสถาบันและตามภารกิจหลักของกลุ่มงานในสังกัดของสถาบัน  
ที่ส่งผลต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัย  สถาบันจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของสถาบัน 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ.  2551-2565)  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.  2547  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2551  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2548  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ.  2553  สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน)  (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้  จํานวน  2  ตัวบ่งชี้  คือ 
5.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5.2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพแก่มหาวิทยาลัยตาม 

ตัวบ่งช้ีที่กลุ่มงานในสังกัดรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา  2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545 ซึ่ง
สถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบัน
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหน่วยงาน
ต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมท้ังการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และมีนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้าง
จิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือเป็น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและการ
พัฒนาการของสถาบัน 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายแลผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์  ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ       

การตรวจติดตามคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 
5. มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตาม

พันธกิจของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
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 

 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 :   ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพแก่มหาวิทยาลัย  
                    ตามตัวบ่งช้ีที่กลุ่มงานในสงักัดรับผิดชอบ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ค่าเฉล่ีย 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนามีภารกิจหลักในการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
โดยกลุ่มงานบริหารงานวิจัย เป็นหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบดําเนินการในภารกิจบริหารงานวิจัยให้
บรรลุเป้าหมายการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีเป็นหน่วยงาน
ภายในท่ีรับผิดชอบดําเนินการในภารกิจบริการวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายในของทั้ง 2 กลุ่มงาน แสดงให้เห็นถึงระดับการ
ดําเนินการด้านคุณภาพของสถาบัน 
 
วิธีการคาํนวณ =  ผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ที่กลุ่มงานในสังกัดรับผิดชอบในปีที่ผ่านมา 
      จํานวนตัวบ่งช้ี 
 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ค่าเฉล่ีย 

0.00-0.60 
ค่าเฉล่ีย 

0.61-1.20 
ค่าเฉลี่ย 

1.21-1.80 
ค่าเฉลี่ย 

1.81-2.40 
ค่าเฉล่ีย 

2.41-3.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่  4 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 
ในการประกันคุณภาพการศึกษานั้น กิจกรรมหนึ่งที่สําคัญมาก คือ การประเมินตนเอง                

(Self Assessment) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน ผลการดําเนินงานของหน่วยงานของตนเอง โดย
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบและเสนอต่อผู้บริหารองค์กรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน รายงานการประเมิน
ตนเองเป็นเอกสารที่จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลของการประเมินตนเองภายหลังจากที่ได้ดําเนินการควบคุม
คุณภาพการศึกษามาแล้วระยะเวลาหน่ึง และเป็นเอกสารสําคัญในกระบวนการของการตรวจสอบและการ
ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
  
4.1 วัตถุประสงคข์องรายงานการประเมินตนเอง 

1. นําเสนอข้อมูลของหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
พันธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร และสถานภาพปัจจุบัน 

2. รายงานผลการดําเนินงานหรือความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ
คุณภาพหรือปัจจัยควบคุมคุณภาพที่หน่วยงานกําหนด 

3. วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน รวมทั้งเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการ
พัฒนาองค์ประกอบ คุณภาพให้เข้มแข็งขึ้น และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึก 

4. เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา 
5. เผยแพร่ผลการดําเนินงานเสนอแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

 
4.2 ขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 สถาบัน กําหนดบุคคลหรือคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง 
1.2 สถาบัน กําหนดแนวทางการเขียนรายงานการศึกษาตนเองและช่วงเวลาเสนอ

รายงานการศึกษาตนเองซึ่งควรสอดคล้องกับกําหนดการตรวจสอบ/ประเมิน
คุณภาพของหน่วยงาน 

1.3 บุคคลหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงานและระบุข้อมูลและ
แหล่งข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการเขียนรายงาน 

2. ขั้นดําเนินการ 
2.1 บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบศึกษาหน่วยงานตนเองตามแนวทางที่หน่วยงาน

กําหนด 
2.2 เขียนรายงานตามแนวทางที่หน่วยงานกําหนด 
2.3 นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเพ่ือรับฟัง

ข้อคิดเห็น 
2.4 ปรับปรุงรายงาน 



 

 

3. ขั้นสุดท้าย 
เสนอรายงานการประเมินตนเองต่อมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และสาธารณชน 
 

4.3 สาระของรายงานการประเมินตนเอง 
รายงานการประเมินตนเองควรประกอบด้วย 
1. ปกควรระบุว่าเป็นรายงานการประเมินตนเอง 
- ระบุวัตถุประสงค์ที่จัดทํา 
- ระบุช่ือหน่วยงานที่จัดทํา 
- ระบุ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่จัดทํา 
2. คํานํา เขียนโดยหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์และจุดเน้นของการจัดทํารายงาน

และช่วงเวลาของข้อมูลที่นําเสนอ 
3. ส่วนประกอบของสาระ 

3.1 ส่วนนํา เป็นการนําเสนอสาระสรุปลักษณะสําคัญของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
(1) ช่ือหน่วยงาน ที่ต้ัง ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
(2) ช่ือหัวหน้าหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน และโครงสร้างการบริหาร 
(3) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน 
(4) ข้อมูลสารสนเทศหรือผลของพันธกิจหลักที่ หน่วยงานเน้นในการประกันคุณภาพ

การศึกษา   
(5) สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายสําคัญในปี

ปัจจุบัน 
3.2 ส่วนสาระ เป็นการรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ตามตัวบ่งช้ี ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดไว้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) 
ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (2) การวิจัย (3) การบริการทางวิชาการแก่
สังคม (4) การบริหารและการจัดการ (5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ทั้งน้ี ให้สถาบันจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบให้
สอดคล้องกับภารกิจและงานของหน่วยงาน 

3.3 ส่วนสรุป 
(1) สรุปผลการประเมิน 
(2) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงขององค์ประกอบแต่ละด้าน 
(3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง หรือปรับปรุง

แก้ไขจุดอ่อนในแต่ละตัวบ่งช้ี 
(4) แผนการพัฒนาสถาบันและเป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวใน

อนาคต 
4. ภาคผนวก ประกอบด้วยข้อมูล รายละเอียด เพ่ือทําให้รายงานมีความสมบูรณ์ชัดเจนขึ้น  

ตัวอย่างเช่น 
(1) รายการเอกสารอ้างอิงที่อ้างถึงในรายงานและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(2) ข้อมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีของสถาบัน 



 

 

(3) รายช่ือผู้บริหารและคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบัน 

4.4 ปัจจัยสนบัสนนุการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
1. การเห็นความสําคัญและความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรต่อรายงานการประเมินตนเอง 
2. การสนับสนุนของผู้บริหารในเร่ืองนโยบาย บุคลากร งบประมาณ สถานที่ 
3. ฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่ข้อมูลมคีวามสมบูรณ ์ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 5 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมี
ขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งคือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(internal quality 
audit and assessment)การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การตรวจสอบและ
ประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาที่สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา  หรือสังกัดมหาวิทยาลัยฯ โดยทําการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์
มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ 
 
5.1 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาในภาพรวมตามระบบ
คุณภาพและกลไกที่กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบ
คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. เพ่ือให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย(targets) และเป้าประสงค์(goals) ที่ต้ังไว้และเป็นสากล 

3. เพ่ือให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

4. เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้มั่นใจว่าสถาบันสามารถ
สร้างผลผลิตงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ 

5. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 
5.2 แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ 

1.1 มหาวิทยาลัยกําหนดช่วงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมกับประสานผู้ที่
ประสงค์จะให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในท่ีมีคุณสมบัติ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)กําหนด จํานวนตามท่ีกําหนด  

1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมทั้งประสานกับประธานและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเก่ียวกับการจัดส่งเอกสารการเดินทาง ที่พัก และการรับ-ส่ง    

1.3 ส่งรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการ จํานวนเท่ากับคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 
สัปดาห์ ก่อนวันตรวจสอบ 



 

 

1.4 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณค่าเดินทางและค่าที่พักของประธานและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและสถาบันรับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัย 

1.5 สถาบันที่จะขอรับการตรวจสอบเตรียมการดังน้ี 
(1)  ผู้อํานวยการสถาบันประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา  เพ่ือวางแผนเตรียมการรับการตรวจสอบและประเมินและกําหนด
ผู้รับผิดชอบ 

(2)  ผู้อํานวยการสถาบันแจ้งบุคลากรในหน่วยงานทราบเร่ืองการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(3)  จัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน 
(4)  จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร หลักฐานอ้างอิง ประกอบการตรวจสอบและประเมิน

ทั้งในรูปแบบของเอกสาร และข้อมูลบนฐานอิเล็กทรอนิกส์ ให้พร้อมไว้ในห้อง
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี
การกํากับหมายเลขจัดหมวดหมู่เข้าแฟ้มหรือแยกประเภทให้สะดวกต่อการ
สืบค้น โดยจัดให้มีอยู่ตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ และเอกสารประกอบ
บางส่วนอาจอยู่ตามหน่วยงานย่อยๆกรณีที่เป็นเอกสารควรมีหมายเลขกํากับ
ให้สอดคล้อง กับที่อ้างไว้ในรายงานการประเมินตนเอง 

(5) จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ และการ
ต่อเชื่อมเครือข่ายสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา และสถานที่ต่างๆ ที่จะต้องไปตรวจเยี่ยม สําหรับห้องปฏิบัติงาน
ควรมีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุสํานักงาน เอกสารประกอบรายงานเพ่ือการสืบค้นที่
เหมาะสมกับจํานวนคณะกรรมการ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 คน เพ่ือ
การประสานงาน 

(6) จัดสรรงบประมาณเพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายที ่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบและ
ประเมินเช่น การจัดทําเอกสารค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาอาหารว่างอาหารกลางวัน เป็นต้น 

 
2. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในใช้เวลาประมาณ 1- 3 วัน 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปที่สถาบันตามเวลาที่นัดหมายเพ่ือพบ
กับผู้บริหาร 

2.2 หน่วยงานเสนอข้อมูลสถานภาพของหน่วยงาน การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ ช้ีแจงเอกสารรายงานการประเมินตนเองพอสังเขป คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น หรือขอความชัดเจน 

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมวางแผนการตรวจสอบและ
ประเมิน ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบ หรือหน่วยงานที่จะไปตรวจเย่ียมจากเอกสาร ฐานข้อมูล ที่
หน่วยงานจัดเตรียมไว้และบันทึกประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมและวิธีการหาข้อมูล 



 

 

2.4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปตรวจเย่ียมหน่วยงาน โดยหาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากการสอบถามผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ และ ผู้ที่เก่ียวข้องหรือโดยการสังเกต หรือการอ่าน
เอกสารเพ่ิมเติม 

2.5 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมินเพ่ือนําเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน 

2.6 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแจ้งผลการตรวจสอบและประเมินและ
ให้ข้อคิดเห็นด้านต่างๆ แก่ผู้บริหารหน่วยงาน 

2.7 ผู้บริหารหน่วยงานให้ข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
2.8 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารหน่วยงาน

และผู้เข้ารับฟัง 
2.9 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจัดทํารายงานการตรวจสอบ

และประเมินร่วมกับคณะกรรมการและเลขานุการแล้วส่งให้สํานักประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือนําเสนอ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานท่ีรับการตรวจสอบและประเมิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
 
3. ขั้นตอนภายหลังการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

3.1 สถาบันประชุมผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินที่มหาวิทยาลัย
ส่งให้ 

3.2 สถาบันดําเนินการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
3.3 สถาบันดําเนินการปรับปรุงเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการตรวจสอบจาก

ภายนอก และส่งให้มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ฉบับ 
 

4. ระยะเวลาของการตรวจสอบ 
สถาบันควรจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

ตนเอง ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้สถาบันได้รับรู้สถานภาพและผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกปี 
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 นโยบาย/ตวับ่งชี้เฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน 
 

6     
 

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน   6 4 ข้อ     
2. การวิจัย 30      
2.1  ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  5 4 ข้อ * *  * 
2.2  ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 5 4 ข้อ * *  * 
2.3  ระดับความสําเร็จของการจดัทําวารสารวิชาการและวิจัย 5 4 ข้อ * *  * 
2.4  ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย 5 4 ข้อ * *  * 
2.5  ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการต่อจาํนวนผลงานท้ังหมด 5 ร้อยละ 

15 * *  * 

2.6  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 5 4 ข้อ * *  * 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 30     
3.1  ระบบกลไกการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 5 4 ข้อ *  * * 
3.2  กระบวนการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 5 4 ข้อ *  * * 
3.3  ระดับความสําเร็จของการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน 5 4 ข้อ *  * * 
3.4  ระดับความสําเร็จของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 5 4 ข้อ *  * * 
3.5  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 5 4 ข้อ *  * * 
3.6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบ่มเพาะวิสาหกิจ 5 4 ข้อ *  * * 
4. การบริหารและการจัดการ  24     
4.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 4 4  ข้อ    

4.2  ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจําสถาบันสู่การปฏิบัติ  4 2 ประเด็น     
4.3 ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันแสดงความคิดเห็นและร่วม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  4 3 ประเด็น     

4.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน  4 3 ประเด็น     
4.5 ระดับความสําเร็จของการจดัการความรู้ของสถาบัน 4 3 ประเด็น     
4.6 จํานวนช่องทางการประชาสมัพันธ์ผลการดําเนินงานของสถาบัน 4 3 ช่องทาง     
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 10      
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  5 4  ข้อ     
5.2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพแก่มหาวิทยาลัยตามตัว
บ่งชี้ท่ีกลุ่มงานในสังกัดรับผิดชอบ 5 3 คะแนน     
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