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บทที่  1
บทนํา

1.1  ประวัติความเปนมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development ) เริ่มดําเนินการ

ตามโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย จุฑามาศ พีรพัชระ เปนประธานโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ไดรับการจัดตั้งข้ึนตาม
กฎกระทรวง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 27
พฤศจิกายน 2549 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 แบงสวนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน สํานักงาน
ผูอํานวยการ และมีการแบงหนวยงานภายในสถาบัน เปน 3 หนวยงาน งานบริหารท่ัวไป กลุมวิจัย และ
กลุมบริการวิชาการ

ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสํานักงานตั้งอยูท่ีอาคาร 1ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ้ืนท่ีเทเวศร
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1.2  โครงสรางองคกรและการบริหาร
1.2.1  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

* หมายถึง มหาวิทยาลยัจัดตั้งเปนการภายใน อางอิง : กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครสภามหาวิทยาลยัฯ

สภาวิชาการ

สภาคณาจารยและขาราชการ

สํานักตรวจสอบภายใน

สํานักงานอธิการบดี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศลิปศาสตร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน

สถาบนัวิจัยและพัฒนา สํานักสงเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน

คณะสถาปตยกรรมและ
การออกแบบ *

- สํานกังานผูอํานวยการ
- กลุมวิชาการ
- กลุมทะเบียนและประมวลผล

- สํานกังานผูอํานวยการ
- กลุมวิทยบรกิาร
- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กองกลาง
- กองบริหารงานบุคคล
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองประชาสัมพันธ*
- กองวิเทศสัมพันธ *

- กองศิลปและวัฒนธรรม *

สํานักประกนัคุณภาพ *

สํานักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานบริหารทัว่ไป
- กลุมจดัทําและพัฒนาองคกรตาม

ยุทธศาสตรของรัฐ
- กลุมจดัทําระบบและกลไกและพัฒนา

คุณภาพระบบราชการตามนโยบายของรฐั
- กลุมติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน
- กลุมจัดทําและพัฒนาระบบคุณภาพ
- กลุมประมวลผลและจัดทํารายงาน

- สํานกังานผูอํานวยการ
- กลุมบริการวิชาการ
- กลุมวิจัย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สํานักงานผูอํานวยการ

คณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริหารท่ัวไป กลุมวิจัย กลุมบริการวิชาการ

1.2.2  โครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. งานบริหารท่ัวไป
2. งานธุรการ
2.1 งานเลขานุการ
2.2 งานประชุม
2.3 งานประชาสัมพันธ
2.4 งานอาคารสถานท่ี
2.5 งานยานพาหนะ
3. งานบุคลากร
4. งานพัสดุ ครุภัณฑ
5.  งานงบประมาณ
5.1  งานแผนและงบประมาณ
5.2  งานติดตาม ประเมินผล และ

รายงานผล
5.3 งานรายงานประจําป
6.  งานการเงินและบัญชี
7.  งานประกันคุณภาพ ภายใน

ภายนอก
7.1  งานประกันคุณภาพระดับ

สถาบัน
7.2  งานประกันคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัย
7.3  งานบริหารความเสี่ยง
7.4  งานการจัดการความรู

1.  งานประสานงานวิจัย
1.1  งานนโยบายและแผนงานวิจัย
1.2  งานงบประมาณวิจยั
1.3  งานทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
1.4  งานรายงานความกาวหนางานวิจัย
1.5  งานติดตามประเมินผลงานวิจัย
1.6  งานประสานแหลงทุนวิจัย
1.7  งานเครือขายวิจัย
1.8 งานกองทุนวิจัย
1.9  งานรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดดานวิจัย
2.  งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี
2.1  งานวารสารวิชาการและวิจยั
2.2  งานเอกสารและซีดเีผยแพร
2.3 งานจัดนิทรรศการวิจัย
2.4 งานประชุมสัมมนาวิชาการ
2.5 งานนําเสนอผลงานวิจัยใน

ตางประเทศ
2.6 งานทรัพยสินทางปญญา
3.  งานพัฒนานักวิจัย
3.1  งานพัฒนาศักยภาพผูบรหิารงานวิจัย
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 งานรายงานความกาวหนางานงานบริการ

วิชาการ
1.4  งานติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ
1.5  งานประสานแหลงทุนงานบริการวิชาการ
1.6  งานเครือขายบริการวิชาการ
1.7 งานรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดดานบริการ

วิชาการ
1.8 งานจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ
1.9  งานจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
1.10  งานเผยแพรผลงานบริการวิชาการผาน

สื่อตางๆ
2.  งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ
2.1  งานฝกอบรม / สัมมนา
2.2  งานบริการวิชาการ
2.3  งานบริการวิชาการแบบมีสวนรวม
2.4  งานบริการวิชาการเพ่ือหารายได
3.  งานคลินิกเทคโนโลยี
3.1 งานประชุมเครือขายคลินิกเทคโนโลยี
3.2 งานงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี
3.3 งานจัดนิทรรศการรวมกับ

กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

3.4 งานใหคําปรึกษาและบริการขอมูล
เทคโนโลยี
3.5 งานถายทอดเทคโนโลยี
3.6 งานติดตามและประเมินผลคลินิก

เทคโนโลยี
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1.2.3  แผนภูมิการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อธิการบดี
(รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส)

รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ
(ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา  เมฆเกรียงไกร)

รองผูอํานวยฝายบริการวิชาการ
(วาง)

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ)

รองผูอํานวยการฝายวิจัย
(ผูชวยศาสตราจารยอุดมเดชา  พลเยี่ยม)

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
(นางพลอยวรินทร รังสิกรรพุม)

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
(ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธ์ิ)

หัวหนากลุมบรกิารวิชาการ
(นางสาวชนิดา  ประจักษจิตร)

หัวหนากลุมวิจัย
(นางสาวอินทธีมา  หิรัญอัครวงศ)

หัวหนางานบริหารท่ัวไป
(นางสาวสุพัตรา ศรีนิปกานนท)

บุคลากร
นางสาวรุจิรา จันทรสุวรรณ
นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน
นางสาวกาญจนมาศ  เชยจันทร
นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม

บุคลากร
นางสาววัชราภรณ ชัยวรรณ
นางสาวดวงตา เข็มทรัพย
นางสาวหน่ึงฤทัย แกวคํา
นางสาวดวงฤทัย แกวคํา
นางสาวนันทพร จันทนโอ

(เจาหนาท่ีโครงการ)

บุคลากร
นางสาวพัชรนันท ยังวรวิเชียร
นางสาวจุฑามาศ แกวศรีหา
นางสาววิสุตา วรรณหวย
นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน
นางสาววีรยา สวางศรี
นายปยะวัฒน เจริญทรัพย
นางกัญญาณฐั พวงแสง
นางสาวเรณู ยะแสง
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1.3 สถานท่ีตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีสํานักงานตั้งอยูท่ีอาคาร 1ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร พ้ืนท่ีเทเวศร เลขท่ี 399 ถนนสามเสน  แขวงวชริพยาบาล 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
facebook : www.facebook.com/ird.rmutp

1.4   ปรัชญา วิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายสูงสุด
1.4.1  ปรัชญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มุงม่ันพัฒนางานวิจัยและงานบริการสังคมสูสากล

1.4.2 วิสัยทัศน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนหนวยงานดําเนินงานและ

บริหารจัดการงานวิจัย และงานบริการสังคมบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาสูสากล

1.4.3 นโยบาย
1. การสรางนักวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานสังคม ใหมีศักยภาพ สามารถบริหาร

จัดการความรูและสรางผลผลิตเพ่ือใชประโยชนในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย
2. การสรางผลงานวิจัยโดยการสรางองคความรู และนําไปสูการสรางนวัตกรรม โดยให

ความสําคัญกับฐานเทคโนโลยีท่ีเนนการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน
3. การสรางผลงานบริการสังคมท่ีเกิดจากผลผลิตของการวิจัยและองคความรูของมหาวิทยาลัย

โดยการบริการขอมูลใหคําปรึกษา ถายทอดเทคโนโลยี บริการทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และสรางรายไดสูมหาวิทยาลัย

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และใหความสําคัญในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการสังคมท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย

1.4.4 พันธกิจ
1. กําหนดแนวทาง นโยบาย และการประสานงานการทําวิจัยและบริการวิชาการใหเปนไปตาม

นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย
2. บริหารงบประมาณและติดตามผลการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ
3. บริหารและดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการ
4. ดําเนินงานบริการวิชาการแบบมีสวนรวมและงานบริการวิชาการเพ่ือหารายได
5. แสวงหาแหลงทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
6. สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
7. เผยแพรถายทอดเทคโนโลยีและใชประโยชนผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย
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8. เปนศูนยกลางรวบรวมแลกเปลี่ยนขอมูลและขอสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยแกหนวยงานภายนอก

9. สรางเครือขายการทํางานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานตางๆ

1.4.5 วัตถุประสงค
1. เพ่ือสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม  และงานบริการสังคมบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
2. เพ่ือเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีจากผลผลิตของงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและ

งานบริการสังคม
3. เพ่ือสรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และผูเชี่ยวชาญดานอาชีพตาง ๆ
4. เพ่ือพัฒนาตอยอดผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม  และงานบริการสังคมใหสามารถใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย

1.4.6 เปาหมายสูงสุด
เพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม  และงานบริการสังคมท่ีตอบสนอง

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีควบคูภูมิปญญาทองถ่ิน

1.5 การวิเคราะหสถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.5.1  จุดแข็ง
1. มีโครงสรางองคกรและการบริหารท่ีชัดเจน
2. เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  คือ  การวิจัยและบริการวิชาการทํา

ใหไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี
3. ผูบริหารและบุคลากรมีความมุงม่ันในการทํางานเพ่ือมุงสูความสําเร็จ
4. มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติสูหนวยงานระดับคณะไดอยาง

เปนรูปธรรม

1.5.2  จุดออน
1. สถานท่ีทําการของหนวยงานไมเปนเอกเทศ  โดยอยูในอาคารสํานักงานอธิการบดี ทําใหไม

สามารถขยายพ้ืนท่ีได และอยูในบริเวณท่ีไมเหมาะสม จึงสงผลกระทบตอการใหบริการแกบุคคลภายนอก
2. บุคลากรสวนใหญเปนลูกจางชั่วคราว ทําใหขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีอัตราการ

ลาออกบอย และสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานในภาพรวม

1.5.3  โอกาส
1. รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยและบริการวิชาการ
2. สังคมในปจจุบันเปนสังคมฐานความรู ซึ่งตองใชขอมูลท่ีผานการวิจัย สงผลใหหนวยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนการทําวิจัย
3. เปนมหาวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทางมีผลงานท่ีใชประโยชนไดจัดเจน ทําใหไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหนวยงานภายนอกคอนขางสูง
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1.5.4 อุปสรรค
1. มีการแขงขันสูงในดานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกระหวาง

มหาวิทยาลัยท่ัวไปและมหาวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง  ประกอบกับทักษะและประสบการณการเขียน
ขอเสนอฯ ยังไมมีความชํานาญพอจึงเปนอุปสรรคตอการรับการสนับสนุน

2. แมมีกรอบอัตรากําลังของบุคลากร แตขาดงบประมาณดานเงินเดือน ทําใหไมสามารถเพ่ิม
บุคลากรในการทํางานได

1.6   ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน
1.6.1 คณะกรรมการประจําสถาบัน
1. ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์ กรรมการ
3. ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยทรงสิริ  วชิิรานนท กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยบุญธรรม  พรเจริญ กรรมการ
6. อาจารยธานี  สุคนธะชาติ กรรมการ
7. นางวันดี ชวยประยูรวงศ กรรมการ
8. นางพลอยวรินทร รังสิกรรพุม เลขานุการ
9. นางสาวอินทธีมา  หิรญัอัครวงศ ผูชวยเลขานุการ
10. นางสาวรุจิรา  จันทรสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ

1.6.2  คณะผูบริหารสถาบัน
ผูอํานวยการสถาบัน ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ
รองผูอํานวยการสถาบัน ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์
รองผูอํานวยการสถาบัน ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ นางพลอยวรินทร รังสิกรรพุม
หัวหนางานบริหารท่ัวไป นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท
หัวหนากลุมวิจัย นางสาวอินทธีมา  หิรัญอัครวงศ
หัวหนากลุมบริการวิชาการ นางสาวชนิดา  ประจักษจิตร
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สวนที่  2
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การดําเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยใชแนวทางประกันคุณภาพสอดคลอง

กับมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. แนวคิดการดําเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ระบบบริหารคุณภาพของสถาบัน
3. ข้ันตอนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
4. แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
5. แผนการดําเนินงาน
6. ผลลัพธของการประกันคุณภาพ
7. ประโยชนของผูรับบริการ
8. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบัน

1. แนวคิดการดําเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

มีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันจัดทําเปาหมายคุณภาพของสถาบัน กําหนดเปนระบบและกลไกเพ่ือดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวคิดดังนี้
 มีปณิธานท่ีมุงม่ันแนวแนของผูบริหารในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหมี

ประสิทธิภาพสูมาตรฐานสากล
 สรางวัฒนธรรมองคกรและจิตสํานึกใหมุงท่ีคุณภาพ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
 ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการดําเนินงาน และมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงงานของตนอยูเสมอ
 สรางบรรยากาศของการเรียนรูและสรางขวัญและกําลังใจแกทุกคนในองคกร
 มีแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหเกิดความชํานาญและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
 บริหารจัดการอยางเปนระบบ และมีเปาหมายท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของระบบและ

กระบวนการผลิต และผลผลิตอยางตอเนื่อง ภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูเพ่ือใหคุณภาพดีข้ึน
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 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และใหขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงการดําเนินการใหไดผลผลิต
ท่ีพึงประสงคและสอดคลองกับความตองการของผูใช โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา เกิดประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล

2. ระบบบริหารคุณภาพของสถาบัน
ระบบการบริหารคุณภาพของสาบันเนนดําเนินการประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการปฏิบัติงาน ท่ีดําเนินการในงานปกติเปนประจํา และมีกลไกการเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานคุณภาพเปนเครือขายท้ังระดับหนวยงาน และระดับบุคคล โดยสถาบันกําหนดใหผูบริหารกํากับ
ดูแล และมีผูรับผิดชอบเปนรายบุคคลอยางชัดเจน รวมท้ังมีการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการประจํา
สถาบัน ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. ข้ันตอนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติหมวดท่ี 6 เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ไดกําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะเปนองคกร
มหาชนทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอผล
การประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนนั้น มหาวิทยาลัยนํามาใชตั้งแตวันท่ี 18 มกราคม
พ.ศ. 2548 โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้

วิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)

จัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ

กําหนดนโยบายคุณภาพ

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ

วิเคราะหความตองการของสถานประกอบการ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย

นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกตใชเพ่ือจัดระเบียบและสภาพแวดลอม

นําระบบมาตรฐานคุณภาพดวยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใชในการควบคุมกระบวนการบริหารจดัการท้ังระบบ

นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพมาเขียน SAR

เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก

เตรียมการเพ่ือรับตรวจประเมินคณุภาพภายใน

กําหนดมาตรฐานและเกณฑการประเมินของ มหาวิทยาลัยจดัทําเปาหมายคณุภาพ
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย จึงดําเนินการตามข้ันตอนการ
ประกันคุณภาพสอดคลองกับมหาวิทยาลัย ดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานการณ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะตองมีการวิเคราะหสถานการณ โดย
วิเคราะหจากปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน สําหรับการวิเคราะหปจจัยภายนอก ทําให
ทราบวาปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแขงขัน กฎหมาย พ.ร.บ.
มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา ในแงบวกหรือลบ ถาเปนแงบวกถือเปนโอกาสท่ีดี แตถาเปน
ลบถือเปนภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการทํางาน หลังจากนั้นวิเคราะหปจจัยภายในเพ่ือใหพบ
จุดแข็ง หรือจุดออนของ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเตรียมหาแนวทางพิจารณาวา  ถาเปน
โอกาสและจุดแข็งจะไดเรงดําเนินการ แตถาจุดออนจะตองรีบจัดทําแผนพัฒนา

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะตองจัดทํา
แผนกลยุทธเพ่ือใหทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการดําเนินการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา วาจะมีทิศทางไปในทางใดและจะตองปรับบทบาทของสถาบันอยางไรบาง สถาบันวิจัย
และพัฒนา มีวิสัยทัศน ดังนี้

“สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปนหนวยงานดําเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัย  และงานบริการวิชาการแกสังคมบน
พื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ควบคูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาสูสากล”

ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดนโยบายคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกําหนดนโยบายเพ่ือเปนการแสดง
ความมุงม่ันวาสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดใหความสําคัญท่ีมุงเนนคุณภาพอยางแทจริงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประโยชนโดยตรงแกรับบริการ  โดยนโยบาย
คุณภาพของ สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดดังนี้

“มุงม่ันสรางผลงานวิจัย และบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม
และสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศ”

ข้ันตอนท่ี 4 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะทํางานดานการจัดทํายุทธศาสตร กํากับดูแลตัว
บงชี้และจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ เพ่ือทําใหการดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

ข้ันตอนท่ี 5 วิเคราะหความตองการของสถานประกอบการและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)
ผานทางกระบวนการของงานวิจัยและงานคลินิกเทคโนโลยี วามีความตองการใหสถาบันวิจัย
และพัฒนา ดําเนินการกิจกรรมอยางไรบาง เพราะถือวากลุมบุคคลเหลานี้เปนผูรับบริการ และ
การท่ีทราบความตองการจะทําใหสถาบันไดตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของ
ผูรับบริการอยางแทจริงและนําขอมูลนี้มาวางแผนการดําเนินการของสถาบัน

ข้ันตอนท่ี 6 นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกตใช เนื่องจาก 5 ส เปนระบบคุณภาพข้ันตนท่ีเนนเรื่องของการ
จัดระเบียบการจัดสภาพแวดลอมท่ีดีของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวมใน
การพัฒนาสถาบันรวมกัน การจัดทํา 5ส จะทําใหสถานท่ีทํางานนาอยู มีการดูแลเครื่องมือ
อุปกรณ มีการบงชี้  มีการจัดเก็บเอกสารเปนระบบ และมีวิธีการข้ันตอนการทํางานชัดเจน
การกําหนดกิจกรรมตางๆ จะดําเนินการโดยบุคลากรภายในขององคกรรวมกันจึงถือไดวาเปน
การบริหารงานแบบมีสวนรวม และกิจกรรม 5 ส นี้ ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพดานตางๆ
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ข้ันตอนท่ี 7 นําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใชควบคุมกระบวนการบริหารจัดการ
เนื่องจากกระบวนการบริหารจัดการท่ีจะพิจารณาผลลัพธของการบริหารงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการจะตองพิจารณาจาก Input       Process        Output Outcome
การนําระบบมาตรฐาน ISO  9001 มาประยุกตใช สถาบันวิจัยและพัฒนาไดนําวงจรการ
บริหารคุณภาพ  ตั้งแตการเริ่มวิเคราะหความตองการการจัดหาทรัพยากร กระบวนการ
ดําเนินงาน กระบวนการของกิจกรรมสนับสนุนตางๆ ทําใหการปฏิบัติงานมีกรอบของการ
ปฏิบัติ  โดยวางแนวกระบวนการทํางาน(Process)  ภายในใหเกิดความคลองตัว จึงทําให
การปฏิบัติงานของสถาบัน มีวิธีการ สามารถทวนสอบการทํางานได และมีรองรอยของ
หลักฐานยืนยันกิจกรรมตางๆ ทําใหม่ันใจไดวา สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการภายใต
กลไกคุณภาพอยางแทจริง

ข้ันตอนท่ี 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกําหนดมาตรฐาน  เกณฑการประเมิน และตัวบงชี้เฉพาะ โดย
อิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ.  สมศ.  ก.พ.ร. และสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ซึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดเปน 5 องคประกอบ 25 ตัวบงชี้ และ
นํามากําหนดเปนเปาหมายคุณภาพของสถาบัน  ถายทอดนโยบายลงสูกลุมงาน/งาน เพ่ือ
จัดทําแผนและวางแผนพัฒนาสถาบันรวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงาน
ตางๆ สําหรับใชกํากับการดําเนินงานของสถาบันและกลุมงาน/งาน ท่ัวท้ังองคกร  รวมถึง
การเตรียมความพรอมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพทุกดาน  ทําใหมีแนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและเปนระบบ ทุกกลุมงาน/งาน จึงมีระบบและ
กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพชัดเจน  คือ มีการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบ
คุณภาพ  และการประเมินคุณภาพครบถวน

ข้ันตอนท่ี 9 นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ี
เรียกวา SAR นั้น วิธีการดําเนินการคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ
โดยนําตัวบงชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยมาเปนองคประกอบหลัก และกําหนดตัวบงชี้โดย
คํานึงถึงภารกิจหลักของสถาบัน ไดแกงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เมื่อนํามาจัดทํา
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) ทําใหเขียน SAR ไดงายและเปนรูปธรรม มีหลักฐาน
รายละเอียดอยางชัดเจน และพิสูจนไดวากิจกรรมทุกอยางดําเนินการจริงมีผลลัพธแนนอน

ข้ันตอนท่ี 10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เม่ือ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําระบบ
คุณภาพและเขียนSAR ตามมาตรฐานท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาไดกําหนด ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินั้นตองมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คือมีการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาแหงนั้น และหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ี
กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ซึ่งถือเปนการประกันคุณภาพภายใน และถือวาการประกัน
คุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอมหาวิทยาลัยและเปดเผยตอสาธารณชน
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ข้ันตอนท่ี 11 เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเปน
องคกรมหาชน ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงและนําเสนอผล
การประเมินตอหนวยงาน  ท่ีเก่ียวของและตอสาธารณชน การประเมิน สมศ. (รอบสาม)
จะตองประเมินสถานศึกษาทุก ๆ 5 ป ในการประเมินของ สมศ. หากสถานศึกษาใดไมได
จัดทําระบบคุณภาพหรือไมไดมาตรฐาน สมศ. จะแจงใหตนสังกัดเขาไปดําเนินการแกไข
ผลลัพธจากการตรวจประเมินจะแจงยังสํานักงบประมาณ สถานศึกษา  หนวยงานตน
สังกัดและรายงานตอสาธารณชนใหทราบ

แผนการดําเนินงานข้ันตอนในการจัดการะบบประกันคุณภาพภายใน
นํา 5 ส และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาจัดระบบคุณภาพดานกระบวนการ (Process)

ท้ังองคกร โดยอยูในรูปของข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual : PM) และจากวิธีการปฏิบัติงาน
(Work Instruction:WI) ท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนานําไปใชจะมีวิธีการทํางานและบันทึกคุณภาพ
ซึ่งสอดคลองกับตัวบงชี้คุณภาพในการประเมินตนเองคือ SAR ทําให สถาบันวิจัยและพัฒนาเขียน SAR
ท่ีวิเคราะหผลการทํางานโดยมีรองรอยหลักฐาน สามารถตรวจสอบและทวนสอบไดอยางสมบูรณ
ทําใหคุณภาพเกิดข้ึนใน แกนของการทํางาน และสงผลลัพธใหกับผูรับบริการโดยตรง รวมท้ังสราง
วัฒนธรรมท่ีดีแกการทํางานของสถาบันดวยซึ่งสถาบันมีแผนการดําเนินงาน/ข้ันตอน  ในการจัดการระบบ
คุณภาพภายใน ดังตอไปนี้

4. แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและเปน

ระบบ  โดยการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผลและ
ภูมิคุมกันท่ีดี  ภายใตเงื่อนไข  2 เงื่อนไข  คือ  เงื่อนไขความรู (รอบรู  รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงื่อนไข
คุณธรรม (ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน) สรางระบบประกันคุณภาพ  ดังนี้

การพัฒนาคุณภาพ
(QC)

การประกันคณุภาพ
(QA)

การตรวจติดตาม
คุณภาพ (QA)

การประเมินคณุภาพ
-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ

กระบวนการพัฒนา
สูคุณภาพ

กระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพ
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โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง ดวยระบบและกลไก
ดังนี้

การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดพัฒนาคุณภาพโดย  กําหนด
มาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑประเมิน  สอดคลองกับมหาวิทยาลัยซึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด
มาตรฐานคุณภาพเปน  5 องคประกอบ 25 ตัวบงชี้    ดําเนินการควบคุมคุณภาพ ดวยการจัดทําแผน
และวางแผนพัฒนาหนวยงานและแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงานตางๆ  เพ่ือกํากับการดําเนิน
ตามเปาหมายคุณภาพท่ีสถาบันกําหนด  ถายทอดสูผูปฏิบัติทุกกลุมงาน/งาน และนําผลลัพธมาพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหสมดุลภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง

การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของกลุมงาน/งาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  พรอมท้ังแสดงผลการตรวจสอบดวยการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง  และสงรายงานการประเมินตนเองใหมหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 30 กันยายน ของทุกป (120 วัน
หลังจากสิ้นปการศึกษา) นอกจากนี้สถาบันจะตองดําเนินการตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานใน
โครงการ  กิจกรรมตางๆ ของสถาบัน (Audit)  เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหเกิดคุณภาพและ
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  ท่ีมีขอมูลเก่ียวกับงานตามภารกิจของสถาบันตามคํารองขอของ สมศ.  ซึ่งการประเมิน
คุณภาพภายนอกจะตองไดรับการประเมินอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกๆหาปนับตั้งแตการ
ประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน

สรุปไดวา การตรวจประเมินคุณภาพ เปนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท้ังนี้ รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมิน
จะเปนกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกตองของผลการประเมิน  ซึ่งจะนําไปสูการยอมรับของผูถูก
ประเมิน และเปนผลใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพอยางแทจริง

เพ่ือใหกลุมงาน/งาน เขาใจระบบประกันคุณภาพท่ีมีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย สามารถนํา
ระบบประกันคุณภาพและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพไปถายทอดสูผูปฎิบัติไดชัดเจน  สถาบัน
จึงกําหนดเปนแผนภาพ/แผนผัง ดังนี้

- การบริหารจัดการท่ีประกันคุณภาพสถานศึกษา
- ผังกระบวนการ Business Flow มทร.พระนคร
- ผลลัพธของการประกับคุณภาพการศึกษา
- ประโยชนของผูรับบริการ
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แผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงานการประเมินภายนอก

วิสัยทศันวิสัยทศัน มาตรฐานมาตรฐาน
และพนัธกิจและพนัธกิจ

การวางแผนและ
จัดระบบ

การนําแผนสูปฏิบัติ
และกํากบัติดตาม

การประเมินการประเมิน
ตนเองตนเองรายงานประจําป

ที่เปน
รายงานประเมินตนอง

การพฒันาสถานศึกษาการพฒันาสถานศึกษา
และความรับผดิรับชอบและความรับผดิรับชอบ

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

การบรหิาร
จัดการ

ความพงึพอใจ

การเงินและ
งบประมาณ

นวัตกรรม
และการเรียนรู

การบรหิารจัดการ
โดยแผนและ

มุงผลลัพธ

ระบบขอมูล
และสารสนเทศ

ความโปรงใส
พรอมรบั

การตรวจสอบ

การบรหิาร
คุณภาพ

และประกัน
คุณภาพ

ความมีอิสระ
คลองตัว

การมีสวนรวม

การบริหาร
สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
ของ พ.ร.บ.

และมาตรฐาน
การศึกษา

ความมเีหตมุผีล

ความมเีหตมุผีล

คณุธรรมจรยิธรรม

คณุธรรมจรยิธรรมความรอบรู

ความรอบรู

ความพอประมาณ
ความพอประมาณ

การ
มภีมูคิ ุมกนัท ีด่ ี

การ
มภีมูคิ ุมกนัท ีด่ ี

วิสัยทัศน
และมาตรฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการใหสมดุล

การบริหารฐานมหาวิทยาลัย
ระบบมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ
ท่ีประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุมกนั
ในตวัทีด่ีมีเหตผุล

พอประมาณ

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวงั)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซ่ือสัตย สุจรติ ขยัน อดทน แบงปน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม
กาวหนาอยางสมดุล/มั่นคง/ย่ังยืน

นําสู

การบรหิารจัดการใหสมดุลการบรหิารจัดการใหสมดุล
การเงนิและงบประมาณ (Financial)

วสิยัทศันวสิยัทศัน มาตรฐานมาตรฐาน
และกลยุทธและกลยุทธ

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ความพงึพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

การบรหิารจัดการ
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

การเรยีนรูและนวัตกรรม
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตวับงชี้การบริหารฐานตวับงชี้การบริหารฐานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ( (UBM)UBM)
เพ่ือประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ

UBM

มรีะบบบริหารและจดัการศึกษาท่ีสอดคลอง
กับจดุมุงหมายของพระราชบัญญติั
การศึกษาแหงชาติ

มอีิสระคลองตัวในการบริหารวิชาการ
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
การบริหารท่ัวไป

มกีารบริหารจดัการ
แบบมสีวนรวมจากทุกภาคสวน

มรีะบบบริหารและการจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

มรีะบบบริหารและจดัการศึกษา
ท่ีพรอมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

การพฒันาคุณภาพ
(QC)

 กาํหนดมาตรฐาน
 วธิกีารพฒันา
 จดัทรพัยากรสนบัสนุน

การประกนัคุณภาพ
(QA)

การตรวจตดิตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมนิคุณภาพ
-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ
พฒันาสู่คุณภาพกระบวนการ

ปรบัปรุงคุณภาพ

ระบบประกนัคุณภาพ

อางอิง : ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน
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องคประกอบและจํานวนตัวบงช้ีคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตัวบงช้ี องคประกอบท่ี
(สวพ.)

จํานวนตัวบงช้ี
สวพ.

1.1 1 – ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินงาน

1

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
2.7 2.8 2.9 2.10

2 - การวิจัย 10

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3 – การบริการวิชาการแกสังคม 6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
4.7

4– การบริหารและการจัดการ 7

5.1 5 – ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1

รวม 25
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หมายเหตุ คือ  ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (WI) ของคณะ  คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่เกี่ยวของ *** คือ  ผูที่เกีย่วของกับขั้นตอนการปฏบิัติงานนี้

วางแผน เตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอน ระหวางการจดัการเรียนการสอน การจบการศึกษา
 แผนยุทธศาสตรชาติ
 แผนกระทรวง

ศึกษาธิการ
 แผนสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.)

 แผน มทร.พระนคร
 แผนคณะฯ
 แผนหนวยงานยอย

 แผนปฏิบัติงานประจําป
 แผนงาน/โครงการ

 จัดทําแผนการเรียน
 กําหนดผูสอน
 จัดทําตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ
 ประเมิน/ พิจารณาหลักสตูร*** กว. และคณะ
 จัดทําโครงการสอน***ผูสอน/สาขาวิชา
 เตรียมหอง/อุปกรณการสอน***ผูสอน/สาขาวิชา

 งานทะเบียนนักศึกษา
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน
 ออกหนังสือรับรอง
 ตรวจสอบวุฒิ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินการศึกษา

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

 งานวิจัยและพัฒนา
 งานสงเสริมและบริการวิชาการ

 การเรียนการสอน
 บันทึกผลการสอน
 วัดและประเมินผล
 ประเมินผูสอน
 บํารุงรักษาเคร่ืองมือ/อุปกรณ
 ใหคําปรึกษา (อ.ที่ปรึกษา)

 หองสมุด
 ศูนยเรียนรูดวยตนเอง
 ศูนยนวัตกรรม/

พัฒนาสื่อ(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
การปฏบิัติ

การแกไขและ
การปองกัน

PM 21
การทบทวน

ของฝาย
บริหารดาน
คุณภาพ

PM 20
การ

ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

ประเมินผล

PM 19
การควบคุม

เอกสารคุณภาพ
และบันทึก

ขอมูล

PM 18
งานวิเทศ
สัมพันธ

PM 17
งาน

บริการ

PM 16
งานคลัง
และพัสดุ

PM 15
งาน

บุคลากร

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
นักศึกษา

PM 07
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแกสังคม PM 08

งานวิทยบริการ

PM 09
งานสหกิจศึกษา/

ฝกงาน

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



สถาบันวิจัยและพัฒนา เปาหมายคุณภาพ :
ปการศึกษา  2555

รหัสเอกสาร SD  01 - 01
วันท่ีบังคับใช 1 มิถุนายน  2555
วันท่ีทบทวน
ISSUE 1
หนาท่ี 1/2

นโยบาย/ตัวบงช้ีเฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 4
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 4 6 ขอ   

2. การวิจัย 40
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4 5 ขอ * * 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4 4 ขอ * * 

2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรยีนการสอนและหรือการบริการวิชาการ 4 4 ขอ * * 

2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 4 5 ขอ * * 

2.5 ระดับความสําเร็จของการตดิตามประเมินผลการทํางานวิจัย 4 4 ขอ * * 

2.6 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรค 4 5 ขอ * * 

2.7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย 4 4 ขอ * * 

2.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย 4 4 ขอ * * 

2.9 จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคหรือผลงานวิชาการท่ีดาํเนินการจดแจงหรือจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา 4 16-20

เรื่อง * * 

2.10 ระดับความสําเร็จของการสงเสรมิการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษา 4 4 ขอ * * 

3. การบริการวิชาการแกสังคม 24

3.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 4 4 ขอ *  *
3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 4 4 ขอ *  *
3.3 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 4 4 ขอ *  *
3.4 ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 4 4 ขอ *  *
3.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 4 4 ขอ *  *
3.6 รอยละของงบประมาณภายนอกตองบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ 4 4 ขอ *  *
4. การบริหารและการจัดการ 28
4.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 4 6 ขอ   

4.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาสูการปฏิบัติ 4 4 ประเด็น   

4.3 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 4 4 ประเด็น   

4.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 4 4 ประเด็น   

4.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบัน 4 4 ประเด็น   

4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 5 ขอ   

4.7 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน 4 4 ชองทาง   
5. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 4 7 ขอ   

เอกสารควบคุม
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(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

(ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธ์ิ)
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

(ผูชวยศาสตราจารยอุดมดชา  พลเยี่ยม)
รองผูอํานวยการฝายวิจัย

(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ)
รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ

(นางพลอยวรินทร  รังสิกรรมพุม)
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

เอกสารควบคุม



5. แผนการดําเนินงาน ข้ันตอนการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา

การเตรียมการ

1. จัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2555
2. เตรียมความพรอมของ
บุคลากร

 สรางความตระหนัก
 พัฒนาความรูและ

ทักษะ
3. แตงตั้งกรรมการผูรับผิดชอบ

การดําเนินงาน

1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P)
 กําหนดเปาหมาย หรือมาตรฐาน

การศึกษา
 จัดลําดับความสําคัญของ

เปาหมาย
 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
 กําหนดระยะเวลา
 กําหนดงบประมาณ
 กําหนดผูรับผดิชอบ

จัดทํารายงานประเมินตนเองหรือ
รายงานประจําป

 รวบรวมผลการ
ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน

 วิเคราะหตามมาตรฐาน
 เขียนรายงาน

การรายงาน

2. ดําเนินการตามแผน (D)
 สงเสริม สนับสนุน
 จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร
 กํากับ ติดตาม
 ใหการนิเทศ

3. การตรวจประเมินผล (C)
 วางกรอบการประเมิน
 จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ
 เก็บขอมูล
 วิเคราะหขอมูล
 แปลความหมาย
 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคณุภาพการประเมิน

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)
 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
 วางแผนในระยะตอไป
 จัดทําขอมูลสารสนเทศ



6. ผลลัพธของการประกันคุณภาพ
ผลงานการเผยแพร แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีดีมีการเผยแพรใหกับ

สาธารณะ และใหหนวยงานอ่ืน ไปใชประโยชน
1. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล TCI โดย

ศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย (ศูนย TCI) ซึ่งวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ไดรับการประเมินอยู
ในกลุมท่ี 1 คือ วารสารท่ีผานการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ป จนถึง ธันวาคม 2557) และอยู
ในฐานขอมูล TCI (Thai Citation Index) และจะไดรับกรคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation (ACI)
ตอไป  ซึ่งนับเปน 1 ใน 59 วารสารในในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ัวประเทศท่ีอยูในฐานขอมูล
เดียวกันนี้  และเปน 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยท่ีอยูในกลุมท่ี 1

2. การจัดนิทรรศการวิจัยสิ่งประดิษฐรวมกับหนวยงานภายนอกในกิจกรรมท่ี 3 การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแหงชาติ 2555 (Thailand Research Expo) โดยไดรับรางวัล Gold Thailand Research
Expo Award 2012 ในการจัดพ้ืนท่ีนิทรรศการ

ผลงานดานนวัติกรรม ในรอบปการศึกษาท่ีผานมา สถาบันไดนําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมาพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีและนวัตกรรมสูสาธารณชน

ดานการบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสรางคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 42
กระบวนงาน  และแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเว็บไซตการจัดการความรู (KM) ขอสถาบัน สูการปฏิบัติ
เพ่ือมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

7. ประโยชนของผูรับบริการ
1. มีความม่ันใจวา ไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพท้ังระบบ ทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน
2. มีความสะดวก ประหยัดเวลาในการรับบริการจากสถาบัน
3. ไมเสียเวลาในการคนหาและตองประเมินวาสถาบันมีคุณภาพหรือไม หากจะตองติดตอหรือ

บริการ
4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว
5. มีความภูมิใจและม่ันใจท่ีไดปฏิบัติงานรวมกับสถาบันท่ีมีระบบคุณภาพชัดเจน  ตรวจสอบได

8. แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบัน
จากการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ไดนําผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะของผูประเมินมาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  และกํากับ
การดําเนินงานใหเปนไปตามแผน เพ่ือรองรับการประเมินประสิทธิผลของแผนดังกลาวจากผูตรวจประเมิน
ในปการศึกษาถัดไป  ซึ่งปรากฏผลการประเมินแผนฯ ในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังนี้



บทที่ 3
ตัวบงช้ี / เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

องคประกอบท่ี  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
หลักการ

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศน  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป  ซึ่งสอดคลองกับ
ปรัชญา  ปณิฐาน  กฎหมาย  และจุดเนนของสถาบัน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนหนวยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวิสัยทัศน  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน  และ
แผนกลยุทธท่ีกําหนดแลวใหบุคลากรทุกกลุมงานภายในของสถาบันไดใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
และปฏิบัติงาน

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.  2545

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป  ฉบับท่ี  2 (พ.ศ.  2551-2565)  สํานักงาน

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

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

8. หลักการอุดมศึกษา

ตัวบงช้ี  จํานวน 1 ตัวบงช้ี  คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน



ตัวบงช้ีท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ 4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันวิจัยและพัฒนามีภารกิจหลัก คือ การวิจัย และ การบริการวิชาการแกสังคม
ในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุภารกิจหลักและเชื่อมโยงนโยบายดานวิจัยและการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยไดนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทางการพัฒนา
และการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธสถาบันไปสูทุกกลุมงานภายในสถาบัน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 2 พันธกิจ คือ การวิจัยและ

การบริการวิชาการ
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 2 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 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



องคประกอบท่ี  2  การวิจัย
หลักการ

การวิจัย เปนหนึ่ งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการและ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการประสานงานวิจัย การเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนางานวิจัย
ซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานในสังกัดสถาบัน คือ กลุมวิจัย มีวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดในเปาประสงคของ
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ เพ่ือสรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการเพ่ือการแขงขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป  ฉบับท่ี 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.)
5. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ.  2541  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ตัวบงช้ี  จํานวน  9 ตัวบงช้ี  คือ
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการบริการ

วิชาการ
2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน
2.5 ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการทํางานวิจัย
2.6 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย
2.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย
2.9 จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคหรือผลงานวิชาการท่ีดําเนินการจดแจงหรือจด

ทะเบยีนทรัพยสินทางปญญา
2.10ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษา



ตัวบงช้ีท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา  2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหมี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดังกลาว เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไวท้ังการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
การจัดหาแหลงทุนวิจัย การจัดสรรงบประมาณวิจัย การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย  เพ่ือใหการ
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
- ระบบ  หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาจะตองทําอะไรบางเพ่ือให

ไดผลออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกัน ไมวาจะอยูในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ โดยองคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัย
นําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลยอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน

- กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน

- การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางตอเนื่อง หมายถึง  การท่ีหนวยงานคือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยงานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีไดดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคประเภทตาง ๆ ซึ่งตองไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายนอกติดตอกันตั้งแตสองปข้ึนไป

เกณฑมาตรฐาน :

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณ

การวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย

ในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยงานวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ



- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)

6. มีการติดตามประเมินผลการสนับสนุนขอ 4 และ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

สถาบัน

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

มีการดําเนินการ
7 ขอ



ตัวบงช้ีท่ี 2.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา  2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือเผยแพรไปยัง
คณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายท่ีจะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น สถาบันตอง
จัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูทรัพยสินทางปญญาจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุมโดยสิ่งท่ีเผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและ
รวดเร็วทันเหตุการณ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคเพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเก่ียวของ

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน

5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

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



ตัวบงช้ีท่ี 2.3 : ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือ
การบริการวิชาการ

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ 4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา  2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : การวจิัยเปนพันธกิจหนึ่งในสี่พันธกิจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  สถาบันจึงตองกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีเปนระบบ  มีการจัดโครงสรางเพ่ือเปนกลไกใน
การขับเคลื่อนระบบดังกลาว การทํางานวิจัยตองมีความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการและสามารถบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการไดอยางเปนรูปธรรม

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการบริการวิชาการ

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
2. มีการจัดการใหบุคลากรทํางานวิจัยท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน
3. มีการจัดการใหบุคลากรทํางานวิจัยท่ีบูรณาการกับการบริการวิชาการ
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการ

บริการวิชาการ
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการ

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



ตัวบงช้ีท่ี 2.4 : ระดับความสําเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยงานประสานงานวิจัย  กลุมวิจัย  มีภารกิจในการสงเสริม
สนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคของบุคลากรท่ีเปนอาจารยประจําและนักวิจัย โดยเปนหนวยงาน
กลางในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ือทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ไดแก งบประมาณ
รายจายประจําปและงบประมาณเงินรายได  เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยในผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค
ความรูและผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีใหมีศักยภาพเพ่ือนําสูการตีพิมพเผยแพร ถายทอด
เทคโนโลยีและการใชประโยชนตอไป

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือใหไดผลงานท่ีมีศักยภาพ

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
2. มีการกําหนดโจทยวิจัยและหรือจุดเนนของการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือใหนักวิจัยมี

ทิศทางในการพัฒนาขอเสนอการวิจัย
3. มีการประเมินคุณภาพของขอเสนอการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายในและ

ภายนอกสถาบันซึ่งดําเนินการอยางโปรงใส  ตรวจสอบได
4. มีการจัดนักวิจัยอาวุโสหรือนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเพ่ือเปนท่ีปรึกษาในการพัฒนาขอเสนอการวิจัยแยก

ตามสาขาวิชาการของสถาบัน
5. มีรอยละของขอเสนอการวิจัยในผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีไมต่ํากวารอยละ

50 ของขอเสนอการวิจัยท้ังหมด
6. มีขอเสนอการวิจัยงบประมาณรายจายประจําปท่ีไดรับการประเมิน “สนับสนุน” จาก

ผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไมต่ํากวารอยละ  50  ของขอเสนอการ
วิจัยท้ังหมด

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



ตัวบงช้ีท่ี 2.5 : ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการทํางานวิจัย
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : กิจกรรมการติดตามประเมินผลการทํางานวิจัยเปนกิจกรรมท่ีตอเนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณวิจยัและการทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักวิจัยท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณวิจัยจากงบภายในสามารถดําเนินงานวิจัยใหเสร็จสิ้นไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังสง
เลมรายงานฉบับสมบูรณเพ่ือเผยแพรสูหนวยงานภายในและภายนอก ท้ังระบบของเอกสารและไฟลขอมูล
และมีการประเมินผลผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดังกลาวดวยวิธีการท่ีมีมาตรฐานและเชื่อถือได

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดผูรับผิดชอบ  รวมท้ังจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธใหทราบโดย

ท่ัวกัน
2. มีการใหรายงานผลการดําเนินงานวิจัยรายไตรมาสครบถวนทุกโครงการ
3. มีการใหสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตรงตามเวลาท่ีกําหนดไมต่ํากวารอยละ  70  ของ

โครงการวิจัยท้ังหมด
4. มีการประเมินผลงานวิจัยของโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบภายในโดย

อิงเกณฑจากหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
5. มีผลงานวิจัยท่ีผานการประเมินในเกณฑดีไมต่ํากวารอยละ  50  ของผลงานท่ีประเมิน

ท้ังหมด

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



ตัวบงช้ีท่ี 2.6 : ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา  2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : การเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เปนภารกิจท่ี
ตอเนื่องจากการประสานงานวิจัย เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและ
ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัย สูการรับรูของ
สาธารณชน ในประเภทของการจัดนิทรรศการภายในมหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการรวมกับหนวยงาน
ภายนอก การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การจัดทําสื่อเผยแพรประเภทสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อิเลคทรอนิกส และการเผยแพรผานสื่อโทรทัศน โดยผูรับผิดชอบ คือ งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี
ในกลุมวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา

- การมีโครงการหรือกิจกรรมเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคครบถวนทุก
ประเภท หมายถึง การท่ีหนวยงาน คือ งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี กลุมวิจัย ไดดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 1) จัดนิทรรศการ 2) จัดหรือรวมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 3) จัดทําวารสารวิชาการและวิจัย
4) จัดทําเอกสารซีดีเผยแพร

- การมีเครือขายการเผยแพรผลงานฯ รวมกับหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง**
หมายถึง  การท่ีหนวยงานคืองานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี กลุมวิจัย ไดเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคโดยมีกิจกรรมท่ีเปนความรวมมือกับเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัยติดตอกันตั้งแตสองปข้ึนไป

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือใหบรรลุตามแผนดาน

งานวิจัยของสถาบันและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
2. มีโครงการหรือกิจกรรมเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคครบถวนทุกประเภท
3. มีหนวยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยรวมโครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดในภาพรวมครบถวนทุก

หนวยงาน
4. มีเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรครวมกับหนวยงานภายนอกในระดับชาติ

หรือนานาชาติและเปนไปอยางตอเนื่อง
5. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยมีผล

การประเมินบรรลุเปาหมายไมต่ํากวารอยละ  70 ของตัวชี้วัด
6. มีนักวิจัยหรือโครงการหรือกิจกรรมหรือผลงานท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติโดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ



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



ตัวบงช้ีท่ี 2.7 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา  2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : ชองทางการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสําคัญชองทางหนึ่งคือ
การตีพิมพในวารสารท่ีเปนไปตามเกณฑคุณภาพของวารสารท่ีกําหนดโดยหนวยงานท่ีไดรับการยอมรับใน
วงวิชาการ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญคือ 1) การพิจารณารับบทความ 2) การประเมินบทความ
และ 3) การจัดพิมพและเผยแพรบทความ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมท้ังจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธให

ทราบโดยท่ัวกัน
2. มีโครงการการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัยโดยดําเนินการตามแผนและเกณฑคุณภาพ

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรวารสารวิชาการและวิจัยสู
สาธารณชน

3. มีบทความวิจัยและบทความวิชาการของบุคลากรภายในและนักศึกษารวมกันไมต่ํากวารอยละ
30 ของบทความท้ังหมด

4. มีการประเมินผลโครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัยโดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมาย
ไมต่ํากวารอยละ  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



ตัวบงช้ีท่ี 2.8 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : การพัฒนานักวิจัยเปนภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาบุคลากรท่ีเปน
อาจารยประจําใหมีศักยภาพในการพัฒนาขอเสนอการวิจัย การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย การนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากงานวิจัย ในโครงการหรือ
กิจกรรมตนกลานักวิจัย นักวิจัยมืออาชีพ วิจัยสัญจร และกิจกรรมการเชิดชูเกียรตินักวิจัยในความ
รับผิดชอบของงานพัฒนางานวิจัยในกลุมงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยครบถวนทุกกิจกรรม หมายถึง โครงการหรือ
กิจกรรมการพัฒนานักวิจัยท้ังนักวจิัยรุนใหมและนักวิจัยมืออาชีพ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการพัฒนานักวิจัยเพ่ือใหไดนักวิจัยท่ีมีศักยภาพและดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด
2. มีโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยครบถวนทุกกิจกรรม
3. นักวิจัยท่ีเขารวมโครงการหรือกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการดําเนินการเฉลี่ยในภาพรวมไม

ต่ํากวารอยละ  80
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยโดยมีผลการประเมินบรรลุ

เปาหมายไมต่ํากวารอยละ  95
5. มีผลงานของนักวิจัยท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยครบทุกสาขาและทุกระดับ

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



ตัวบงช้ีท่ี 2.9 : จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคหรือผลงานวิชาการท่ีดําเนินการจดแจง
หรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : จํานวน
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา  2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : การสรางสรรคงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  เปนพันธกิจท่ีสําคัญของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยผลงานท่ีจะมีคุณภาพพิจารณาไดจากการไดรับจดแจงขอมูลหรือจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวของผูสรางสรรคท่ีจะกระทําการใดๆ เก่ียวกับงานท่ีผู
สรางสรรคไดทําข้ึนตามประเภทลิขสิทธิ์ท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรือแผนกศิลปะ ไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดย
วิธีหรือรูปแบบอยางใด นอกจากนั้น กฎหมายลิขสิทธิ์ยังใหความคุมครองถึงสิทธิของนักแสดงดวย

อนุสิทธิบัตร หมายถึง  การใหความคุมครองการประดิษฐจากความคิดสรางสรรคท่ีมีระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมาก โดยอาจเปนการประดิษฐคิดคนข้ึนใหม หรือปรับปรุงจากการประดิษฐท่ีมีอยู
กอนเพียงเล็กนอย

สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญท่ีรัฐออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐ หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ท่ีมีลักษณะตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา สิทธิบัตร หมายถึง การท่ีรัฐให
ความคุมครองการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑใหผูทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีสิทธิเด็ดขาด
หรือสิทธิแตเพียงผูเดียวในการแสวงหาประโยชนจากการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑท่ีไดรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด

เกณฑมาตรฐาน :

เกณฑการใหคะแนน คะแนน

1. มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
จํานวนไมเกิน 10 เรื่อง
2. มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
จํานวน 11-15 เรื่อง
3. มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
จํานวน 16-20 เรื่อง
4. มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
จํานวน 21-25 เรื่อง
5. มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
ตั้งแต  26 เรื่องข้ึนไป

1

2

3

4

5



ตัวบงช้ีท่ี 2.10 : ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษา
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันวิจัยและพัฒนามีภารกิจการสงเสริมการทําวิจัยและหรืองานสรางสรรคของ
นักศึกษา ซึ่งมีเรียกแตกตางกันไป  อาทิ  โครงงาน  แผนงานพิเศษ  ปริญญานิพนธ  เปนการสงเสริม
สนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีปท่ี  3  หรือปท่ี  4  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ไดพัฒนาผลงานท่ีสามารถพัฒนาทักษะการทําวิจัย  รวมท้ังทักษะการนําเสนอผลงานผานชองทางของสื่อ
ตางๆ  ผานทางงานประสานงานวิจัย  โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม กลุมวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา

- การนําเสนอผลงานผานชองทางของสื่อตางๆ หมายถึง การนําผลงานของนักศึกษาท่ีไดรับ
การจัดสรรทุนตามโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหมเผยแพรผานทางสื่อสิ่งพิมพ
และหรือสื่ออิเลคทรอนิกสท่ีดําเนินการโดยหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานระดับคณะ
หรือเจาของผลงาน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดข้ันตอนและหลักเกณฑการขอรับทุนสนับสนุนโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหมและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวไป
2. มีโครงการหรือกิจกรรมรองรับภารกิจการสงเสริมการทําการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

นักศึกษา
3. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธของนักศึกษาท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยครบถวนทุกคณะ
4. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กําหนดไมต่ํากวารอยละ  60
5. มีการเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนของโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธไมต่ํา

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



องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม
หลักการ

การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการ
และดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมผานทางหนวยงานในสังกัด  คือ กลุม
บริการวิชาการ และคลินิกเทคโนโลยี  โดยใหบริการแกชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังประชาชนท่ัวไป ในรูปแบบตางๆ อาทิ การใหบริการขอมูล ให
คําปรึกษา การถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและอ่ืน ๆ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาอาชีพเดิม สรางอาชีพใหม และพัฒนาความรูและทักษะของผูรับบริการใหไดมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการเผยแพรผลงานบริการวิชาการไปสู
สาธารณะ เพ่ือใหหนวยงาน/บุคลากรภายนอกไดรับรูถึงผลงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป  ฉบับท่ี  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.)

ตัวบงช้ี  จํานวน  6  ตัวบงช้ี  คือ
3.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนแกสังคม
3.3 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
3.4 ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
3.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
3.6 รอยละของงบประมาณภายนอกตองบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ



ตัวบงช้ีท่ี 3.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ 4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานบริหารจัดการงานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพ
โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาการบริการ
วิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย ไดแก การกําหนดนโยบายและเปาประสงค เปาหมายแผนการดําเนินงาน
การประเมินผลตามแผน การรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถดําเนินการบริการวิชาการแกสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ การใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมตองมีการวัดการเชื่อมโยงกับการวิจัย
และสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัยอยางเปนรูปธรรม
ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ

ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาจะตองทําอะไรบาง เพ่ือใหได
ผลออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกัน ไมวาจะอยูในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ โดยองคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา
กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลยอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน

กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
จัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ   การ

เรียนการสอนและการวิจัย

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
ตามเกณฑขอ 2 และขอ 3

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



ตัวบงช้ีท่ี 3.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนแกสังคม
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ 4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ.2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการและ
เปนท่ีพ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ และสังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและ
ความพรอมของสถาบัน พิจารณาไดจาก 1) การสํารวจความตองการของผูรับบริการ 2) การสรางความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก 3) การใชประโยชนของผูรับบริการจากผลการดําเนินงาน 4) การติดตาม
รายงานผล 5) การนําผลไปปรับปรุงกระบวนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ และ 6) เผยแพรผลการ
ดําเนินงานสูสาธารณชน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ

เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
สถาบัน

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน

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



ตัวบงช้ีท่ี 3.3 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  พ.ศ.  2555
คําอธิบายตัวบงช้ี : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพท่ีสนองความ
ตองการและเปนท่ีพ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตาม
ศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก 1) ประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการทางวิชาการ 2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและ 3) ความรูท่ีเกิดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นท้ังภายในและภายนอกสถาบัน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู และดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของชุมชนและเอกลักษณ

ของทองถ่ินอยางตอเนื่อง หรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน / องคกรมีความเขมแข็ง

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



ตัวบงช้ีท่ี 3.4 : ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
ชนดิของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  พ.ศ.  2555
คําอธิบายตัวบงช้ี : การบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม  เปนพันธกิจท่ีสําคัญพันธกิจหนึ่งของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งปรากฏในวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบันโดยมีมาตรการในการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือสงเสริมอาชีพเดิมและสรางอาชีพใหมใหแกชุมชนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดข้ึน
เพ่ือใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคมและชุมชน หรือเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมและ
ชุมชน รวมถึงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีมีคาตอบแทน  และบริการวิชาการและวิชาชีพแบบใหเปลา
โดยตองเปนโครงการตามแผนงบประมาณ และแผนของสถาบันท่ีผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
และดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

- การวัดความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ จะมุงวัดท่ีผลซึ่งเกิดกับ
ผูรับบริการท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพใน 4 ประเด็นดวยกัน ไดแก จํานวนกลุมเปาหมาย ความรูความ
เขาใจ ความพึงพอใจ  และการนําความรูไปใช

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับข้ันตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5

ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน ข้ันตอนของความสําเร็จ (Milestone)
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

1 
2  
3   
4    
5     

โดยท่ี :
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1 มีแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
2 มีการนําแผนสูการปฏิบัติไดอยางครบถวนทุกโครงการ
3 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพไมต่ํากวา

รอยละ 50 ของโครงการตามแผน
4 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพไมต่ํากวา

รอยละ 65 ของโครงการตามแผน
5 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพรอยละ

80 ของโครงการตามแผน



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



ตัวบงช้ีท่ี 3.5 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  พ.ศ.  2555
คําอธิบายตัวบงช้ี : คลินิกเทคโนโลยี  คือ กลไกความรวมมือในการนําผลงานวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถายทอดสูกลุมเปาหมาย คือ ชุมชน  วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  และภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบของคลินิกเทคโนโลยีเครือขายของ
คลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบัน  บริหารงานรูปแบบของศูนยคลินิก
เทคโนโลยี  บริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ีแบงเปน  5  ศูนย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวย
ประสานงานในระดับมหาวิทยาลัย  และดําเนินงานในระดับศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

- การไดรับการสนับสนุนของบประมาณอยางตอเนื่อง  หมายถึง การท่ีหนวยงานซึ่งเปนคลินิก
เทคโนโลยีเครือขาย  ไดรับการจัดสรรงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมในแผนงานใหคําปรึกษาและ
บริการขอมูล  หรือแผนงานถายทอดเทคโนโลยี  หรือแผนงานการใหความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  หรือโครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งตองไดรับการจัดสรรงบประมาณติดตอกันตั้งแตสองปข้ึนไป

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนยท่ีชัดเจน
2. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี

อยางตอเนื่อง
3. มีกิจกรรมการประสานงานและการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  ศูนยคลินิกเทคโนโลยี  และผูรับบริการ
4. มีกิจกรรมการรายงานผลการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในสวนท่ีสถาบันรับผิดชอบผานระบบ

ออนไลนครบทุกโครงการ/กิจกรรม  และตามเวลาท่ีกําหนด
5. มีผลงานท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและ/หรือ ไดรับความไววางใจจากกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  ใหดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญ

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



ตัวบงช้ีท่ี 3.6 : รอยละของงบประมาณภายนอกตองบประมาณภายใน ในการสนับสนุน
งานบริการวิชาการ

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานบริการวิชาการของ
สถาบัน คือ เงินสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกสังคม ดังนั้นสถาบันจึงตองจัดสรรเงินจากภายใน
สถาบันและท่ีไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทํางานบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับวิสัยทัศนในการเปนมหาวิทยาลัยแหงโลกอาชีพท่ีตอบสนองกลยุทธการพัฒนาความเขมแข็ง
ของการใหบริการเพ่ือหารายไดแกมหาวิทยาลัย แตการดําเนินการเพ่ือพัฒนาความเขมแข็งดังกลาว
สถาบันตองมีศักยภาพในการแสวงหาแหลงทุน/งบประมาณจากหนวยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาผลงาน
รวมท้ังสนองนโยบายการหารายไดแกมหาวิทยาลัย

งบประมาณภายใน การสนับสนุนงานบริการวิชาการ หมายถึง งบประมาณท่ีสถาบันไดรับการ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัยในงบแผนดินและงบเงินรายไดประจําป

งบประมาณภายนอกในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ หมายถึง งบประมาณท่ีสถาบันไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน

เกณฑมาตรฐาน :
เกณฑการใหคะแนน คะแนน

1. รอยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ
เทากับ 0 – 14 ตองบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 1

2. รอยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ
เทากับ 15 – 20 ตองบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 2

3. รอยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ
เทากับ 21 – 25 ตองบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 3

4. รอยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ
เทากับ 26 – 30 ตองบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 4

5. รอยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ตั้งแตรอยละ 31 ตองบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 5

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



องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ
หลักการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีคณะกรรมการประจํา
สถาบันท่ีทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา
จะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ  เชน  ทรัพยากรบุคคล  การจัดการความรู  การเผยแพรผล
การดําเนินงานเพ่ือใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)  สํานักงานคณะกรรมการ

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

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

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

ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  2551

ตัวบงช้ี  จํานวน  7 ตัวบงช้ี  คือ
4.1 ภาวะผูนําของผูบริหารสถาบัน
4.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยสูการปฏิบัติ
4.3 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน แสดงความคิดเห็น และ

รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
4.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
4.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบัน
4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
4.7 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน



ตัวบงช้ีท่ี 4.1 : ภาวะผูนําของผูบริหารสถาบัน
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2555

คําอธิบายตัวบงช้ี*:*ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
คือ คณะกรรมการประจําสถาบันและผูบริหารสถาบัน หากคณะกรรมการประจําสถาบันและผูบริหาร
มีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี
มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทาง
ท่ีถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว

เกณฑมาตรฐาน :
1. คณะกรรมการประจําสถาบันทําหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวน
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดบั
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน*เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ

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 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6  ขอ

มีการดําเนินการ
7  ขอ



ตัวบงช้ีท่ี 4.2 : ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของคณะกรรมการประจําสถาบันสูการปฏิบัติ
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2555

คําอธิบายตัวบงช้ี*: การนํานโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไปสูการปฏิบัติ
ถือเปนเปาหมายบทบาทสําคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้น จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองถายทอดเปาหมายดังกลาวไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงาน
ของสถาบัน

โดยกําหนดประเด็นการพิจารณา  ดังนี้

ประเด็นท่ี 1 สถาบันมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ รวมท้ังแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพ่ือใหคณะกรรมการประจําสถาบันพิจารณากรอบการดําเนินงานตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นท่ี 2 มีการสื่อสารเพ่ือถายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการดําเนินงาน รวมถึง
แผนพัฒนาใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ

ประเด็นท่ี 3 มีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตร
ใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ประเด็นท่ี 4 มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของสถาบันลงสูทุกกลุมงานภายในสถาบัน
ประเด็นท่ี 5 ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัด  และเปาหมายของสถาบันใหกับบุคลากรในระดับ

ตาง ๆ

เกณฑการใหคะแนน :
วัดระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนาสูการปฏิบัติ โดยกําหนด

เกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ดําเนินการได
1 ประเด็น

ดําเนินการได
2 ประเด็น

ดําเนินการได
3 ประเด็น

ดําเนินการได
4 ประเด็น

ดําเนินการได
5 ประเด็น



ตัวบงช้ีท่ี 4.3 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิและหรือบุคคลภายนอกสถาบัน
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : เพ่ือกระตุนการปรับระบบราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนาสูการบริหารราชการท่ี
เปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของผูทรงคุณวุฒิและหรือบุคคลภายนอกและการเปดเผยผลการ
ดําเนินงานตอประชาชน  และผูมีสวนไดสวนเสีย และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของมหาวิทยาลัย

โดยกําหนดประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นท่ี 1 สถาบันเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบัน ประกอบดวยผูบริหาร

สถาบันและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันตามกฎหมายกําหนดรวมท้ัง
คณะกรรมการจากบุคคลภายนอกในโครงการหรือกิจกรรมท่ีสถาบัน
รับผิดชอบ

ประเด็นท่ี 2 สถาบันจัดให มีชองทางหรือกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการประจําสถาบันและหรือบุคคลภายนอก

ประเด็นท่ี 3 สถาบัน คณะกรรมการประจําสถาบันและหรือบุคคลภายนอกรวมกัน
ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานและจัดทํารายงานการดําเนินงาน
เสนอมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังสื่อสารใหประชาชนหรือผูมีสวน
ไดสวนเสียไดรับทราบ

ประเด็นท่ี 4 สถาบันเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกลาวแกประชาชนหรือผู
มีสวนไดสวนเสียรับทราบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม

ประเด็นท่ี 5 สถาบันเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิและหรือบุคคลภายนอก เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนางานของสถาบันท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณถัดไป
เสนอตอมหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิในกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา  สังกัดหนวยงานในมหาวิทยาลัย  และบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย

บุคคลภายนอก หมายถึง คณะกรรมการฝายชุมชนในโครงการ/กิจกรรมท่ีสถาบันดําเนินการ



เกณฑการใหคะแนน :
วัดระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติราชการ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ดําเนินการได
1 ประเด็น

ดําเนินการได
2 ประเด็น

ดําเนินการได
3 ประเด็น

ดําเนินการได
4 ประเด็น

ดําเนินการได
5 ประเด็น



ตัวบงช้ีท่ี 4.4  : ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ 4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : การพัฒนาบุคลากรใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเปนพ้ืนฐาน
สําคัญในการสรางความเปนเลิศขององคกร สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจําเปนตองมีแนวปฏิบัติ รวมท้ัง
ระบบงานท่ีเอ้ือและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความรวมมือรวมใจกันทํางานเปนทีม เพ่ือขับเคลื่อน
องคกรสูเปาหมายท่ีกําหนดไว

โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้
ประเด็นท่ี 1 สถาบัน จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปของสถาบัน โดยมีความสอดคลอง

กับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นท่ี 2 สถาบัน มีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

บุคลากรอยางสมํ่าเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ
ประเด็นท่ี 3 สถาบัน มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ของบุคลากรของ

สถาบัน ท่ีครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานท่ีกําหนด
ประเด็นท่ี 4 สถาบัน มีการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยพิจารณา

ถึงผลท่ีเกิดข้ึนตอตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบเปนสําคัญ
ประเด็นท่ี 5 สถาบัน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป

และรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ
เสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ดําเนินการได
1 ประเด็น

ดําเนินการได
2 ประเด็น

ดําเนินการได
3 ประเด็น

ดําเนินการได
4 ประเด็น

ดําเนินการได
5 ประเด็น



ตัวช้ีวัดท่ี 4.5 : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบัน
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา  2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหทุกคนใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานได อยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันวิจัยและพัฒนามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด

โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้

ประเด็นท่ี 1 สถาบัน จัดทําแผนการจัดการความรูประจําป
ประเด็นท่ี 2 สถาบัน มีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการ

ความรูประจําปอยางสมํ่าเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหาร
ประเด็นท่ี 3 สถาบัน จัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือ ใชชองทางการ

สื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบ
ประเด็นท่ี 4 สถาบัน มีการนําองคความรูและนวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูไปใชให

เกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม รวมท้ังมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ
ประเด็นท่ี 5 สถาบัน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู

ประจําป และรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและ
ขอเสนอแนะ เสนอตอผูบริหาร  หรือคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  พิจารณาปรับปรุงแผนการจัดการความรูสําหรับปงบประมาณถัดไป

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ดําเนินการได
1 ประเด็น

ดําเนินการได
2 ประเด็น

ดําเนินการได
3 ประเด็น

ดําเนินการได
4 ประเด็น

ดําเนินการได
5 ประเด็น



ตัวช้ีวัดท่ี 4.6 : ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : จํานวน
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบบริหารความเสี่ยง  โดยการบริหารและควบคุมปจจัย
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย  (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใช
ตัวเงิน อาทิ ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพ่ือใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
อยูในระดับท่ียอมรับและควบคุมไดโดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนา
และโอกาสในการเกิด  เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองตอภาวะ
ฉุกเฉิน เพ่ือใหม่ันใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอ
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 1 ดาน ตาม

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

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย

และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2
4. มีการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

สถาบัน เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสถาบัน ไปใชในการปรับ

แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป



หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบปการ

ประเมิน ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง
ภาพลักษณ หรือตอความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ี
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

มีการดําเนนิการ
6 ขอ

การไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด

ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงท่ีทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงท่ีลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได

กําหนดไวลวงหนา



ตัวช้ีวัดท่ี 4.7 : จํานวนชองทางการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
หนวยวัด : จํานวน
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : การประชาสัมพันธเปนกลไกสําคัญในการนําสงขอมูลของผลการดําเนินงานจาก
สถาบันถึงผูบริหาร  บุคลากรภายใน  บุคลากรภายนอก  และหนวยงานท้ังภายในและภายนอก  โดยผาน
ชองทางของสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ดังนี้

1. สื่อสิ่งพิมพ ไดแก  ชองทางของจดหมายขาว  จุลสาร การประชาสัมพันธรายงานรายเดือน
การประชาสัมพันธรายงานประจําปของสถาบันและมหาวิทยาลัย

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

เกณฑการใหคะแนน คะแนน
มีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน  1  ชองทาง 1
มีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน  2  ชองทาง 2
มีการประชาสมัพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน  3  ชองทาง 3
มีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน  4  ชองทาง 4
มีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน  5  ชองทางข้ึนไป 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



องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต
ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  ท้ังภายในสถาบันและตามภารกิจหลักของกลุมงานในสังกัดของสถาบัน
ท่ีสงผลตอคุณภาพของมหาวิทยาลัย  สถาบันจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเปนลักษณะเฉพาะ
ของสถาบัน

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2545

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป  ฉบับท่ี  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.)

ตัวบงช้ี  จํานวน 1 ตัวบงช้ี  คือ
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน



ตัวบงช้ีท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ  4
ระยะเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา  2555

คําอธิบายตัวบงช้ี : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2545
ซึ่งสถาบันตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของ
สถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและ
หนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมท้ังการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มี
การประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสราง
จิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเปน
หลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและการ

พัฒนาการของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย

คณะกรรมการระดับนโยบายแลผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีสมบูรณ  ประกอบดวยการพัฒนาคุณภาพ

การตรวจติดตามคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
5. มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตาม

พันธกิจของหนวยงาน
6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง

5 องคประกอบคุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูมีสวนได สวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผูใชบริการตาม

พันธกิจของสถาบัน
8. มีเครอืขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมี

กิจกรรมรวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึนและ

เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน



เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1  ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ  3  ขอ

มีการดําเนินการ
4  หรือ  5  หรือ  6  ขอ

มีการดําเนินการ
7  หรือ  8 ขอ

มีการดําเนินการ
9 ขอ



บทที่  4
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ในการประกันคุณภาพการศึกษานั้น*กิจกรรมหนึ่งท่ีสําคัญมาก*คือ*การประเมินตนเอง
(Self Assessment) เพ่ือศึกษา วิเคราะห และประเมิน ผลการดําเนินงานของหนวยงานของตนเอง โดย
เทียบกับเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว และผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา โดยมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เปนลายลักษณอักษร เพ่ือแจงใหบุคลากรในหนวยงาน
รับทราบและเสนอตอผูบริหารองคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน รายงานการประเมิน
ตนเองเปนเอกสารท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลของการประเมินตนเองภายหลังจากท่ีไดดําเนินการควบคุม
คุณภาพการศึกษามาแลวระยะเวลาหนึ่ง และเปนเอกสารสําคัญในกระบวนการของการตรวจสอบและการ
ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก

4.1 วัตถุประสงคของรายงานการประเมินตนเอง
1. นําเสนอขอมูลของหนวยงาน โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน

พันธกิจ โครงสรางองคกร โครงสรางการบริหาร และสถานภาพปจจุบัน
2. รายงานผลการดําเนินงานหรือความกาวหนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ

คุณภาพหรือปจจัยควบคุมคุณภาพท่ีหนวยงานกําหนด
3. วิเคราะหผลการดําเนินงาน รวมท้ังเสนอจุดแข็ง จุดออน และขอคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการ

พัฒนาองคประกอบ คุณภาพใหเขมแข็งข้ึน และแนวทางการปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป
เปนเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึก

4. เปนเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา
5. เผยแพรผลการดําเนินงานเสนอแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน

4.2 ข้ันตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
1. ข้ันเตรียมการ

1.1 สถาบัน กําหนดบุคคลหรือคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง
1.2 สถาบัน กําหนดแนวทางการเขียนรายงานการศึกษาตนเองและชวงเวลาเสนอ

รายงานการศึกษาตนเองซึ่งควรสอดคลองกับกําหนดการตรวจสอบ/ประเมิน
คุณภาพของหนวยงาน

1.3 บุคคลหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงานและระบุขอมูลและ
แหลงขอมูลท่ีจะนํามาใชในการเขียนรายงาน

2. ข้ันดําเนินการ
2.1 บุคคลหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบศึกษาหนวยงานตนเองตามแนวทางท่ีหนวยงาน

กําหนด
2.2 เขียนรายงานตามแนวทางท่ีหนวยงานกําหนด
2.3 นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานเพ่ือรับฟง

ขอคิดเห็น
2.4 ปรับปรุงรายงาน



3. ข้ันสุดทาย
เสนอรายงานการประเมินตนเองตอมหาวิทยาลัย หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน

4.3 สาระของรายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเองควรประกอบดวย
1. ปกควรระบุวาเปนรายงานการประเมินตนเอง
- ระบุวัตถุประสงคท่ีจัดทํา
- ระบุชื่อหนวยงานท่ีจัดทํา
- ระบุ วันท่ี เดือน พ.ศ. ท่ีจัดทํา
2. คํานํา เขียนโดยหัวหนาหนวยงาน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคและจุดเนนของการจัดทํารายงาน

และชวงเวลาของขอมูลท่ีนําเสนอ
3. สวนประกอบของสาระ

3.1 สวนนํา เปนการนําเสนอสาระสรุปลักษณะสําคัญของหนวยงาน ประกอบดวย
(1) ชื่อหนวยงาน ท่ีตั้ง ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
(2) ชื่อหัวหนาหนวยงาน โครงสรางหนวยงาน และโครงสรางการบริหาร
(3) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน
(4) ขอมูลสารสนเทศหรือผลของพันธกิจหลักท่ี หนวยงานเนนในการประกันคุณภาพ

การศึกษา
(5) สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปท่ีผานมาและเปาหมายสําคัญในป

ปจจุบัน
3.2 สวนสาระ เปนการรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ตามตัวบงชี้ ในแตละองคประกอบคุณภาพ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดไว 5 องคประกอบ ไดแก (1)
ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (2) การวิจัย (3) การบริการทางวิชาการแก
สังคม (4) การบริหารและการจัดการ (5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ท้ังนี้ ใหสถาบันจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้ ในแตละองคประกอบให
สอดคลองกับภารกิจและงานของหนวยงาน

3.3 สวนสรุป
(1) สรุปผลการประเมิน
(2) การวิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรปรับปรุงขององคประกอบแตละดาน
(3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง หรือปรับปรุง

แกไขจุดออนในแตละตัวบงชี้
(4) แผนการพัฒนาสถาบันและเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวใน

อนาคต
4. ภาคผนวก ประกอบดวยขอมูล รายละเอียด เพ่ือทําใหรายงานมีความสมบูรณชัดเจนข้ึน

ตัวอยางเชน
(1) รายการเอกสารอางอิงท่ีอางถึงในรายงานและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ
(2) ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของสถาบัน



(3) รายชื่อผูบริหารและคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบัน

4.4 ปจจัยสนับสนุนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
1. การเห็นความสําคัญและความเขาใจของผูบริหารและบุคลากรตอรายงานการประเมินตนเอง
2. การสนับสนุนของผูบริหารในเรื่องนโยบาย บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี
3. ฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีขอมูลมีความสมบูรณ ถูกตอง เปนปจจุบัน



บทที่ 5
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมี
ข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่งคือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(internal quality
audit and assessment)การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การตรวจสอบและ
ประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดําเนินการโดยคณะกรรมการผูตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา  หรือสังกัดมหาวิทยาลัยฯ โดยทําการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐานและเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไว

5.1 วัตถุประสงค
1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาในภาพรวมตามระบบ

คุณภาพและกลไกท่ีกําหนดข้ึน โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบ
คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน

2. เพ่ือใหสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย(targets) และเปาประสงค(goals) ท่ีตั้งไวและเปนสากล

3. เพ่ือใหสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะใน
การพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงอยางตอเนื่อง

4. เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวาสถาบันสามารถ
สรางผลผลิตงานวิจัยและงานบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ

5. เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการ
อุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม

5.2 แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  ดังนี้
1. ข้ันตอนการเตรียมการ

1.1 มหาวิทยาลัยกําหนดชวงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พรอมกับประสานผูท่ี
ประสงคจะใหเปนประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในท่ีมีคุณสมบัติ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)กําหนด จํานวนตามท่ีกําหนด

1.2 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในพรอมท้ังประสานกับประธานและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเก่ียวกับการจัดสงเอกสารการเดินทาง ท่ีพัก และการรับ-สง

1.3 สงรายงานการประเมินตนเองใหคณะกรรมการ จํานวนเทากับคณะกรรมการ อยางนอย 3
สัปดาห กอนวันตรวจสอบ

1.4 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณคาเดินทางและคาท่ีพักของประธานและกรรมการ
ผูทรงคุณวฒุิภายนอกและคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย



1.5 สถาบันท่ีจะขอรับการตรวจสอบเตรียมการดังนี้
(1) ผูอํานวยการสถาบันประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือวางแผนเตรียมการรับการตรวจสอบและประเมินและกําหนด
ผูรับผิดชอบ

(2) ผูอํานวยการสถาบันแจงบุคลากรในหนวยงานทราบเรื่องการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

(3) จัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน
(4) จัดเตรียมขอมูลเอกสาร หลักฐานอางอิง ประกอบการตรวจสอบและประเมิน

ท้ังในรูปแบบของเอกสาร และขอมูลบนฐานอิเล็กทรอนิกส ใหพรอมไวในหอง
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี
การกํากับหมายเลขจัดหมวดหมูเขาแฟมหรือแยกประเภทใหสะดวกตอการ
สืบคน โดยจัดใหมีอยูตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ และเอกสารประกอบ
บางสวนอาจอยูตามหนวยงานยอยๆกรณีท่ีเปนเอกสารควรมีหมายเลขกํากับ
ใหสอดคลอง กับท่ีอางไวในรายงานการประเมินตนเอง

(5) จัดเตรียมสถานที่หองประชุม/หองปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร และการ
ตอเชื ่อมเครือขายสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา และสถานท่ีตางๆ ท่ีจะตองไปตรวจเยี่ยม สําหรับหองปฏิบัติงาน
ควรมีโตะ เกาอี้ วัสดุสํานักงาน เอกสารประกอบรายงานเพ่ือการสืบคนท่ี
เหมาะสมกับจํานวนคณะกรรมการ พรอมท้ังมีเจาหนาท่ี อยางนอย 1 คน เพ่ือ
การประสานงาน

(6) จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายที่เกี ่ยวของกับการตรวจสอบและ
ประเมินเชน การจัดทําเอกสารคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาอาหารวางอาหารกลางวัน เปนตน

2. ข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในใชเวลาประมาณ 1- 3 วัน
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปท่ีสถาบันตามเวลาท่ีนัดหมายเพ่ือพบ

กับผูบริหาร
2.2 หนวยงานเสนอขอมูลสถานภาพของหนวยงาน การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา และ ชี้แจงเอกสารรายงานการประเมินตนเองพอสังเขป คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสอบถามขอมูลเบื้องตน หรือขอความชัดเจน

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมวางแผนการตรวจสอบและ
ประเมิน ศึกษาขอมูลเก่ียวกับองคประกอบ หรือหนวยงานท่ีจะไปตรวจเยี่ยมจากเอกสาร ฐานขอมูล ท่ี
หนวยงานจัดเตรียมไวและบันทึกประเด็นท่ีตองการขอมูลเพ่ิมเติมและวิธีการหาขอมูล

2.4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปตรวจเยี่ยมหนวยงาน โดยหาขอมูล
เพ่ิมเติมจากการสอบถามผูบริหาร อาจารย ขาราชการ และ ผูท่ีเก่ียวของหรือโดยการสังเกต หรือการอาน
เอกสารเพ่ิมเติม

2.5 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมินเพ่ือนําเสนอดวยวาจาในท่ีประชุมผูบริหารหนวยงาน



2.6 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแจงผลการตรวจสอบและประเมินและ
ใหขอคิดเห็นดานตางๆ แกผูบริหารหนวยงาน

2.7 ผูบริหารหนวยงานใหขอมูลเพ่ิมเติม (ถามี)
2.8 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรับฟงขอคิดเห็นจากผูบริหารหนวยงาน

และผูเขารับฟง
2.9 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจัดทํารายงานการตรวจสอบ

และประเมินรวมกับคณะกรรมการและเลขานุการแลวสงใหสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือนําเสนอ
มหาวิทยาลัย หนวยงานท่ีรับการตรวจสอบและประเมิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ

3. ข้ันตอนภายหลังการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
3.1 สถาบันประชุมผูเก่ียวของ เพ่ือพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินท่ีมหาวิทยาลัย

สงให
3.2 สถาบันดําเนินการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางานอยางตอเนื่อง
3.3 สถาบันดําเนินการปรับปรุงเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการตรวจสอบจาก

ภายนอก และสงใหมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ฉบับ

4. ระยะเวลาของการตรวจสอบ
สถาบันควรจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

ตนเอง ปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหสถาบันไดรับรูสถานภาพและผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา และมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานทุกป



ภาคผนวก



สถาบันวิจัยและพัฒนา เปาหมายคุณภาพ :
ปการศึกษา  2555

รหัสเอกสาร SD  01 - 01
วันท่ีบังคับใช 1  มิถุนายน   2555
วันท่ีทบทวน
ISSUE 1
หนาท่ี 1/2

เอกสารควบคุม

นโยบาย/ตัวบงช้ีเฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 4
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 4 6 ขอ   
2. การวิจัย 40
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4 5 ขอ * * 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4 4 ขอ * * 
2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรยีนการสอนและหรือการบริการวิชาการ 4 4 ขอ * * 
2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 4 5 ขอ * * 
2.5 ระดับความสําเร็จของการตดิตามประเมินผลการทํางานวิจัย 4 4 ขอ * * 
2.6 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรค 4 5 ขอ * * 
2.7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย 4 4 ขอ * * 
2.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย 4 4 ขอ * * 
2.9 จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคหรือผลงานวิชาการท่ีดาํเนินการจดแจงหรือจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา 4 16-20

เรื่อง * * 

2.10 ระดับความสาํเรจ็ของการสงเสรมิการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษา 4 4 ขอ * * 
3. การบริการวิชาการแกสังคม 24
3.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 4 4 ขอ *  *
3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 4 4 ขอ *  *
3.3 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 4 4 ขอ *  *
3.4 ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 4 4 ขอ *  *
3.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 4 4 ขอ *  *
3.6 รอยละของงบประมาณภายนอกตองบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ 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 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 5 ขอ   
4.7 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน 4 4 ชองทาง   
5. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 4 7 ขอ   
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