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บทท่ี  1 
บทนํา 

 

1.1  ประวัติความเปนมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development ) เริ่มดําเนินการตาม

โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมีผูชวย
ศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ  เปนประธานโครงการ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ไดรับการจัดต้ังข้ึนตาม
กฎกระทรวงจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ              
พ.ศ. 2549 ลงวันที่  14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่                         
27 พฤศจิกายน 2549 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 2550  แบงสวนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน สํานักงาน
ผูอํานวยการ และมีการแบงหนวยงานภายในสถาบัน เปน 3 หนวยงาน คือ งานบริหารทั่วไป                    
กลุมบริหารงานวิจัย และกลุมบริการเทคโนโลยี  ตอมาเมื่อป  2554  ไดเปลี่ยนช่ือเรียกหนวยงานภายใน
เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของสถาบันจากกลุมงานบริหารงานวิจัย  และกลุมบริการ
เทคโนโลยี  เปน “กลุมวิจยั” และ “กลุมบริการวิชาการ” ตามลําดับ 

ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสํานักงานต้ังอยูที่อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 5 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
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                              1.2  โครงสรางองคกรและการบริหาร 

1.2.1  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                          
 
 
                                                      *  หมายถึง  มหาวิทยาลัยจัดตั้งเปนการภายใน           อางอิง : กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สภามหาวิทยาลัยฯ 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

สํานักตรวจสอบภายใน 

สํานักงานอธิการบดี 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะศิลปศาสตร 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

คณะสถาปตยกรรมและ 
การออกแบบ * 

- สํานักงานผูอํานวยการ 
- กลุมวิชาการ 
- กลุมทะเบียนและประมวลผล 
 

- สํานักงานผูอํานวยการ 
- กลุมวิทยบริการ 
- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

 - กองกลาง 
 - กองบริหารงานบคุคล  
 - กองคลัง 
 - กองนโยบายและแผน 
 - กองพัฒนานักศึกษา 
 - กองประชาสัมพนัธ* 
 - กองวิเทศสัมพันธ  *                   
- กองศิลปและวัฒนธรรม *  
 
       

สํานักประกันคุณภาพ *  

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  - งานบรหิารทั่วไป 
   - กลุมจัดทําและพัฒนาองคกรตาม
ยุทธศาสตรของรัฐ 
   - กลุมจัดทําระบบและกลไกและพัฒนา
คุณภาพระบบราชการตามนโยบายของรัฐ 
  - กลุมติดตามและประเมินการปฏิบัตงิาน 
  - กลุมจัดทาํและพัฒนาระบบคุณภาพ 
  - กลุมประมวลผลและจัดทํารายงาน 
  

- สํานักงานผูอาํนวยการ 
- กลุมบริการวิชาการ 
- กลุมวิจัย 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานผูอํานวยการ 

คณะกรรมการประจํา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

งานบริหารทั่วไป กลุมวิจัย กลุมบริการวิชาการ 

1.2.2  โครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 

 

 
 

        
 
 

 

 
 

1. งานสารบรรณ 
2. งานธุรการ 
2.1  งานเลขานุการ 
2.2  งานประชุม 
2.3  งานประชาสัมพันธ 
2.4  งานอาคารสถานที ่
2.5  งานยานพาหนะ 
3.  งานบุคลากร 
4.  งานพัสดุ ครุภัณฑ 
5.  งานงบประมาณ 
5.1  งานแผนและงบประมาณ 
5.2  งานติดตาม ประเมินผล และ 
รายงาน 
5.3  งานรายงานประจําป 
6.  งานการเงินและบัญชี 
7.  งานประกันคุณภาพภายใน ภายนอก 
7.1  งานประกันคุณภาพระดับสถาบัน 
7.2  งานประกันคุณภาพระดับ 
มหาวิทยาลัย 
7.3  งานบริหารความเส่ียง 
7.4  งานการจัดการความรู 
 

1.  งานประสานงานวิจัย 
1.1  งานนโยบายและแผนงานวิจัย 
1.2  งานงบประมาณวิจัย 
1.3  งานทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
1.4  งานรายงานความกาวหนางานวิจัย 
1.5  งานติดตามประเมินผลงานวิจัย 
1.6  งานประสานแหลงทุนวิจัย 
1.7  งานเครือขายวิจัย 
1.8  งานกองทุนวิจัย 
1.9  งานรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดดานวิจัย 
2.  งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี 
2.1  งานวารสารวิชาการและวิจัย 
2.2  งานเอกสารและซีดีเผยแพร 
2.3  งานจัดนิทรรศการวิจัย 
2.4  งานประชุมสัมมนาวิชาการ 
2.5  งานนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ 
2.6  งานทรัพยสินทางปญญา 
3.  งานพัฒนางานวิจัย 
3.1  งานพัฒนาศักยภาพผูบริหารงานวิจัย 
3.2  งานพัฒนานักวิจัยรุนใหม 
3.3  งานพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
3.4  งานวิจัยสัญจร 
3.5  งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
3.6  งานพัฒนาเว็บไซตงานวิจัย 
3.7  งานฐานขอมูลงานวิจัย 
3.8  งานวิจัยเชิงบูรณาการ 
 
 
 

1.  งานประสานงานบริการวิชาการ 
1.1  งานนโยบายและแผนงานบริการวิชาการ 
1.2  งานงบประมาณงานบริการวิชาการ 
1.3  งานรายงานความกาวหนางานบริการ
วิชาการ 
1.4  งานติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ 
1.5  งานประสานแหลงทุนบริการวิชาการ 
1.6  งานเครือขายบริการวิชาการ 
1.7  งานรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดดานบริการ
วิชาการ 
1.8  งานจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ 
1.9  งานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  
1.10 งานเผยแพรผลงานบริการวิชาการผานส่ือ
ตาง ๆ 
2.  งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
2.1  งานฝกอบรม/สัมมนา 
2.2  การบริการวิชาชีพ 
2.3  งานบริการวิชาการแบบมีสวนรวม 
2.4  งานบริการวิชาการเพื่อหารายได 
3.  งานคลินิกเทคโนโลยี 
3.1 งานประชุมเครือขายคลินิกเทคโนโลยี 
2.2  งานงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี 
3.3  งานจัดนิทรรศการรวมกับ    
      กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3.4 งานใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี 
3.5 งานถายทอดเทคโนโลยี 
3.6 งานติดตามและประเมินผลคลินิกเทคโนโลยี 
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1.2.3  แผนภูมิการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ 
(ผศ.เฟองฟา  เมฆเกรียงไกร) 

 

อธิการบดี 
(รศ.ดวงสุดา  เตโชติรส) 

 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ) 

 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
(ผศ.พัชรินทรพร  ภูอภิสิทธ์ิ) 

รองผูอํานวยการฝายวิจัย 
(ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ) 

รองผูอํานวยฝายบริการวิชาการ 
(ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง) 

บุคลากร 
- น.ส.รุจิรา    จันทรสุวรรณ 
- น.ส.วัชราภรณ  ชัยวรรณ 
- น.ส.ชาวิณี  บินกาซีเมน  
- น.ส.พัชรา     หนูเรืองงาม 

บุคลากร 

- นางกญญาณัฐ พวงแสง 

- น.ส.เจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 

- น.ส.หญิง  มัทนัง 

- น.ส.พัชรนันท  ยังวรวิเชียร  
- น.ส.ศรุดา  ออนจันทึก 

- น.ส.อุทัยวรรณ  ประสงคเงิน 

- น.ส.วีรยา  สวางศรี 
- น.ส.จุฑามาศ แกวศรีหา 

- น.ส.วิภาพรรณ เลาหเธียรประธาน 

บุคลากร 
- น.ส.หน่ึงฤทยั  แกวคํา 
- น.ส.วิสุตา  วรรณหวย 
- น.ส.ดวงฤทัย  แกวคํา 

 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
(นางพลอยวรินทร  รังสิกรรพุม) 

 

หัวหนางานบริหารทั่วไป 
(น.ส.สุพัตรา ศรีนิปกานนท) 

 

หัวหนากลุมวิจัย 
(น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ) 

 

หัวหนากลุมบริการวิชาการ 
(น.ส.ชนิดา  ประจักษจิตร) 

ศูนยคลินิกเทคโนโลยี 
- น.ส.ชนิดา  ประจักษจิตร 
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1.3    สถานท่ีต้ัง  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ต้ังอยู ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี  ช้ัน 5 พื้นที่เทเวศร  เลขที่ 399              
ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต   กรุงเทพ  10300 โทรศัพท 0 2282 9009 – 15  ตอ               
6093 – 6094  โทรสาร  0 2282 0423  Website : http://www.ird.rmutp.ac.th  
E-mail  : ird@rmutp.ac.th , irdrmutp@gmail.com 

 
1.4   ปรชัญา   วิสัยทัศน  นโยบาย   พันธกิจ   วัตถุประสงค  เปาหมายสูงสุด  
 
 1.4.1  ปรัชญา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มุงมั่นพฒันางานวิจัยและงานบรกิารสังคมสูสากล 
 

1.4.2  วิสัยทัศน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนหนวยงานดําเนินงานและ

บริหารจัดการงานวิจัย และงานบริการสังคมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อพัฒนาสูสากล 

 
1.4.3  นโยบาย 
1. การสรางนักวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานสังคม ใหมีศักยภาพ สามารถบริหาร

จัดการความรูและสรางผลผลิตเพื่อใชประโยชนในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย 
2. การสรางผลงานวิจัยโดยการสรางองคความรู  และนําไปสูการสรางนวัตกรรม โดยให

ความสําคัญกับฐานเทคโนโลยีที่เนนการพึ่งพาตนเองอยางย่ังยืน 
3. การสรางผลงานบริการสังคมที่เกิดจากผลผลิตของการวิจัยและองคความรูของมหาวิทยาลัย       

โดยการบริการขอมูล ใหคําปรึกษา ถายทอดเทคโนโลยี บริการทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและสรางรายไดสูมหาวิทยาลัย 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และใหความสําคัญในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการสังคมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  

 
1.4.4  พันธกิจ 
1. กําหนดแนวทาง นโยบาย และการประสานงานการทําวิจัยและบริการสังคมใหเปนไปตาม

นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย 
2. บริหารงบประมาณและติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและบริการสังคม 
3. บริหารและดําเนินงานวิจัยของศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. แสวงหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและบริการสังคม 
5. สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
6. ประสานงานและถายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยและงานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยแกสังคม 
7. เปนศูนยกลางรวบรวมแลกเปลี่ยนขอมูลและขอสนเทศการวิจัยและบริการสังคมของ

มหาวิทยาลัยแกหนวยงานภายนอก 
8. สรางเครือขายการทํางานวิจัยและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานตาง ๆ 
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          1.4.5  วัตถุประสงค  
1. เพื่อสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม  และงานบริการสังคมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
2. เพื่อเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีจากผลผลิตของงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและ

งานบริการสังคม 
3. เพื่อสรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และผูเช่ียวชาญดานอาชีพตาง ๆ 
4. เพื่อพัฒนาตอยอดผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม  และงานบริการสังคมใหสามารถใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย 
 
1.4.6  เปาหมายสูงสุด  
เพิ่มขีดความสามารถดานงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม  และงานบริการสังคมที่ตอบสนอง

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ควบคูภูมิปญญาทองถ่ิน  
 
1.5 การวิเคราะหสถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
1.5.1  จุดแข็ง 

1. มีโครงสรางองคกรและการบริหารที่ชัดเจน 
2. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  คือ  การวิจัยและบริการวิชาการ

ทําใหไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ 
3. ผูบริหารและบุคลากรมีความมุงมั่นในการทํางานเพื่อมุงสูความสําเร็จ 
4. มีการบริหารจัดการที่เปนระบบ สามารถเช่ือมโยงการปฏิบัติสูหนวยงานระดับคณะไดอยาง

เปนรูปธรรม 
 

1.5.2  จุดออน 
1. สถานที่ทําการของหนวยงานไมเปนเอกเทศ  โดยอยูในอาคารสํานักงานอธิการบดี ทําใหไม

สามารถขยายพื้นที่ได และอยูในบริเวณที่ไมเหมาะสม จึงสงผลกระทบตอการใหบริการแก
บุคคลภายนอก 

2. บุคลากรสวนใหญเปนลูกจางช่ัวคราว ทําใหขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีอัตราการ
ลาออกบอย และสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานในภาพรวม 

 
1.5.3  โอกาส 

1. รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยและบริการวิชาการ 
2. สังคมในปจจุบันเปนสังคมฐานความรู ซึ่งตองใชขอมูลที่ผานการวิจัย สงผลใหหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนการทําวิจัย 
3. เปนมหาวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทางมีผลงานที่ใชประโยชนไดจัดเจน ทําใหไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกคอนขางสูง 
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1.5.4 อุปสรรค 
1. มีการแขงขันสูงในดานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก

ระหวางมหาวิทยาลัยทั่วไปและมหาวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง  ประกอบกับทักษะ
และประสบการณการเขียนขอเสนอฯ ยังไมมีความชํานาญพอจึงเปนอุปสรรคตอการ
รับการสนับสนุน 

2. แมมีกรอบอัตรากําลังของบุคลากร แตขาดงบประมาณดานเงินเดือน ทําใหไมสามารถ
เพิ่มบุคลากรในการทํางานได 

 
1.6   ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 

1.6.1  คณะกรรมการประจําสถาบัน 
1. ผูชวยศาสตราจารยจฑุามาศ  พีรพัชระ   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธ์ิ  กรรมการ 
3. ดร.สรุเชษฐ  เดชฟุง     กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยทรงสิริ  วิชิรานนท   กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยบญุธรรม  พรเจรญิ   กรรมการ 
6. อาจารยธานี  สุคนธะชาติ    กรรมการ 
7. นางวันดี ชวยประยูรวงศ    กรรมการ 
8. นางพลอยวรินทร  รงัสิกรรพุม   เลขานุการ 
9. นางสาวอินทธีมา  หิรญัอัครวงศ   ผูชวยเลขานุการ 
10. นางสาวรจุิรา  จันทรสุวรรณ    ผูชวยเลขานุการ 

1.6.2  คณะผูบริหารสถาบัน 
ผูอํานวยการสถาบัน   ผูชวยศาสตราจารยจฑุามาศ  พีรพัชระ 
รองผูอํานวยการสถาบัน   ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธ์ิ 
รองผูอํานวยการสถาบัน   ดร.สรุเชษฐ  เดชฟุง 
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ  นางพลอยวรินทร  รงัสิกรรพุม 
หัวหนางานบรหิารทั่วไป   นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท 
หัวหนากลุมวิจัย    นางสาวอินทธีมา  หิรญัอัครวงศ  
หัวหนากลุมบริการวิชาการ  นางสาวชนิดา  ประจักษจิตร 
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บทท่ี  2 
การประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 

2.1  นโยบายดานการประกันคุณภาพ 
   

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติหมวดที ่ 6  เรื่อง  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา      
ไดกําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะเปนองคกร
มหาชนทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก  เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอผล
การประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนน้ัน  มหาวิทยาลัยนํามาใชต้ังแตวันที่ 18 มกราคม 
พ.ศ. 2548 โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหสถานการณ  (SWOT Analysis) 

จัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ 

กําหนดนโยบายคุณภาพ 

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะหความตองการของสถานประกอบการ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกตใชเพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดลอม 

นําระบบมาตรฐานคุณภาพดวยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใชในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการทั้งระบบ 

นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพมาเขียน SAR 

เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
 

เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

กําหนดมาตรฐานและเกณฑการประเมินของ มหาวิทยาลัยจัดทําเปาหมายคุณภาพ 
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย จึงดําเนินการตามข้ันตอนการ
ประกันคุณภาพสอดคลองกับมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานการณ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะตองมีการวิเคราะหสถานการณ โดย
วิเคราะหจากปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน สําหรับการวิเคราะหปจจัยภายนอก ทําให
ทราบวาปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแขงขัน กฎหมาย พ.ร.บ.                       
มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา ในแงบวกหรือลบ ถาเปนแงบวกถือเปนโอกาสที่ดี แตถาเปน
ลบถือเปนภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการทํางาน หลังจากน้ันวิเคราะหปจจัยภายในเพื่อใหพบ
จุดแข็ง หรือจุดออนของ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเตรียมหาแนวทางพิจารณาวา  ถาเปน
โอกาสและจุดแข็งจะไดเรงดําเนินการ  แตถาจุดออนจะตองรีบจัดทําแผนพัฒนา 

ขั้นตอนท่ี 2 การจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธ  สถาบันวิจัยและพัฒนา จะตองจัดทํา
แผนกลยุทธเพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการดําเนินการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา วาจะมีทิศทางไปในทางใดและจะตองปรับบทบาทของสถาบันอยางไรบาง สถาบันวิจัย
และพัฒนา มีวิสัยทัศน  ดังน้ี 
               “สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
เปนหนวยงานดําเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัย  และงานบริการวิชาการแกสังคมบน
พ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ควบคูภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาสูสากล” 

ขั้นตอนท่ี 3 กําหนดนโยบายคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนการแสดง
ความมุงมั่นวาสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดใหความสําคัญที่มุงเนนคุณภาพอยางแทจริงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  และเพื่อประโยชนโดยตรงแกรับบริการ  โดยนโยบาย
คุณภาพของ สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดดังน้ี 
           “มุงมั่นสรางผลงานวิจัย และบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาสังคม
และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกประเทศ” 

ขั้นตอนท่ี 4 แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแตงต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะทํางานดานการจัดทํายุทธศาสตร กํากับดูแลตัว
บงช้ีและจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ เพื่อทําใหการดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนท่ี 5 วิเคราะหความตองการของสถานประกอบการและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)   
ผานทางกระบวนการของงานวิจัยและงานคลินิกเทคโนโลยี  วามีความตองการใหสถาบันวิจัย
และพัฒนา ดําเนินการกิจกรรมอยางไรบาง เพราะถือวากลุมบุคคลเหลาน้ีเปนผูรับบริการ และ
การที่ทราบความตองการจะทําใหสถาบันไดตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของ
ผูรับบริการอยางแทจริงและนําขอมูลน้ีมาวางแผนการดําเนินการของสถาบัน 

ขั้นตอนท่ี 6 นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกตใช เน่ืองจาก  5 ส  เปนระบบคุณภาพข้ันตนที่เนนเรื่อง
ของการจัดระเบียบการจัดสภาพแวดลอมที่ดีของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยบุคลากรทุกคนมี
สวนรวมในการพัฒนาสถาบันรวมกัน การจัดทํา 5ส จะทําใหสถานที่ทํางานนาอยู มีการดูแล
เครื่องมืออุปกรณ  มีการบงช้ี  มีการจัดเก็บเอกสารเปนระบบ และมีวิธีการข้ันตอนการทํางาน
ชัดเจน การกําหนดกิจกรรมตางๆ จะดําเนินการโดยบุคลากรภายในขององคกรรวมกันจึงถือได
วาเปน  การบริหารงานแบบมีสวนรวม และกิจกรรม 5 ส น้ี  ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพดาน
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ขั้นตอนท่ี 7 นําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใชควบคุมกระบวนการบริหารจัดการ  
เน่ืองจากกระบวนการบริหารจัดการที่จะพิจารณาผลลัพธของการบริหารงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการจะตองพิจารณาจาก  Input       Process        Output      Outcome  
การนําระบบมาตรฐาน  ISO  9001  มาประยุกตใช  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดนําวงจรการ
บริหารคุณภาพ  ต้ังแตการเริ่มวิเคราะหความตองการการจัดหาทรัพยากร กระบวนการ
ดําเนินงาน  กระบวนการของกิจกรรมสนับสนุนตางๆ  ทําใหการปฏิบัติงานมีกรอบของการ
ปฏิบัติ  โดยวางแนวกระบวนการทํางาน(Process)  ภายในใหเกิดความคลองตัว จึงทําให
การปฏิบัติงานของสถาบัน มีวิธีการ สามารถทวนสอบการทํางานได และมีรองรอยของ
หลักฐานยืนยันกิจกรรมตางๆ ทําใหมั่นใจไดวา สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการภายใต
กลไกคุณภาพอยางแทจริง 

ขั้นตอนท่ี 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกําหนดมาตรฐาน  เกณฑการประเมิน และตัวบงช้ีเฉพาะ โดย
อิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ.  สมศ.  ก.พ.ร. และสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดเปน  5 องคประกอบ  21 ตัวบงช้ี และ
นํามากําหนดเปนเปาหมายคุณภาพของสถาบัน  ถายทอดนโยบายลงสูกลุมงาน/งาน เพื่อ
จัดทําแผนและวางแผนพัฒนาสถาบันรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงาน
ตางๆ สําหรับใชกํากับการดําเนินงานของสถาบันและกลุมงาน/งาน ทั่วทั้งองคกร  รวมถึง
การเตรียมความพรอมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพทุกดาน  ทําใหมีแนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเน่ืองและเปนระบบ ทุกกลุมงาน/งาน จึงมีระบบและ
กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพชัดเจน  คือ มีการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบ
คุณภาพ  และการประเมินคุณภาพครบถวน 

ขั้นตอนท่ี 9 นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่
เรียกวา SAR น้ัน วิธีการดําเนินการคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดกําหนดตัวบงช้ีคุณภาพ 
โดยนําตัวบงช้ีคุณภาพของมหาวิทยาลัยมาเปนองคประกอบหลัก และกาํหนดตัวบงช้ีโดย
คํานึงถึงภารกิจหลักของสถาบัน ไดแกงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เมื่อนํามาจัดทํา
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) ทําใหเขียน  SAR ไดงายและเปนรูปธรรม  มีหลักฐาน
รายละเอียดอยางชัดเจน และพิสูจนไดวากิจกรรมทุกอยางดําเนินการจริงมีผลลัพธแนนอน 

ขั้นตอนท่ี 10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เมื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําระบบ
คุณภาพและเขียนSAR ตามมาตรฐานที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดกําหนด ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติน้ันตองมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  คือมีการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาแหงน้ัน และหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่
กํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน  ซึ่งถือเปนการประกันคุณภาพภายใน และถือวาการประกัน
คุณภาพภายใน เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง  มีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอมหาวิทยาลัยและเปดเผยตอสาธารณชน 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ตางๆ 
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ขั้นตอนท่ี 11 เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ                      
ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเปน
องคกรมหาชน  ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงและนําเสนอผล
การประเมินตอหนวยงาน  ที่เกี่ยวของและตอสาธารณชน การประเมิน สมศ. (รอบสาม) 
จะตองประเมินสถานศึกษาทุก ๆ 5 ป  ในการประเมินของ สมศ. หากสถานศึกษาใดไมได
จัดทําระบบคุณภาพหรือไมไดมาตรฐาน สมศ. จะแจงใหตนสังกัดเขาไปดําเนินการแกไข  
ผลลัพธจากการตรวจประเมินจะแจงยังสํานักงบประมาณ  สถานศึกษา  หนวยงานตน
สังกัดและรายงานตอสาธารณชนใหทราบ 

2.2  แผนการดําเนินงานขั้นตอนในการจัดการะบบประกันคุณภาพภายใน 
            นํา 5 ส และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาจัดระบบคุณภาพดานกระบวนการ (Process) 
ทั้งองคกร โดยอยูในรูปของข้ันตอนการปฏิบัติงาน  (Procedure Manual : PM)  และจากวิธีการปฏิบัติงาน 
(Work Instruction:WI) ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนานําไปใชจะมีวิธีการทํางานและบันทึกคุณภาพ  
ซึ่งสอดคลองกับตัวบงช้ีคุณภาพในการประเมินตนเองคือ SAR ทําให สถาบันวิจัยและพัฒนาเขียน SAR  
ที่วิเคราะหผลการทํางานโดยมีรองรอยหลักฐาน สามารถตรวจสอบและทวนสอบไดอยางสมบูรณ  
ทําใหคุณภาพเกิดข้ึนใน แกนของการทํางาน และสงผลลัพธใหกับผูรับบริการโดยตรง  รวมทั้งสราง
วัฒนธรรมที่ดีแกการทํางานของสถาบันดวยซึ่งสถาบันมีแผนการดําเนินงาน/ข้ันตอน  ในการจัดการระบบ
คุณภาพภายใน ดังตอไปน้ี 
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แผนการดําเนินงาน  ข้ันตอนการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันวจิัยและพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเตรียมการ 

 

1. จัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2553 
2. เตรียมความพรอมของ
บุคลากร 

 สรางความตระหนัก 

 พัฒนาความรูและ
ทักษะ 

3. แตงตั้งกรรมการผูรับผิดชอบ 
 

 

การดําเนินงาน 

 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 
 กําหนดเปาหมาย  หรือมาตรฐาน

การศึกษา 

 จัดลําดับความสําคัญของ
เปาหมาย 

 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

 กําหนดระยะเวลา 

 กําหนดงบประมาณ 

 กําหนดผูรับผิดชอบ 

 

จัดทํารายงานประเมินตนเองหรือ
รายงานประจําป 

 รวบรวมผลการ 

ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน 

 วิเคราะหตามมาตรฐาน 
 เขียนรายงาน 

 

การรายงาน 

 

2. ดําเนินการตามแผน  (D) 
 สงเสริม สนับสนุน 

 จัดส่ิงอํานวยความสะดวก  สนับสนุนทรัพยากร 

 กํากับ  ติดตาม 

 ใหการนิเทศ 

 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 
 วางกรอบการประเมิน 

 จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 

 เก็บขอมูล 

 วิเคราะหขอมูล 

 แปลความหมาย 

 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 
 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 วางแผนในระยะตอไป 

 จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
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2.3  แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเน่ืองและเปน
ระบบ  โดยการบริหารจัดการบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผลและ
ภูมิคุมกันที่ดี  ภายใตเงื่อนไข  2 เงื่อนไข  คือ  เงื่อนไขความรู (รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง) และเงื่อนไข
คุณธรรม (ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน) สรางระบบประกันคุณภาพ  ดังน้ี 
 
 

 
 
 

 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง  ดวยระบบและกลไก                  
ดังน้ี 
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดพัฒนาคุณภาพโดย  กําหนด
มาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑประเมิน  สอดคลองกับมหาวิทยาลัยซึ่ง  สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด
มาตรฐานคุณภาพเปน  5 องคประกอบ  21 ตัวบงช้ี    ดําเนินการควบคุมคุณภาพ ดวยการจัดทําแผน 
และวางแผนพัฒนาหนวยงานและแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงานตางๆ  เพื่อกํากับการดําเนิน
ตามเปาหมายคุณภาพที่สถาบันกําหนด  ถายทอดสูผูปฏิบัติทุกกลุมงาน/งาน และนําผลลัพธมาพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหสมดุลภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเน่ือง 
  
 การตรวจสอบคุณภาพ  เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของกลุมงาน/งาน           
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  พรอมทั้งแสดงผลการตรวจสอบดวยการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง  และสงรายงานการประเมินตนเองใหมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกป (120 วัน 
หลังจากสิ้นปการศึกษา) นอกจากน้ีสถาบันจะตองดําเนินการตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานใน

การพัฒนาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรงุ
คุณภาพ 

กระบวนการพฒันา 
สูคุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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โครงการ  กิจกรรมตางๆ ของสถาบัน (Audit)  เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหเกิดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึนในปตอไป 
 การประเมินคุณภาพ  เปนการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัด  และประเมินคุณภาพ
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือ สมศ.  ซึ่งแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ 

- การประเมินคุณภาพภายใน  เปนการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานภายใน  2 ระดับ คือ  
ระดับสถาบัน  และระดับมหาวิทยาลัย 

- การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องคการมหาชน) (สมศ.)  จะจัดดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ตางๆ  ที่มีขอมูลเกี่ยวกับงานตามภารกิจของสถาบันตามคํารองขอของ สมศ.  ซึ่งการประเมิน
คุณภาพภายนอกจะตองไดรับการประเมินอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกๆหาปนับต้ังแตการ
ประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

 สรุปไดวา  การตรวจประเมินคุณภาพ เปนข้ันตอนที่สําคัญข้ันตอนหน่ึงของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งน้ี  รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเน้ือหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมิน      
จะเปนกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกตองของผลการประเมิน  ซึ่งจะนําไปสูการยอมรับของผูถูก
ประเมิน และเปนผลใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพอยางแทจริง 
 เพื่อใหกลุมงาน/งาน เขาใจระบบประกันคุณภาพที่มีความเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย สามารถนํา
ระบบประกันคุณภาพและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพไปถายทอดสูผูปฎิบัติไดชัดเจน  สถาบัน
จึงกําหนดเปนแผนภาพ/แผนผัง ดังน้ี 

- การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
- ผังกระบวนการ Business Flow  มทร.พระนคร 

- ผลลัพธของการประกับคุณภาพการศึกษา 
- ประโยชนของผูรับบริการ 
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แผนกลยุทธและ
แผนดําเนนิงานการประเมินภายนอก

วสิัยทัศนวสิัยทัศน  มาตรฐานมาตรฐาน
และพนัธกิจและพันธกิจ

การวางแผนและ
จดัระบบ

การนําแผนสูปฏิบัติ
และกํากับติดตาม

การประเมินการประเมิน
ตนเองตนเองรายงานประจําป

ที่เปน
รายงานประเมินตนอง

การพัฒนาสถานศกึษาการพัฒนาสถานศกึษา
และความรับผิดรับชอบและความรับผิดรับชอบ

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

การบรหิาร
จัดการ

ความพึงพอใจ

การเงนิและ
งบประมาณ

นวัตกรรม
และการเรยีนรู

การบรหิารจดัการ
โดยแผนและ

มุงผลลัพธ

ระบบขอมูล
และสารสนเทศ

ความโปรงใส
พรอมรบั

การตรวจสอบ

การบริหาร
คณุภาพ

และประกัน
คณุภาพ

ความมีอิสระ
คลองตัว

การมีสวนรวม

การบริหาร
สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
ของ พ.ร.บ.

และมาตรฐาน
การศึกษา

ความมเีหตุมผีล

ความมเีหตมีุผล

คณุธรรม
จรยิธรรม

คณุธรรม
จรยิธรรมความรอบรู

ความรอบรู

ความพอประมาณ

ความพอประมาณ

การ
มภีู

มคิุ
มกนั

ทีด่ี

การ
มภี

มูิคุ
มกนั

ทีด่ี
วิสัยทัศน

และมาตรฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการใหสมดุล

การบริหารฐานมหาวิทยาลัย
ระบบมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ
ท่ีประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธยิานุวัฒน
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุมกัน
ในตัวท่ีดีมีเหตุผล

พอประมาณ

สรุปปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซ่ือสัตย สุจริต ขยนั อดทน แบงปน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/ส่ิงแวดลอม
กาวหนาอยางสมดุล/ม่ันคง/ย่ังยืน

นําสู

การบริหารจัดการใหสมดลุการบริหารจัดการใหสมดลุ
การเงินและงบประมาณ (Financial)

วิสัยทศันวิสัยทัศน  มาตรฐานมาตรฐาน  
และกลยุทธและกลยทุธ

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ความพึงพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

การบริหารจัดการ
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

การเรยีนรูและนวตักรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตวับงชี้การบริหารฐานตวับงชี้การบริหารฐานมหาวทิยาลัยมหาวทิยาลัย ( (UBM) UBM) 
เพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสาํคัญเพ่ือประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ

UBM

มีระบบบริหารและจัดการศึกษาท่ีสอดคลอง
กับจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ

มีอิสระคลองตัวในการบรหิารวิชาการ
การบรหิารบุคคล การบริหารงบประมาณ
การบรหิารท่ัวไป

มกีารบรหิารจัดการ
แบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

มีระบบบริหารและการจัดการ
ตามหลักธรรมาภบิาล

มีระบบบรหิารและจัดการศึกษา
ท่ีพรอมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

การพฒันาคุณภาพ
(QC)

 กําหนดมาตรฐาน
 วิธีการพัฒนา

 จัดทรัพยากรสนับสนุน

การประกันคุณภาพ
(QA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมินคณุภาพ

-ภายใน (IQA)
- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พัฒนาสูคุณภาพกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพ

ระบบประกันคุณภาพ

อางอิง : ศ.กิตติคณุ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน    
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หมายเหตุ             คือ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ของคณะ            คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่เก่ียวของ          *** คือ  ผูที่เก่ียวของกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนี ้
 

 

 
 
 

วางแผน เตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอน ระหวางการจัดการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

 แผนยุทธศาสตรชาต ิ

 แผนกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 

 แผนสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 แผน มทร.พระนคร 

 แผนคณะฯ  

 แผนหนวยงานยอย 
 
 
 
 
 
 

 แผนปฏิบัติงานประจําป 

 แผนงาน/โครงการ 

 จัดทําแผนการเรียน 

 กําหนดผูสอน  

 จัดทําตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ   

 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ 

 จัดทําโครงการสอน***ผูสอน/สาขาวิชา 

 เตรียมหอง/อุปกรณการสอน***ผูสอน/สาขาวิชา 

 งานทะเบียนนักศึกษา 

 เพ่ิม เปล่ียน ถอน 

 ออกหนังสือรับรอง 

 ตรวจสอบวุฒิ 

 ตรวจสอบผลการเรียน 

 ปฏิทินการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปฐมนิเทศ 

 พัฒนาวินัย คุณธรรม/ จริยธรรม 

 ศิลปวัฒนธรรม 

 การจัดกิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กีฬา) 

 สวัสดิการ รด. กยศ. 

 งานวิจัยและพัฒนา 

 งานสงเสริมและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การเรียนการสอน 

 บันทึกผลการสอน 

 วัดและประเมินผล 

 ประเมินผูสอน 

 บํารุงรักษาเคร่ืองมือ/อุปกรณ 

 ใหคําปรึกษา (อ.ที่ปรึกษา) 

 หองสมุด 

 ศูนยเรียนรูดวยตนเอง 

 ศูนยนวัตกรรม/ 
พัฒนาส่ือ(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

 

  ปจฉิมนิเทศ ***     
งาน กิจการนศ. 

  ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท. 

  ติดตามผูสําเร็จ
การศึกษา ***          
งานกิจการนศ. 

 ชมรม/ สมาคม/    
ศิษยเกา /ผูปกครอง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 วิเคราะหความตองการ 

 แผนรับนักศึกษา 

 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร. 

 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม***สสท/ กองคลัง 

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
  

PM 11 
แผนงาน/งปม.

แลตดิตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 
การปฏิบตั ิ

การแกไขและ
การปองกัน 

 

PM 21 
การทบทวน

ของฝาย
บริหารดาน
คุณภาพ 

PM 20 
การ

ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

PM 19 
การควบคุม

เอกสารคุณภาพ
และบันทึก

ขอมูล 

PM 18 
งานวิเทศ
สัมพันธ 

PM 17 
งาน

บริการ 

PM 16 
งานคลัง
และพัสด ุ

 

PM 15 
งาน 

บคุลากร 

PM 12 
งาน

สารสนเทศ 
 

PM 13 
งาน

ประชาสัมพันธ 
 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 

การรับนักศึกษาใหม 

***งานแผน 

***งานหลักสูตรและ
สาขาวิชา 
 

PM 01 

การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร/

แมบท 

PM 02 

การบริหารหลักสูตร PM 10 

การจบการศึกษา 

PM 04 

การจัดการเรียนการสอน 

PM 05 

งานทะเบียน 

และประเมินผล 

PM 06 

งานพัฒนา 

นักศกึษา 

PM 07 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการแกสังคม PM 08 

งานวิทยบริการ 

PM 09 

งานสหกิจศึกษา/
ฝกงาน 

ผังกระบวนการ (Business Flow)    มทร.พระนคร                    (ปรับจากของ มทร.พระนคร CEO 22 มิ.ย. 50) 
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1. มีความมั่นใจวา  ไดรับการบริการทีม่ีคุณภาพทั้งระบบ ทกุข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
2. มีความสะดวก  ประหยัดเวลาในการรับบริการจากสถาบัน 
3. ไมเสียเวลาในการคนหาและตองประเมินวาสถาบันมีคุณภาพหรือไม  หากจะตองติดตอหรือ

บริการ 
4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไว 
5. มีความภูมิใจและมั่นใจที่ไดปฏิบัติงานรวมกับสถาบันทีม่ีระบบคุณภาพชัดเจน  ตรวจสอบได 

 
 

 
 
 
 
 
 

ประโยชนขององคกร ประโยชนของบุคลากร 
1. มีรูปแบบการจัดองคกร การบริหารงานท่ีเปน

ระบบมีประสิทธิภาพ 
1. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดาํเนินงานระบบ 

คุณภาพ 
2. มีโครงสรางองคกร  กรอบภาระหนาท่ี  ความ

รับผิดชอบและคุณสมบัตขิองบคุลากรในแตละ
ตําแหนงชดัเจน 

2. ทุกคนรูกรอบการปฏิบัตหินาท่ีและสามารถ
ปฏิบตัิงานบรรลเุปาหมายได 

3. ลดขั้นตอนความยุงยากของการสื่อสารและการ
ปฏิบตัิงานมีคุณภาพยิง่ขึ้น 

3. บุคลากรในองคกรมีจิตสํานึกและมีความรวมมือ     
       ในการปฏิบตัิงานเพ่ือคุณภาพมากขึ้น 

4. สามารถกําหนดแผนการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจนทําให
การจัดหาเคร่ืองมือ วัสด ุครุภณัฑ เพ่ือการ
ปฏิบตังิานไดอยางเหมาะสมและตรงเวลา 

4. การปฏิบตัิงานมีระบบ  ชัดเจน   และระบุขอบเขต       
ไดชัดแจง 

5. มีการกําหนดภารกิจของผูปฏิบตั ิกรอบการ
ดําเนินงานชัดเจน   ทําใหลดความขดัแยงในการ
ปฏิบตัิงานภายในองคกร 

5. บุคลากรทุกคนสามารถเสนอแนวทางพัฒนาตนเอง
ใหสอดคลองกับงานท่ีตนเองปฏิบัติได 

6. องคกรสามารถพัฒนาระบบคุณภาพท้ังระบบและ
ไปในทิศทางเดยีวกัน 

6. บุคลากรทุกคนมีความเขาใจตรงกัน  และ
พัฒนาการทํางานเปนทีมหรือเปนกลุมไดดีขึ้น 

7. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลยัฯ เปนท่ียอมรับของ
หนวยงานท้ังภายในและตางประเทศ 

7. บุคลากรทุกคนมีความภูมิใจในองคกรและมีความ          
รูสึกท่ีดีตอองคกร 

ผลลพัธของการประกันคณุภาพการศกึษา 

 

             ประโยชนของผูรับบรกิาร 
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บทท่ี  3 
ตัวบงช้ี / เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
องคประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
หลักการ 
 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศน  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป  ซึ่งสอดคลองกับ
ปรัชญา  ปณิฐาน  กฎหมาย  และจุดเนนของสถาบัน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนหนวยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวิสัยทัศน  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  และ
แผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหบุคลากรทุกกลุมงานภายในของสถาบันไดใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
และปฏิบัติงาน 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป  ฉบับที่  2 (พ.ศ.  2551-2565)  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.  2547  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ.  2551  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2552  (Thai Qualification 

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

อุดมศึกษา 

8. หลักการอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้  จํานวน  1  ตัวบงชี้  คือ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ 6 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

คําอธิบายตัวบงชี ้: สถาบันวิจัยและพัฒนามภีารกิจหลัก คือ การวิจัย และ การบริการวิชาการแกสังคม   
ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุภารกิจหลักและเช่ือมโยงนโยบายดานวิจัยและการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยไดน้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนา  จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทางการพัฒนา
และการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธสถาบันไปสูทุกกลุมงานภายในสถาบัน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 2 พันธกิจ คือ การวิจัยและ        

การบริการวิชาการ  
4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 2 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ

การประจําป 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2 ขอ หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ หรือ 5 ขอ  

มีการดําเนินการ 
6 ขอ หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 
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องคประกอบท่ี  2  การวิจัย 
หลักการ 
 การวิจัย  เปนหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปนหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการและ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการประสานงานวิจัย  การเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนางานวิจัย  
ซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานในสังกัดสถาบัน คือ กลุมวิจัย มีวัตถุประสงคตามที่กําหนดในเปาประสงคของ
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ เพื่อสรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป  ฉบับที่  2  (พ.ศ.  2551-2565)  สํานักงาน

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

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคกรมหาชน)  (สมศ.) 
5. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ 
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ.  2541  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 
ตัวบงชี้  จํานวน  9  ตัวบงชี้  คือ 

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
2.2 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบรูณาการการวิจัยกับการเรยีนการสอนและหรอืการบรกิาร

วิชาการ 
2.3 ระดับความสําเรจ็ของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 
2.4 ระดับความสําเรจ็ของการติดตามประเมินผลการทํางานวิจัย 
2.5 ระดับความสําเรจ็ของการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
2.6 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย 
2.7 ระดับความสําเรจ็ของการพฒันานักวิจัย 
2.8 จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคหรือผลงานวิชาการที่ดําเนินการจดแจงหรอืจด

ทะเบียนทรพัยสินทางปญญา 
2.9 ระดับความสําเรจ็ของการสงเสริมการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา  2554 

คําอธิบายตัวบงชี ้: สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหมี
คุณภาพ โดยมแีนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดังกลาว เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวทั้งการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
การจัดหาแหลงทุนวิจัย การจัดสรรงบประมาณวิจัย การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย  เพื่อใหการ
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย   

- ระบบ  หมายถึง  ข้ันตอนการปฏิบัติที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาจะตองทําอะไรบางเพื่อให
ไดผลออกมาตามที่ตองการ  ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกัน  ไมวาจะอยูในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่นๆ โดยองคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัย
นําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลยอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน  
 

- กลไก  หมายถึง  สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

- การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางตอเน่ือง  หมายถึง  การที่หนวยงานคือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยงานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีไดดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคประเภทตาง ๆ ซึ่งตองไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายนอกติดตอกันต้ังแตสองปข้ึนไป 

เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีระบบและกลไกการบรหิารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เพื่อใหบรรลุตามแผนดานงานวิจัย

ของสถาบันและดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 

2. มีการพฒันาศักยภาพนักวิจัยทัง้นักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยมอือาชีพ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพือ่เปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4. มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางตอเน่ืองโดยมีสวนรวมของหนวยงาน

ภายในและภายนอกสถาบัน 

5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการในขอ  2-4  อยางครบถวนทุกประเด็น 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

สถาบัน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 : ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือ 
         การบริการวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา  2554 

คําอธิบายตัวบงชี ้: การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงในสี่พันธกิจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร  สถาบันจึงตองกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนที่เปนระบบ  มีการจัดโครงสรางเพื่อเปนกลไกใน
การขับเคลื่อนระบบดังกลาว การทํางานวิจัยตองมีความเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการและสามารถบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการไดอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการบูรณาการการวิจัยกบัการเรียนการสอนและหรือการบริการวิชาการ

และดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 
2. มีการจัดการใหบุคลากรทํางานวิจัยที่บรูณาการกบัการเรียนการสอน 
3. มีการจัดการใหบุคลากรทํางานวิจัยที่บรูณาการกบัการบริการวิชาการ 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการการวิจัยกบัการเรียนการสอนและหรือการ

บริการวิชาการ 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบรูณาการการวิจัยกบัการเรียนการสอนและหรือการ

บริการวิชาการ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ   
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 : ระดับความสําเรจ็ของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

คําอธิบายตัวบงชี ้: สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยงานประสานงานวิจัย  กลุมวิจัย  มีภารกิจในการสงเสริม
สนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคของบุคลากรที่เปนอาจารยประจําและนักวิจัย โดยเปนหนวยงาน
กลางในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ไดแก งบประมาณ
รายจายประจําปและงบประมาณเงินรายได  เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยในผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองค
ความรูและผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีใหมีศักยภาพเพื่อนําสูการตีพิมพเผยแพร ถายทอด
เทคโนโลยีและการใชประโยชนตอไป 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหไดผลงานที่มีศักยภาพ

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการกําหนดโจทยวิจัยและหรือจุดเนนของการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหนักวิจัยมี

ทิศทางในการพัฒนาขอเสนอการวิจัย 
3. มีการประเมินคุณภาพของขอเสนอการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒจิากหนวยงานภายในและ

ภายนอกสถาบันซึง่ดําเนินการอยางโปรงใส  ตรวจสอบได 
4. มีการจัดนักวิจัยอาวุโสหรือนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อเปนทีป่รกึษาในการพัฒนาขอเสนอการวิจัยแยก

ตามสาขาวิชาการของสถาบัน 
5. มีรอยละของขอเสนอการวิจัยในผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีไมตํ่ากวารอยละ 

50 ของขอเสนอการวิจัยทัง้หมด 
6. มีขอเสนอการวิจัยงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรบัการประเมิน  “สนับสนุน”  จาก

ผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไมตํ่ากวารอยละ  50  ของขอเสนอการ
วิจัยทั้งหมด 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 
3 ขอ หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 : ระดับความสําเรจ็ของการติดตามประเมินผลการทํางานวิจัย 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

คําอธิบายตัวบงชี ้: กิจกรรมการติดตามประเมินผลการทํางานวิจัยเปนกิจกรรมที่ตอเน่ืองจากการจัดสรร
งบประมาณวิจัยและการทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักวิจัยที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณวิจัยจากงบภายในสามารถดําเนินงานวิจัยใหเสร็จสิ้นไดภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งสง
เลมรายงานฉบับสมบูรณเพื่อเผยแพรสูหนวยงานภายในและภายนอก ทั้งระบบของเอกสารและไฟลขอมูล  
และมีการประเมินผลผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดังกลาวดวยวิธีการที่มีมาตรฐานและเช่ือถือได 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีการกําหนดผูรับผิดชอบ  รวมทั้งจัดทาํข้ันตอนการปฏิบัติงานและประชาสมัพันธใหทราบโดย

ทั่วกัน 
2. มีการใหรายงานผลการดําเนินงานวิจัยรายไตรมาสครบถวนทุกโครงการ 
3. มีการใหสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตรงตามเวลาที่กําหนดไมตํ่ากวารอยละ  70  ของ

โครงการวิจัยทัง้หมด 
4. มีการประเมินผลงานวิจัยของโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบภายในโดย

อิงเกณฑจากหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
5. มีผลงานวิจัยทีผ่านการประเมินในเกณฑดีไมตํ่ากวารอยละ  50  ของผลงานทีป่ระเมิน

ทั้งหมด 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ   
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5 : ระดับความสําเรจ็ของการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา  2554 

คําอธิบายตัวบงชี ้: การเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เปนภารกิจที่
ตอเน่ืองจากการประสานงานวิจัย เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและ
ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัย สูการรับรูของ
สาธารณชน ในประเภทของการจัดนิทรรศการภายในมหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการรวมกับหนวยงาน
ภายนอก การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การจัดทําสื่อเผยแพรประเภทสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อิเลคทรอนิกส และการเผยแพรผานสื่อโทรทัศน โดยผูรับผิดชอบ คือ งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี
ในกลุมวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  -  การมีโครงการหรือกิจกรรมเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคครบถวนทุก
ประเภท หมายถึง การที่หนวยงาน คือ งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีกลุมวิจัย ไดดําเนินโครงการ/
กิจกรรม  1) จัดนิทรรศการ 2) จัดหรือรวมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 3) จัดทําวารสารวิชาการและวิจัย 
4) นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  

-  การมีเครือขายการเผยแพรผลงานฯ รวมกับหนวยงานภายนอกอยางตอเน่ือง**
หมายถึง  การที่หนวยงานคืองานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี กลุมวิจัย ไดเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคโดยมีกิจกรรมที่เปนความรวมมือกับเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัยติดตอกันต้ังแตสองปข้ึนไป 
    
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุตามแผนดาน

งานวิจัยของสถาบันและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีโครงการหรือกิจกรรมเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคครบถวนทุกประเภท 

3. มีหนวยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยรวมโครงการหรือกิจกรรมที่จัดในภาพรวมครบถวนทุก

หนวยงาน 

4. มีเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรครวมกับหนวยงานภายนอกในระดับชาติ

หรือนานาชาติและเปนไปอยางตอเน่ือง 

5. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยมีผล

การประเมินบรรลุเปาหมายไมตํ่ากวารอยละ  70  ของตัวช้ีวัด 

6. มีนักวิจัยหรือโครงการหรือกิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวของกับการเผยแพรผลงานวิจยัหรอืงาน

สรางสรรคที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติโดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
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เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6 : ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา  2554 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  ชองทางการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สําคัญชองทางหน่ึงคือ                 
การตีพิมพในวารสารที่เปนไปตามเกณฑคุณภาพของวารสารที่กําหนดโดยหนวยงานที่ไดรับการยอมรับใน
วงวิชาการ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานที่สําคัญคือ 1) การพิจารณารับบทความ 2) การประเมินบทความ  
และ 3) การจัดพิมพและเผยแพรบทความ 
 
เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน  รวมทั้งจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธให
ทราบโดยทั่วกัน 

2. มีโครงการการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัยโดยดําเนินการตามแผนและเกณฑคุณภาพ
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรวารสารวิชาการและวิจัยสู
สาธารณชน 

3. มีบทความวิจัยและบทความวิชาการของบุคลากรภายในและนักศึกษารวมกันไมตํ่ากวารอยละ 
30 ของบทความทั้งหมด 

4. มีการประเมินผลโครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัยโดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมาย
ไมตํ่ากวารอยละ  95 

5. วารสารวิชาการและวิจัยไดรับการรับรองหรือประกันคุณภาพจากหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 :  ระดับความสําเร็จของการพฒันานักวิจัย 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2554 

คําอธิบายตัวบงชี ้: การพัฒนานักวิจัยเปนภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาบุคลากรที่เปน
อาจารยประจําใหมีศักยภาพในการพัฒนาขอเสนอการวิจัย การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย การนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากงานวิจัย ในโครงการหรือ
กิจกรรมตนกลานักวิจัย นักวิจัยมืออาชีพ วิจัยสัญจร และกิจกรรมการเชิดชูเกียรตินักวิจัยในความ
รับผิดชอบของงานพัฒนางานวิจัยในกลุมงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยครบถวนทุกกิจกรรม หมายถึง โครงการหรือ
กิจกรรมการพัฒนานักวิจัยทั้งนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยมืออาชีพ 
 
เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีระบบและกลไกการพัฒนานักวิจัยเพื่อใหไดนักวิจัยที่มีศักยภาพและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

2. มีโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยครบถวนทุกกิจกรรม 
3. นักวิจัยที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการดําเนินการเฉลี่ยในภาพรวมไม

ตํ่ากวารอยละ  80 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยโดยมีผลการประเมินบรรลุ

เปาหมายไมตํ่ากวารอยละ  95 
5. มีผลงานของนักวิจัยที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยครบทุกสาขาและทุกระดับ 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8 : จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคหรอืผลงานวิชาการที่ดําเนินการจดแจง 
         หรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
หนวยวัด : จํานวน 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา  2554 

คําอธิบายตัวบงชี ้: การสรางสรรคงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  เปนพันธกิจที่สําคัญของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยผลงานที่จะมีคุณภาพพิจารณาไดจากการไดรับจดแจงขอมูลหรือจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 ลิขสิทธิ์  หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวของผูสรางสรรคที่จะกระทําการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู
สรางสรรคไดทําข้ึนตามประเภทลิขสิทธ์ิที่กฎหมายกําหนด ไดแก งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรือแผนกศิลปะ ไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดย
วิธีหรือรูปแบบอยางใด นอกจากน้ัน  กฎหมายลิขสิทธ์ิยังใหความคุมครองถึงสิทธิของนักแสดงดวย 

อนุสิทธิบัตร  หมายถึง  การใหความคุมครองการประดิษฐจากความคิดสรางสรรคที่มีระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมาก โดยอาจเปนการประดิษฐคิดคนข้ึนใหม หรือปรับปรุงจากการประดิษฐที่มีอยู
กอนเพียงเล็กนอย 
 สิทธิบัตร  หมายถึง  หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด หรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา สิทธิบัตร หมายถึง การที่รัฐให
ความคุมครองการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑใหผูทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีสิทธิเด็ดขาด 
หรือสิทธิแตเพียงผูเดียวในการแสวงหาประโยชนจากการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑที่ไดรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรน้ัน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
 
เกณฑมาตรฐาน :  

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1. มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสทิธ์ิหรอือนุสทิธิบตัร  สิทธิบัตร   
จํานวนไมตํ่ากวา  10  เรื่อง 
2. มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสทิธ์ิหรอือนุสทิธิบตัร  สิทธิบัตร   
จํานวนไมตํ่ากวา  11-15  เรื่อง 
3. มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสทิธ์ิหรอือนุสทิธิบตัร  สิทธิบัตร   
จํานวนไมตํ่ากวา  16-20  เรื่อง 
4. มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสทิธ์ิหรอือนุสทิธิบตัร  สิทธิบัตร   
จํานวนไมตํ่ากวา  21-25  เรื่อง 
5. มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสทิธ์ิหรอือนุสทิธิบตัร  สิทธิบัตร   
ต้ังแต  26  เรื่องข้ึนไป 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.9 : ระดับความสําเรจ็ของการสงเสรมิการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

คําอธิบายตัวบงชี ้: สถาบันวิจัยและพัฒนามีภารกิจการสงเสริมการทําวิจัยและหรืองานสรางสรรคของ
นักศึกษา  ซึ่งมีเรียกแตกตางกันไป  อาทิ  โครงงาน  แผนงานพิเศษ  ปริญญานิพนธ  เปนการสงเสริม  
สนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่  3  หรือปที่  4  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ไดพัฒนาผลงานที่สามารถพัฒนาทักษะการทําวิจัย  รวมทั้งทักษะการนําเสนอผลงานผานชองทางของสื่อ
ตางๆ  ผานทางงานประสานงานวิจัย  โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อคนรุนใหม  กลุมวิจัย  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- การนําเสนอผลงานผานชองทางของสื่อตางๆ  หมายถึง การนําผลงานของนักศึกษาที่ไดรับ
การจัดสรรทุนตามโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อคนรุนใหมเผยแพรผานทางสื่อสิ่งพมิพ
และหรือสื่ออิเลคทรอนิกสที่ดําเนินการโดยหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยหรอืหนวยงานระดับคณะ        
หรือเจาของผลงาน 

 
เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีการกําหนดข้ันตอนและหลักเกณฑการขอรับทุนสนับสนุนโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมเพื่อคนรุนใหมและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วไป 

2. มีโครงการหรือกิจกรรมรองรับภารกิจการสงเสริมการทําการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
นักศึกษา 

3. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธของนักศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยครบถวนทุกคณะ 

4. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธที่ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไมตํ่ากวารอยละ  60  

5. มีการเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนของโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธไมตํ่า
กวารอยละ  50 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
หลักการ 
 การบริการวิชาการแกสังคมเปนหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปนหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ
และดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมผานทางหนวยงานในสังกัด  คือ กลุม
บริการวิชาการ  และคลินิกเทคโนโลยี  โดยใหบริการแกชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในรูปแบบตางๆ อาทิ การใหบริการขอมูล ให
คําปรึกษา การถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและอื่น ๆ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอาชีพเดิม สรางอาชีพใหม และพัฒนาความรูและทักษะของผูรับบริการใหไดมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการเผยแพรผลงานบริการวิชาการไปสู
สาธารณะ เพื่อใหหนวยงาน/บุคลากรภายนอกไดรับรูถึงผลงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป  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  (องคกรมหาชน)  (สมศ.) 
 

ตัวบงชี้  จํานวน  6  ตัวบงชี้  คือ 
3.1 ระบบกลไกการบรกิารวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
3.2 กระบวนการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสงัคม 
3.3 ระดับความสําเรจ็ของการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพใน

ชุมชน 
3.4 ระดับความสําเรจ็ของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสงัคม 
3.5 ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 
3.6 ระดับความสําเรจ็ของการเผยแพรผลงานงานบริการวิชาการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.1 : ระบบกลไกการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก : รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2554 
คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานบริหารจัดการงานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพ 
โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาการบริการ
วิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย ไดแก การกําหนดนโยบายและเปาประสงค เปาหมายแผนการดําเนินงาน 
การประเมินผลตามแผน การรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถดําเนินการบริการวิชาการแกสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ การใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมตองมีการวัดการเช่ือมโยงกับการวิจัย 
และสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 
ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ 
 ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาจะตองทําอะไรบาง เพื่อใหได 
ผลออกมาตามที่ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกัน ไมวาจะอยูในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่น ๆ  โดยองคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา 
กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลยอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
จัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการบริการทางวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

2. มีการกําหนดเปาหมายของงานบริการวิชาการเพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน
ชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิม่ศักยภาพในการแขงขัน
ของประเทศ 

3. มีแผนการดําเนินงานบริการวิชาการ โดยกําหนดตัวช้ีวัดระดับผลลัพธประกอบดวย ตัวช้ีวัด            
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และตัวช้ีวัดระดับผลผลิตประกอบดวย ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ            
เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงตนทุน 

4. มีการจัดการใหเกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและหรือการวิจัย 
5. มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

และหรือการวิจัย 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 : กระบวนการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก : รอยละ 4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ.2554 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการและ
เปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ และสังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและ
ความพรอมของสถาบัน พิจารณาไดจาก 1) การสํารวจความตองการของผูรับบริการ 2) การสรางความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก 3) การใชประโยชนของผูรับบริการจากผลการดําเนินงาน 4) การติดตาม
รายงานผล 5) การนําผลไปปรับปรุงกระบวนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ และ 6) เผยแพรผลการ
ดําเนินงานสูสาธารณชน 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบรกิารเพื่อประกอบการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
 2. มีความรวมมือในการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมกับหนวยงานภายนอกและ/หรือผูรับบริการ 
 3. มีการประเมินผลความพงึพอใจของผูรบับริการเกี่ยวกบัการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 4. มีการติดตามผลการนําไปใชประโยชนของผูรบับริการเสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน 
 5. มีการนําผลในขอ 4 ไปปรบัปรุงกระบวนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 6. มีการเผยแพรผลจากการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมสูสาธารณชน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3 : ระดับความสําเรจ็ของการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพฒันาอาชีพ 
                   ในชุมชน 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
คําอธิบายตัวบงชี ้: สถาบันและพัฒนา  เปนหนวยงานที่มีบทบาทในการนําผลงานวิจัย  และองคความรู
ของมหาวิทยาลัยถายทอดสูชุมชนผานทางการดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชน
ไดมีอาชีพ  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 - ชุมชน หมายถึง แหลงที่มีคนที่มีวัฒนธรรม ความเปนอยู ในลักษณะเดียวกัน อาศัยใชชีวิตอยู
รวมกัน อาจหมายรวมถึงหมูบาน กลุมชนเผาตางๆ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต หรือจังหวัด เปนตน 
 - การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน หมายถึง 
กิจกรรมใดๆ ที่คลินิกเทคโนโลยีไดนําเอาความรูในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไปพัฒนาศักยภาพ
ของคนในชุมชน หรือไปสรางโครงการใดๆ ที่นํามาสูการมีอาชีพเพื่อการสรางรายไดใหกับคนในชุมชน/
แกปญหาความยากจน เพื่อสงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีข้ึน ตาม
เกณฑข้ันตํ่าไดอยางนอย 3 ใน 5 ขอดังตอไปน้ี  
 1. ทุกคนในครอบครัวทีม่ีอายุระหวาง 23-60 ป มีการประกอบอาชีพ และมรีายได 

2. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลีย่ไมตํ่ากวาคนละ 23,000 บาท ตอป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
     และสูงข้ึนกวาปงบประมาณพ.ศ. 2553 
3. ครัวเรือนมกีารเก็บออมในปงบประมาณพ.ศ. 2554 มากกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
4. หัวหนาครอบครัวไดรับรูขอมลูขาวสารทีเ่ปนประโยชนอยางนอยสปัดาหละ 5 ครั้ง 
5. หัวหนาครอบครัวรับรูวามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนกวาปที่ผานมา 

หมายเหตุ : สถาบันวิจัยและพฒันาเลือกดําเนินการตามเกณฑขอ  1  4  และ  5 
 
โดยท่ี  :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีแผนการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการโดยคลินิกเทคโนโลยีใน
การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอยาง
นอย 1 อาชีพ ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

2 มีการสรางและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอยางนอย 1 อาชีพ อยางนอย 2 ชุมชน 

3 มีการสรางและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอยางนอย 2 อาชีพ อยางนอย 2 ชุมชน 

4 มีการสรางและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอยางนอย 3 อาชีพ อยางนอย 3 ชุมชน 
5 แสดงใหเห็นวาการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและหรือพัฒนาอาชีพใน

ชุมชนน้ัน สงผลใหคนที่ทําอาชีพดังกลาวมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน (อยางนอย 2 อาชีพ) 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.4 : ระดับความสําเรจ็ของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
คําอธิบายตัวบงชี้  :  การบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม  เปนพันธกิจที่สําคัญพันธกิจหน่ึงของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งปรากฏในวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบันโดยมีมาตรการในการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อสงเสริมอาชีพเดิมและสรางอาชีพใหมใหแกชุมชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดข้ึน
เพื่อใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและ
ชุมชน รวมถึงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีคาตอบแทน  และบริการวิชาการและวิชาชีพแบบใหเปลา 
โดยตองเปนโครงการตามแผนงบประมาณ และแผนของสถาบันที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
และดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
 -  การวัดความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ จะมุงวัดที่ผลซึ่งเกิดกับ
ผูรับบริการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพใน 4 ประเด็นดวยกัน ไดแก จํานวนกลุมเปาหมาย ความรูความ
เขาใจ ความพึงพอใจ  และการนําความรูไปใช  
 
เกณฑการใหคะแนน  :  
 กําหนดเปนระดับข้ันตอนของความสําเรจ็ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 
ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนที ่1 ข้ันตอนที ่2 ข้ันตอนที ่3 ข้ันตอนที ่4 ข้ันตอนที ่5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยท่ี :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพทีผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

2 มีการนําแผนสูการปฏิบัติไดอยางครบถวนทกุโครงการ 
3 ดําเนินการไดบรรลุความสําเรจ็ตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไมตํ่ากวา

รอยละ 50 ของโครงการตามแผน 
4 ดําเนินการไดบรรลุความสําเรจ็ตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไมตํ่ากวา

รอยละ 65 ของโครงการตามแผน 
5 ดําเนินการไดบรรลุความสําเรจ็ตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพรอยละ  

80 ของโครงการตามแผน 
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เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.5 : ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
คําอธิบายตัวบงชี้  : คลินิกเทคโนโลยี  คือ กลไกความรวมมือในการนําผลงานวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถายทอดสูกลุมเปาหมาย คือ ชุมชน  วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  และภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบของคลินิกเทคโนโลยีเครือขายของ
คลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบัน  บริหารงานรูปแบบของศูนยคลินิก
เทคโนโลยี  บริหารจัดการในเขตพื้นที่แบงเปน  5  ศูนย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวย
ประสานงานในระดับมหาวิทยาลัย  และดําเนินงานในระดับศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 - การไดรับการสนับสนุนของบประมาณอยางตอเน่ือง  หมายถึง  การที่หนวยงานซึ่งเปนคลินิก
เทคโนโลยีเครือขาย  ไดรับการจัดสรรงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมในแผนงานใหคําปรึกษาและ
บริการขอมูล  หรือแผนงานถายทอดเทคโนโลยี  หรือแผนงานการใหความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  หรือโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งตองไดรับการจัดสรรงบประมาณติดตอกันต้ังแตสองปข้ึนไป 
 
เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลยัและระดับศูนยที่ชัดเจน 
2. มีโครงการ/กจิกรรมที่ไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี

อยางตอเน่ือง 
3. มีกิจกรรมการประสานงานและการดําเนินงานเพือ่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  ศูนยคลินิกเทคโนโลยี  และผูรับบริการ 
4. มีกิจกรรมการรายงานผลการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในสวนที่สถาบันรับผิดชอบผานระบบ

ออนไลนครบทุกโครงการ/กจิกรรม  และตามเวลาทีก่ําหนด 
5. มีผลงานที่ไดรบัการยกยองเชิดชูเกียรติและ/หรือ ไดรับความไววางใจจากกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  ใหดําเนินงานในโครงการ/กจิกรรมทีส่ําคัญ 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.6 : ระดับความสําเรจ็ของการเผยแพรผลงานงานบริการวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
คําอธิบายตัวบงชี้  :  การเผยแพรผลงานบริการวิชาการ เปนภารกิจหน่ึงของงานเผยแพรและถายทอด
เทคโนโลยีงานบริการวิชาการ กลุมบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยใหความสําคัญในการนํา
ผลงานบริการวิชาการที่ไดไปเผยแพรสูสาธารณะผานสื่อเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหหนวยงาน/
บุคลากรภายในและภายนอก ไดรับรูผลงานการบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 -  ผลงานการบริการวิชาการ หมายถึง  ผลงานโครงการบริการวิชาการที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณภายในและหรือภายนอกในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 -  สื่อเผยแพร หมายถึง สื่อตาง ๆ  ทั้งสื่อสิ่งพิมพและไมใชสิ่งพิมพที่ใชสําหรับเปนชองทางการ
ประชาสัมพันธ/เผยแพรผลงานวิชาการสูสาธารณะ ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต 
และการจัดงานนิทรรศการ  
 
เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีระบบและกลไกการเผยแพรผลงานบริการวิชาการ 
2. มีแผนการเผยแพรผลงานบริการวิชาการผานสื่อตางๆ 
3. มีการนําแผนการเผยแพรผลงานบริการวิชาการสูการปฏิบัติอยางครบถวน 
4. มีเครือขายการเผยแพรผลงานงานบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก 
5. มีผลการดําเนินงานตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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องคประกอบท่ี  4  การบริหารและการจัดการ 
หลักการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีคณะกรรมการประจํา
สถาบันที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา
จะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ  เชน  ทรัพยากรบุคคล  การจัดการความรู  การเผยแพรผล
การดําเนินงานเพื่อใหสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  สํานักงานคณะกรรมการ

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

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

รับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  (องคกรมหาชน)  (สมศ.) 
6. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่การดําเนินการที่เปนเลิศ  2552-2553 
7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  คูมือและแนวปฏิบัติในการพจิารณาออก

ใบอนุญาตใหจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  2551 
 
ตัวบงชี้  จํานวน  6  ตัวบงชี้  คือ 

4.1 ภาวะผูนําของผูบรหิารทกุระดับของสถาบัน 
4.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยสูการปฏิบัติ  
4.3 ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน แสดงความคิดเห็น และ

รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
4.4 ระดับความสําเรจ็ของแผนพฒันาบุคลากรของสถาบัน 
4.5 ระดับความสําเรจ็ของการจัดการความรูของสถาบัน 
4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 
4.7 จํานวนชองทางการประชาสมัพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2554 

คําอธิบายตัวบงชี้ *:*ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา                           
คือ คณะกรรมการประจําสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน หากคณะกรรมการประจําสถาบันและ
ผูบริหารมีวิสัยทัศน  เปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม  รักความกาวหนา  ดูแลบุคลากร
อยางดี  มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไป
ในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. คณะกรรมการประจําสถาบันทําหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวน 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน  กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ 
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน*เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
7. คณะกรรมการประจําสถาบันเสนอแนะการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําไป

ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2 ขอ หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ หรอื 5 ขอ 

 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2  : ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของคณะกรรมการประจําสถาบันสูการปฏิบัติ  
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2554 

คําอธิบายตัวบงชี*้: การนํานโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดไปสูการปฏิบัติ      
ถือเปนเปาหมายบทบาทสําคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ ดังน้ัน จึงมี
ความจําเปนอยางย่ิงที่ตองถายทอดเปาหมายดังกลาวไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงาน
ของสถาบัน  
 
โดยกําหนดประเด็นการพจิารณา  ดังน้ี 

 
ประเด็นที่ 1 สถาบันมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา  

เพื่อใหคณะกรรมการประจําสถาบันพิจารณากรอบการดําเนินงานตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 2 มีการสื่อสารเพื่อถายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง  แนวทางการดําเนินงาน รวมถึง
แผนพัฒนาใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ 

ประเด็นที ่3 
 

มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตร
ใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที ่4 มีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายของสถาบันลงสูทุกกลุมงานภายในสถาบัน 

ประเด็นที ่5 ดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัด  และเปาหมายของสถาบันใหกับบุคลากรในระดับ
ตาง ๆ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
วัดระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนาสูการปฏิบัติ โดยกําหนด

เกณฑการใหคะแนน ดังน้ี    
1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 
1 ประเด็น 

ดําเนินการได 
2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
5 ประเด็น 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 : ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒแิละหรือบุคคลภายนอกสถาบัน  
         แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2554 

คําอธิบายตัวบงชี ้:  เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนาสูการบริหารราชการที่
เปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของผูทรงคุณวุฒิและหรือบุคคลภายนอกและการเปดเผยผลการ
ดําเนินงานตอประชาชน  และผูมีสวนไดสวนเสีย และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการ
ของมหาวิทยาลัย 
  
โดยกําหนดประเด็นการพิจารณา ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1 สถาบันเสนอแตงต้ังคณะกรรมการประจําสถาบัน  ประกอบดวยผูบริหาร
สถาบันและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันตามกฎหมายกําหนดรวมทั้ง
คณะกรรมการจากบุคคลภายนอกในโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบัน
รับผิดชอบ 

ประเด็นที่ 2 สถาบันจัดใหมีชองทางหรือกระบวนการรับฟ งความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการประจําสถาบันและหรือบุคคลภายนอก 

ประเด็นที่ 3 สถาบัน คณะกรรมการประจําสถาบันและหรือบุคคลภายนอกรวมกัน
ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานและจัดทํารายงานการดําเนินงาน
เสนอมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสื่อสารใหประชาชนหรือผูมีสวน
ไดสวนเสียไดรับทราบ 

ประเด็นที่ 4 สถาบันเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกลาวแกประชาชนหรือผู
มีสวนไดสวนเสียรับทราบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

ประเด็นที่ 5 สถาบันเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิและหรือบุคคลภายนอก เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนางานของสถาบันที่จะดําเนินการในปงบประมาณถัดไป
เสนอตอมหาวิทยาลัย   

 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  หมายถึง  ผูทรงคุณวุฒิในกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา       
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา  สังกัดหนวยงานในมหาวิทยาลัย  และบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 บุคคลภายนอก หมายถึง คณะกรรมการฝายชุมชนในโครงการ/กิจกรรมที่สถาบันดําเนินการ 
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เกณฑการใหคะแนน : 
วัดระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติราชการ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี      
1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 
1 ประเด็น 

ดําเนินการได 
2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
5 ประเด็น 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.4  :  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล :  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  การพัฒนาบุคลากรใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองเปนพื้นฐาน
สําคัญในการสรางความเปนเลิศขององคกร  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจําเปนตองมีแนวปฏิบัติ  รวมทั้ง
ระบบงานที่เอื้อและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความรวมมือรวมใจกันทํางานเปนทีม เพื่อขับเคลื่อน
องคกรสูเปาหมายที่กําหนดไว 
   
โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเรจ็ ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1 สถาบัน จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปของสถาบัน โดยมีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที ่2 สถาบัน มีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรอยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ 

ประเด็นที่ 3 สถาบัน มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ของบุคลากรของ
สถาบัน  ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่กําหนด 

ประเด็นที่ 4 สถาบัน มีการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยพิจารณา
ถึงผลที่เกิดข้ึนตอตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบเปนสําคัญ 

ประเด็นที่ 5 สถาบัน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
และรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
เสนอตอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได 
1 ประเด็น 

ดําเนินการได 
2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
5 ประเด็น 
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ตัวชี้วัดท่ี  4.5 :  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล :  ปการศึกษา  2554 

คําอธิบายตัวบงชี ้:  การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหทุกคนใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมทั้งปฏิบัติงานได อยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันวิจัยและพัฒนามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  
 
โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังน้ี 

 
ประเด็นที่ 1 สถาบัน จัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 
ประเด็นที ่2 สถาบัน มีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการ

ความรูประจําปอยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหาร 
ประเด็นที่ 3 สถาบัน จัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือ ใชชองทางการ

สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 
ประเด็นที่ 4 สถาบัน มีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชให

เกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ 
ประเด็นที่ 5 สถาบัน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู

ประจําป และรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและ
ขอเสนอแนะ เสนอตอผูบริหาร  หรือคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  พิจารณาปรับปรุงแผนการจัดการความรูสําหรับปงบประมาณถัดไป 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 
1 ประเด็น 

ดําเนินการได 
2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
5 ประเด็น 
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ตัวชี้วัดท่ี  4.6 :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 
หนวยวัด :  จํานวน  
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล :  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

คําอธิบายตัวบงชี ้:  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบบริหารความเสี่ยง  โดยการบริหารและควบคุมปจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใช
ตัวเงิน  อาทิ  ช่ือเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
อยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมไดโดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนา
และโอกาสในการเกิด  เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ืองและทันตอ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 
 
เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบรหิารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกจิหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 1 ดาน ตาม
บริบทของสถาบัน  ตัวอยางเชน 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย

และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

สถาบัน เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสถาบัน ไปใชในการปรับ

แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
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หมายเหตุ : 
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบปการ

ประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอช่ือเสียง
ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเน่ืองมาจากความบกพรองของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ     
1  ขอ 

มีการดําเนินการ     
2  ขอ 

มีการดําเนินการ      
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ     
5 ขอ 

มีการดําเนินการ     
6 ขอ 

 
การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด

ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน 
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได

กําหนดไวลวงหนา 
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ตัวชี้วัดท่ี  4.7 :  จํานวนชองทางการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 
หนวยวัด :  จํานวน  
นํ้าหนัก  :  รอยละ  4 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2554 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การประชาสัมพันธเปนกลไกสําคัญในการนําสงขอมูลของผลการดําเนินงานจาก
สถาบันถึงผูบริหาร  บุคลากรภายใน  บุคลากรภายนอก  และหนวยงานทั้งภายในและภายนอก  โดยผาน
ชองทางของสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ดังน้ี 

1. สื่อสิง่พิมพ ไดแก  ชองทางของจดหมายขาว  จุลสาร  การประชาสัมพนัธรายงานรายเดือน  
การประชาสมัพันธรายงานประจําปของสถาบันและมหาวิทยาลัย 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก  ชองทางของเว็บไซต  เว็บบล็อก เฟสบุค อีเมล 
3. สื่ออื่นๆ  ไดแก  ชองทางของการจัดนิทรรศการ  รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน 

 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

มีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน  1  ชองทาง 1 
มีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน  2  ชองทาง 2 
มีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน  3  ชองทาง 3 
มีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน  4  ชองทาง 4 
มีการประชาสมัพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน  5  ชองทางขึ้นไป 5 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ชองทาง 
มีการดําเนินการ 

2  ชองทาง 
มีการดําเนินการ 

3  ชองทาง 
มีการดําเนินการ 

4  ชองทาง 
มีการดําเนินการ 
5  ชองทางข้ึนไป 
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องคประกอบท่ี  5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
หลักการ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต  
ผลลัพธและผลกระทบที่เกิดข้ึน  ทั้งภายในสถาบันและตามภารกิจหลักของกลุมงานในสังกัดของสถาบัน  
ที่สงผลตอคุณภาพของมหาวิทยาลัย  สถาบันจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยางตอเน่ือง  เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะ
ของสถาบัน 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.  2547  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2551  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2552  (Thai Qualification 

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

อุดมศึกษา 

8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2548  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ.  2553  สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคกรมหาชน)  (สมศ.) 

ตัวบงชี้  จํานวน  1  ตัวบงชี้  คือ 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ  6 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล :  ปการศึกษา  2554 

คําอธิบายตัวบงชี ้: การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545        
ซึ่งสถาบันตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของ
สถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและ
หนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มี
การประเมินและปรับปรุงอยางตอเน่ือง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการสราง
จิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี เพื่อเปน
หลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพนัธกิจและการ
พัฒนาการของสถาบัน 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายแลผูบรหิารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีที่สอดคลองกับพันธกจิของมหาวิทยาลัย 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบรูณ  ประกอบดวยการพฒันาคุณภาพ       

การตรวจติดตามคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพอยางตอเน่ืองเปนประจําทกุป 
5. มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรงุการดําเนินงานตาม

พันธกิจของหนวยงาน 
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 

5 องคประกอบคุณภาพ 
7. มีสวนรวมของผูมีสวนได สวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผูใชบริการตาม

พันธกิจของสถาบัน 
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมี

กิจกรรมรวมกนั 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจยัดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาข้ึนและ

เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
 
 
 
 



53 
 

 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  หรอื  3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรอื  5  หรอื  6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  หรอื  8  ขอ 

มีการดําเนินการ 
9  ขอ 
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บทท่ี  4 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 
ในการประกันคุณภาพการศึกษาน้ัน*กิจกรรมหน่ึงที่สําคัญมาก*คือ*การประเมินตนเอง                

(Self Assessment) เพื่อศึกษา วิเคราะห และประเมิน ผลการดําเนินงานของหนวยงานของตนเอง โดย
เทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว และผลการดําเนินงานในปที่ผานมา โดยมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เปนลายลักษณอักษร เพื่อแจงใหบุคลากรในหนวยงาน
รับทราบและเสนอตอผูบริหารองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน รายงานการประเมิน
ตนเองเปนเอกสารที่จัดทําข้ึนเพื่อรายงานผลของการประเมินตนเองภายหลังจากที่ไดดําเนินการควบคุม
คุณภาพการศึกษามาแลวระยะเวลาหน่ึง และเปนเอกสารสําคัญในกระบวนการของการตรวจสอบและการ
ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
  
4.1 วัตถุประสงคของรายงานการประเมินตนเอง 

1. นําเสนอขอมูลของหนวยงาน โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
พันธกิจ โครงสรางองคกร โครงสรางการบริหาร และสถานภาพปจจุบัน 

2. รายงานผลการดําเนินงานหรือความกาวหนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ
คุณภาพหรือปจจัยควบคุมคุณภาพที่หนวยงานกําหนด 

3. วิเคราะหผลการดําเนินงาน รวมทั้งเสนอจุดแข็ง จุดออน และขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาองคประกอบ คุณภาพใหเขมแข็งข้ึน และแนวทางการปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป
เปนเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึก 

4. เปนเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา 
5. เผยแพรผลการดําเนินงานเสนอแกหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

 
4.2 ขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 สถาบัน กําหนดบุคคลหรือคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง 
1.2 สถาบัน กําหนดแนวทางการเขียนรายงานการศึกษาตนเองและชวงเวลาเสนอ

รายงานการศึกษาตนเองซึ่งควรสอดคลองกับกําหนดการตรวจสอบ/ประเมิน
คุณภาพของหนวยงาน 

1.3 บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงานและระบุขอมูลและ
แหลงขอมูลที่จะนํามาใชในการเขียนรายงาน 

2. ขั้นดําเนินการ 
2.1 บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบศึกษาหนวยงานตนเองตามแนวทางที่หนวยงาน

กําหนด 
2.2 เขียนรายงานตามแนวทางที่หนวยงานกําหนด 
2.3 นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานเพือ่รบัฟง

ขอคิดเห็น 
2.4 ปรับปรุงรายงาน 
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3. ขั้นสุดทาย 
เสนอรายงานการประเมินตนเองตอมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน 
 

4.3 สาระของรายงานการประเมินตนเอง 
รายงานการประเมินตนเองควรประกอบดวย 
1. ปกควรระบุวาเปนรายงานการประเมินตนเอง 
- ระบุวัตถุประสงคที่จัดทํา 
- ระบุช่ือหนวยงานที่จัดทํา 
- ระบุ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่จัดทํา 
2. คํานํา เขียนโดยหัวหนาหนวยงาน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคและจุดเนนของการจัดทํารายงาน

และชวงเวลาของขอมูลที่นําเสนอ 
3. สวนประกอบของสาระ 

3.1 สวนนํา เปนการนําเสนอสาระสรุปลักษณะสําคัญของหนวยงาน ประกอบดวย 
(1) ช่ือหนวยงาน ที่ต้ัง ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 
(2) ช่ือหัวหนาหนวยงาน โครงสรางหนวยงาน และโครงสรางการบริหาร 
(3) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน 
(4) ขอมูลสารสนเทศหรือผลของพันธกิจหลักที่ หนวยงานเนนในการประกันคุณภาพ

การศึกษา   
(5) สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมาและเปาหมายสําคัญในป

ปจจุบัน 
3.2 สวนสาระ เปนการรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ตามตัวบงช้ี ในแตละองคประกอบคุณภาพ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดไว 5 องคประกอบ ไดแก (1) 
ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (2) การวิจัย (3) การบริการทางวิชาการแก
สังคม (4) การบริหารและการจัดการ (5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ทั้งน้ี ใหสถาบันจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ีในแตละองคประกอบให
สอดคลองกับภารกิจและงานของหนวยงาน 

3.3 สวนสรุป 
(1) สรุปผลการประเมิน 
(2) การวิเคราะหจุดแข็งและจุดทีค่วรปรับปรุงขององคประกอบแตละดาน 
(3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็ง หรือปรับปรุง

แกไขจุดออนในแตละตัวบงช้ี 
(4) แผนการพัฒนาสถาบันและเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวใน

อนาคต 
4. ภาคผนวก ประกอบดวยขอมูล รายละเอียด เพื่อทําใหรายงานมีความสมบูรณชัดเจนข้ึน  

ตัวอยางเชน 
(1) รายการเอกสารอางอิงที่อางถึงในรายงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ 
(2) ขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีของสถาบัน 
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(3) รายช่ือผูบริหารและคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบัน 

4.4 ปจจัยสนับสนุนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
1. การเห็นความสําคัญและความเขาใจของผูบรหิารและบุคลากรตอรายงานการประเมินตนเอง 
2. การสนับสนุนของผูบรหิารในเรือ่งนโยบาย บุคลากร งบประมาณ สถานที ่
3. ฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่ขอมูลมีความสมบรูณ ถูกตอง เปนปจจบุัน 
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บทท่ี 5 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมี
ข้ันตอนที่สําคัญข้ันตอนหน่ึงคือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(internal quality 
audit and assessment)การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การตรวจสอบและ
ประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการผูตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาที่สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา  หรือสังกัดมหาวิทยาลัยฯ โดยทําการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี เกณฑ
มาตรฐานและเกณฑการประเมินที่กําหนดไว 
 
5.1 วัตถุประสงค 

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาในภาพรวมตามระบบ
คุณภาพและกลไกที่กําหนดข้ึน โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบ
คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

2. เพื่อใหสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย(targets) และเปาประสงค(goals) ที่ต้ังไวและเปนสากล 

3. เพื่อใหสถาบันวิจยัและพัฒนาทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะใน
การพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

4. เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาสถาบันสามารถ
สรางผลผลิตงานวิจัยและงานบรกิารวิชาการที่มีคุณภาพ 

5. เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการ
อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 
5.2 แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ 

1.1 มหาวิทยาลัยกําหนดชวงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พรอมกับประสานผูที่
ประสงคจะใหเปนประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในที่มีคุณสมบัติ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)กําหนด จํานวนตามที่กําหนด  

1.2 แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในพรอมทั้งประสานกับประธานและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเกี่ยวกับการจัดสงเอกสารการเดินทาง ที่พัก และการรับ-สง    

1.3 สงรายงานการประเมินตนเองใหคณะกรรมการ จํานวนเทากับคณะกรรมการ อยางนอย 3 
สัปดาห กอนวันตรวจสอบ 

1.4 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณคาเดินทางและคาที่พักของประธานและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกและคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยั 
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1.5 สถาบันที่จะขอรับการตรวจสอบเตรียมการดังน้ี 
(1)  ผูอํานวยการสถาบันประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา  เพื่อวางแผนเตรียมการรับการตรวจสอบและประเมินและกําหนด
ผูรับผิดชอบ 

(2)  ผูอํานวยการสถาบันแจงบุคลากรในหนวยงานทราบเรื่องการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(3)  จัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน 
(4)  จัดเตรียมขอมูลเอกสาร หลักฐานอางอิง ประกอบการตรวจสอบและประเมิน

ทั้งในรูปแบบของเอกสาร และขอมูลบนฐานอิเล็กทรอนิกส ใหพรอมไวในหอง
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี
การกํากับหมายเลขจัดหมวดหมูเขาแฟมหรือแยกประเภทใหสะดวกตอการ
สืบคน โดยจัดใหมีอยูตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ และเอกสารประกอบ
บางสวนอาจอยูตามหนวยงานยอยๆกรณีที่เปนเอกสารควรมีหมายเลขกํากับ
ใหสอดคลอง กับที่อางไวในรายงานการประเมินตนเอง 

(5) จัดเตรียมสถานที่หองประชุม/หองปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร และการ
ตอเชื่อมเครือขายสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา และสถานที่ตางๆ ที่จะตองไปตรวจเยี่ยม สําหรับหองปฏิบัติงาน
ควรมีโตะ เกาอี้ วัสดุสํานักงาน เอกสารประกอบรายงานเพื่อการสืบคนที่
เหมาะสมกับจํานวนคณะกรรมการ พรอมทั้งมีเจาหนาที่ อยางนอย 1 คน เพื่อ
การประสานงาน 

(6) จัดสรรงบประมาณเพื ่อเปนคาใชจายที ่เกี ่ยวของกับการตรวจสอบและ
ประเมินเชน การจัดทําเอกสารคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาอาหารวางอาหารกลางวัน เปนตน 

 
2. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในใชเวลาประมาณ 1- 3 วัน 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปที่สถาบันตามเวลาที่นัดหมายเพื่อพบ
กับผูบริหาร 

2.2 หนวยงานเสนอขอมูลสถานภาพของหนวยงาน การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ ช้ีแจงเอกสารรายงานการประเมินตนเองพอสังเขป คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสอบถามขอมูลเบื้องตน หรือขอความชัดเจน 

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมวางแผนการตรวจสอบและ
ประเมิน ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบ หรือหนวยงานที่จะไปตรวจเย่ียมจากเอกสาร ฐานขอมูล ที่
หนวยงานจัดเตรียมไวและบันทึกประเด็นที่ตองการขอมูลเพิ่มเติมและวิธีการหาขอมูล 

2.4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปตรวจเย่ียมหนวยงาน โดยหาขอมูล
เพิ่มเติมจากการสอบถามผูบริหาร อาจารย ขาราชการ และ ผูที่เกี่ยวของหรือโดยการสังเกต หรือการอาน
เอกสารเพิ่มเติม 

2.5 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมินเพื่อนําเสนอดวยวาจาในที่ประชุมผูบริหารหนวยงาน 
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2.6 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแจงผลการตรวจสอบและประเมินและ
ใหขอคิดเห็นดานตางๆ แกผูบริหารหนวยงาน 

2.7 ผูบริหารหนวยงานใหขอมูลเพิ่มเติม (ถาม)ี 
2.8 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรับฟงขอคิดเห็นจากผูบริหารหนวยงาน

และผูเขารับฟง 
2.9 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจัดทํารายงานการตรวจสอบ

และประเมินรวมกับคณะกรรมการและเลขานุการแลวสงใหสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําเสนอ
มหาวิทยาลัย หนวยงานที่รับการตรวจสอบและประเมิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
 
3. ขั้นตอนภายหลังการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

3.1 สถาบันประชุมผูเกี่ยวของ เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินที่มหาวิทยาลัย
สงให 

3.2 สถาบันดําเนินการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางานอยางตอเน่ือง 
3.3 สถาบันดําเนินการปรับปรุงเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจสอบจาก

ภายนอก และสงใหมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ฉบับ 
 

4. ระยะเวลาของการตรวจสอบ 
สถาบันควรจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

ตนเอง ปละ 1 ครั้ง เพื่อใหสถาบันไดรับรูสถานภาพและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง  มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานทุกป 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
               
 

เปาหมายคุณภาพ : 
ปการศึกษา  2554 

 

รหัสเอกสาร  SD  01 - 01 
วันที่บังคับใช   1  มิถุนายน   2554 
วันที่ทบทวน 
ISSUE   1 
หนาที่  1/2   

                                             

 เอกสารควบคุม 

นโยบาย/ตัวบงช้ีเฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพฒันา 
 

คา
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ะ)
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าห
มา

ย 

สํา
นัก

งา
นผ

ูอํา
นว

ยก
าร

 

กลุ
มบ

ริก
าร

วิช
าก

าร
 

กลุ
มวิ

จัย
 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
 

6     

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน   6 6 ขอ    

2. การวิจัย 36     

2.1 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4 4 ขอ * *  

2.2 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการบริการวิชาการ 4 4 ขอ * *  

2.3 ระดับความสําเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 4 5 ขอ * *  

2.4 ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการทํางานวิจัย 4 4 ขอ * *  

2.5 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4 5 ขอ * *  

2.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย 4 4 ขอ * *  

2.7 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย 4 4 ขอ * *  

2.8 จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคหรือผลงานวิชาการที่ดําเนินการจดแจงหรือจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา 

4 
16-20 
เรื่อง 

* *  

2.9 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษา 4 4 ขอ * *  

3. การบริการวิชาการแกสังคม 24     

3.1 ระบบกลไกการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 4 5 ขอ *  * 

3.2 กระบวนการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม 4 5 ขอ *  * 

3.3 ระดับความสําเร็จของการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน 4 4 ขอ *  * 

3.4 ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 4 4 ขอ *  * 

3.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 4 4 ขอ *  * 

3.6 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานงานบริการวิชาการ 4 4 ขอ *  * 
4. การบริหารและการจัดการ  28     

4.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 4 6  ขอ    

4.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาสูการปฏิบัติ 4 4 ประเด็น    

4.3 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

4 4 ประเด็น    

4.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 4 4 ประเด็น    

4.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบัน 4 4 ประเด็น    

4.6 ระบบบริหารความเส่ียง 4 5 ขอ    

4.7 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน 4 4 ชองทาง    
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6     
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 7  ขอ    
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