


บทท่ี  1 
บทน ำ 

 

1.1  ประวัติควำมเป็นมำของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development) เริ่มด าเนินการตาม

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมี                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ เป็นประธานโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ              
พ.ศ. 2549  ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส านักงานผู้อ านวยการ 
และมีการแบ่งหน่วยงานภายในสถาบัน เป็น 3 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการ
วิชาการ 

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีส านักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลพระนคร พ้ืนที่เทเวศร์ 
        

เว็บไซต์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 Web site  :  http:// www.ird.rmutp.ac.th 
 E-mail  :  irdrmutp@gmail.com 
 Facebook  :  www.facebook.com/ird.rmutp 
 

คลินิกเทคโนโลยี 
Web site  :  http:// www.clinictech.rmutp.ac.th 

 E-mail  :  asird.rmutp@hotmail.com 
 Facebook  :  www.facebook.com/asird.rmutp 
 

วำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร 
 Web site  :  http://journal.rmutp.ac.th 

E-mail  :  j_rmutp@rmutp.ac.th 
 

 กำรจัดกำรควำมรู้ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 Web site  :  http://www.ird.rmutp.ac.th/km 
 
 สวพ. กับควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 Web site  :  http://usrird..rmutp.ac.th 
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mailto:irdrmutp@gmail.com
http://www.facebook.com/ird.rmutp
http://www.clinictech.rmutp.ac.th/
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                              1.2  โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร 
1.2.1  แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                          
 
 
                                                      *  หมำยถึง  มหำวิทยำลยัจัดตั้งเป็นกำรภำยใน           อ้างอิง : กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สภามหาวิทยาลยัฯ 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ส านักตรวจสอบภายใน 

ส านักงานอธิการบด ี
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะบรหิารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะศลิปศาสตร์ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา ส านักส่งเสรมิวิชาการ 
และงานทะเบียน 

คณะสถาปัตยกรรมและ 
การออกแบบ * 

- ส านกังานผูอ้ านวยการ 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
 

- ส านกังานผูอ้ านวยการ 
- กลุ่มวิทยบรกิาร 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

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

ส านักประกนัคุณภาพ *  

ส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  - งานบริหารทัว่ไป 
   - กลุ่มจดัท าและพัฒนาองคก์รตาม
ยุทธศาสตรข์องรัฐ 
   - กลุ่มจดัท าระบบและกลไกและพัฒนา
คุณภาพระบบราชการตามนโยบายของรฐั 
  - กลุ่มติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน 
  - กลุ่มจัดท าและพัฒนาระบบคุณภาพ 
  - กลุ่มประมวลผลและจัดท ารายงาน 
  

- ส านกังานผูอ้ านวยการ 
- กลุม่บริการวิชาการ 
- กลุ่มวิจัย 
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 

งำนบริหำรทั่วไป กลุ่มวิจัย กลุ่มบริกำรวิชำกำร 

1.2.2  โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 
 
 

 

 
 

        
 
 
 

 
 

   1.  งำนบริหำรทั่วไป 
   2.  งำนธุรกำร 
   2.1  งานเลขานุการ 
   2.2  งานประชุม 
   2.3  งานประชาสัมพันธ์ 
   2.4  งานอาคารสถานท่ี 
   2.5  งานยานพาหนะ 
   3.  งำนบุคลำกร 
   4.  งำนพัสด ุครุภัณฑ์ 
   5.  งำนงบประมำณ 
   5.1  งานแผนและงบประมาณ 
   5.2  งานติดตาม ประเมินผล และ   
         รายงาน 
   5.3  งานรายงานประจ าป ี
   6.  งำนกำรเงินและบัญช ี
   7.  งำนประกันคุณภำพ ภำยใน  
       ภำยนอก 
   7.1  งานประกันคุณภาพระดับ 
         สถาบัน 
   7.2  งานประกันคุณภาพระดับ 
         มหาวิทยาลัย 
   7.3  งานบริหารความเสี่ยง 
   7.4  งานการจัดการความรู ้
 

  1.  งำนประสำนงำนวิจัย 
  1.1  งานนโยบายและแผนงานวจิัย 
  1.2  งานงบประมาณวิจยั 
  1.3  งานท าสัญญารับทุนอุดหนนุวิจัย 
  1.4  งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
  1.5  งานติดตามประเมินผลงานวิจัย 
  1.6  งานประสานแหล่งทุนวิจัย 
  1.7  งานเครือข่ายวิจัย 
  1.8  งานกองทุนวิจัย 
  1.9  งานรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดดา้นวิจัย 
  2.  งำนเผยแพร่และถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
  2.1  งานวารสารวิชาการและวิจยั 
  2.2  งานเอกสารและซีดเีผยแพร ่
  2.3  งานจัดนิทรรศการวิจัย 
  2.4  งานประชุมสัมมนาวิชาการ 
  2.5  งานน าเสนอผลงานวิจัยใน
ต่างประเทศ 
  2.6  งานทรัพย์สินทางปัญญา 
  3.  งำนพัฒนำนักวิจัย 
  3.1  งานพัฒนาศักยภาพผู้บรหิารงานวิจัย 
  3.2  งานพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่
  3.3  งานพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
  3.4  งานวิจัยสัญจร 
  3.5  งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
  3.6  งานพัฒนาเว็บไซต์งานวิจัย 
  3.7  งานฐานข้อมูลงานวิจัย 
  3.8  งานวิจัยเชิงบูรณาการ 
 

  1.  งำนประสำนงำนบริกำรวิชำกำร 
  1.1  งานนโยบายและแผนงานบริการวิชาการ 
  1.2  งานงบประมาณงานบริการวิชาการ 
  1.3  งานรายงานความก้าวหน้างานบริการวิชาการ 
  1.4  งานติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ 
  1.5  งานประสานแหล่งทุนงานบริการวิชาการ 
  1.6  งานเครือข่ายบริการวิชาการ 
  1.7  งานรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดดา้นบริการ
วิชาการ 
  1.8  งานจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ 
  1.9  งานจัดการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
  1.10  งานเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการผ่าน
สื่อต่างๆ 

1.11 งานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน
ประสานงานบริการวิชาการ 
  2.  งำนปฏิบัตงิำนบริกำรวิชำกำร 
  2.1  งานฝึกอบรม / สัมมนา 
  2.2  งานบริการวิชาชีพ 
  2.3  งานบริการวิชาการแบบมีสว่นร่วม 
  2.4  งานบริการวิชาการเพื่อหารายได ้
  3.  งำนคลินิกเทคโนโลย ี
  3.1  งานประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลย ี
  3.2  งานงบประมาณคลินิกเทคโนโลย ี
  3.3  งานจัดนิทรรศการร่วมกับ 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  3.4  งานให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล
เทคโนโลย ี
  3.5  งานถ่ายทอดเทคโนโลย ี
  3.6  งานติดตามและประเมินผลคลินิก
เทคโนโลย ี
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1.2.3  แผนภูมิกำรบริหำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อธิกำรบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์) 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร) 

รองผู้อ ำนวยฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
(นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม) 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ) 

หัวหน้ำกลุ่มบริกำรวิชำกำร 
(นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร) 

หัวหน้ำกลุ่มวิจัย 
(นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์) 

หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
(นางสาวสุพัตรา ศรีนิปกานนท์) 

บุคลำกร 
นางสาวชาวิณี    บินกาซีเมน 
นางสาวกาญจนมาศ  เชยจันทร์ 
นางสาวพัชรา    หนูเรืองงาม 

 
 

บุคลำกร 
นางสาวดวงตา   เข็มทรัพย์ 
นางสาวหน่ึงฤทัย   แก้วค า 
นางสาวดวงฤทัย   แก้วค า 
นางสาววัลลภา  ฟักประไพ 

 

บุคลำกร 
 นางสาวพัชรนันท์      ยังวรวิเชียร 

นางสาวเจนจิรา       บ.ป.สูงเนิน 
นางสาวเมทิกา   พ่วงแสง 
นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ 
นางสาวรุจิรา  จุ่นบุญ 
นางสาววิสุตา   วรรณห้วย 
นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์ 
นางสาวเรณู   ยะแสง 
นางสาวนภษร จันทนโอ 
นายวิษณุรักษ์ ดาวลอย 
นายณัฎฐภัค  ฉินทกานนท์ 
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1.3    สถำนที่ตั้ง  
 สถาบันวิจยัและพัฒนา  มีส านกังานตั้งอยู่ที่อาคาร 1ชั้น 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
พ้ืนที่เทเวศร์ เลขที่ 399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพ  10300  
โทรศัพท์ 0 2282 9009 – 15  ต่อ 6093 – 6094  โทรสาร  0 2282 0423   
Website : http://www.ird.rmutp.ac.th  
E-mail  : ird@rmutp.ac.th , irdrmutp@gmail.com   
Facebook : www.facebook.com/ird.rmutp 

 
1.4   ปรัชญำ   วิสัยทัศน์  นโยบำย   พันธกิจ   วัตถุประสงค์  เป้ำหมำยสูงสุด  
 1.4.1  ปรัชญำ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งม่ันพัฒนางานวิจัยและงานบริการสังคมสู่สากล 
 

1.4.2  วิสัยทัศน์ 
มุ่งสร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการสู่โลกอาชีพ 
 
1.4.3  นโยบำย 
1. การสร้างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคม ให้มีศักยภาพ สามารถบริหาร

จัดการความรู้และสร้างผลผลิตเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ 
2. การสร้างผลงานวิจัยโดยการสร้างองค์ความรู้ และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยให้

ความส าคัญกับฐานเทคโนโลยีที่เน้นการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
3. การสร้างผลงานบริการสังคมที่เกิดจากผลผลิตของการวิจัยและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

โดยการบริการข้อมูลให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสร้างรายได้สู่มหาวิทยาลัย 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการสังคมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

 
1.4.4 พันธกิจ 
1. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิตและภาคบริการ 
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพ 
3. เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 
4. บริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
5. แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 
          1.4.5  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  และงานบริการสังคมบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2. เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลผลิตของงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
งานบริการสังคม 

http://www.ird.rmutp.ac.th/
mailto:ird@rmutp.ac.th
mailto:irdrmutp@gmail.com
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3. เพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพต่าง ๆ 
4. เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  และงานบริการสังคมให้สามารถใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 
1.4.6  เป้ำหมำยสูงสุด  
เพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  และงานบริการสังคมที่ตอบสนอง

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
1.5 กำรวิเครำะห์สถำนภำพของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 1.5.1 จุดแข็ง (Strength) 

1. มีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่ชัดเจน 
2. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  คือ  การวิจัยและบริการวิชาการท า

ให้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี 
3. ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ 
4. มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติสู่หน่วยงานระดับคณะได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 
5. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพส่งผลที่ดีต่อการบริหารงานวิจัย 
6. มีผลงานบริการวิชาการท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
7. ผู้บริหารได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกโดยได้รับเชิญให้เป็นกรรมการของหน่วยงาน

ต่างๆ 
8. มีคลินิกเทคโนโลยีที่เป็นหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานภายนอกใน

การศึกษาดูงาน 
9. มีเครือข่ายการท างานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
10.  มีผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอก 

 
1.5.2 จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลากรส่วนใหญ่ เป็นลูกจ้ างชั่ วคราว ท า ให้ขาดขวัญและก าลั ง ใจในการท างาน                   

มีอัตราการลาออกบ่อย และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในภาพรวม 
2. การประสานงานบริการวิชาการกับหน่วยงานระดับคณะยังไม่ชัดเจน 
3. การบริหารจัดการเพ่ือบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
4. บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
5. การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
1.5.3  โอกำส (Opportunities) 
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยและบริการวิชาการ 
2. สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมฐานความรู้ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลที่ผ่านการวิจัย ส่งผลให้หน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการท าวิจัย 



7 
 

 

3. เป็นมหาวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทางมีผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้ชัดเจน ท าให้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานนอกค่อนข้างสูง 

4. ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการจากภายนอกเป็นจ านวนมาก 
 

1.5.4 อุปสรรค (Threats) 
1. มีการแข่งขันสูงในด้านการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกระหว่าง

มหาวิทยาลัยทั่วไปและมหาวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง ประกอบกับทักษะและประสบการณ์
การเขียนขอเสนอฯ ยังไม่มีความช านาญพอจึงเป็นอุปสรรคต่อการรับการสนับสนุน 

2. แม้มีกรอบอัตราก าลังของบุคลากร แต่ขาดงบประมาณด้านเงินเดือน ท าให้ไม่สามารถเพ่ิม
บุคลากรในการท างานได้ 

 
1.6   ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงำน 

1.6.1  คณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย   กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
5. คุณเวชยันต์     เฮงสุวนิช   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ   วิชิรานนท์   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม   พรเจริญ    กรรมการ 
8. ดร.กาญจนา     ลือพงษ์    กรรมการ 
9. นางวันดี    ช่วยประยูรวงศ์   กรรมการ 
10. นางพลอยวรินทร์   รังสิกรรพุม   เลขานุการ 
11. นางสาวอินท์ธีมา   หิรัญอัครวงศ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวรุจิรา    จุ่นบุญ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
1.6.2  คณะผู้บริหำรสถำบัน 
ผู้อ านวยการสถาบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
รองผู้อ านวยการสถาบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป   นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ 
หัวหน้ากลุ่มวิจัย    นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์  
หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
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ส่วนที่  2 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  
 

กำรด ำเนินงำนระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ โดยใช้แนวทำงประกันคุณภำพสอดคล้อง
กับมหำวิทยำลัย ดังนี้ 

1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ระบบบริหารคุณภาพของสถาบัน 
3. ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
4. แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ  
5. แผนการด าเนินงาน 
6. ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพ 
7. ประโยชน์ของผู้รับบริการ 
8. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบัน 

 

1. แนวคิดกำรด ำเนินงำนระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันจัดท าเป้าหมายคุณภาพของสถาบัน  ก าหนดเป็นระบบและกลไกเพ่ือด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวคิดดังนี้ 
 มีปณิธานที่มุ่งม่ันแน่วแน่ของผู้บริหารในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มี

ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตส านึกให้มุ่งท่ีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ  
 สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและก าลังใจแก่ทุกคนในองค์กร 
 มีแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เกิดความช านาญและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบและ

กระบวนการผลิต และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้คุณภาพดีขึ้น  
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการให้ได้ผลผลิต

ที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล   
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2. ระบบบริหำรคุณภำพของสถำบัน 
ระบบการบริหารคุณภาพของสาบันเน้นด าเนินการประกันคุณภาพให้ เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการปฏิบัติงาน ที่ด าเนินการในงานปกติเป็นประจ า และมีกลไกการเชื่อมโยงการ
ด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยสถาบันก าหนดให้ผู้บริหารก ากับ
ดูแล และมีผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการก ากับดูแลโดยคณะกรรมการประจ า
สถาบัน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวดที่  6  เรื่อง  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา      
ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะเป็นองค์กร   
หาชนท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก  เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอผล
การประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนนั้น  มหาวิทยาลัยน ามาใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 
พ.ศ. 2548 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหส์ถานการณ ์ (SWOT Analysis) 

จัดท าวิสัยทัศน ์ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ก าหนดนโยบายคุณภาพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะหค์วามต้องการของสถานประกอบการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อม 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริหารจดัการทั้งระบบ 

น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขยีน SAR 

เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
 

เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคณุภาพภายใน 

ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของ มหาวิทยาลัยจดัท าเปา้หมายคณุภาพ 
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย จึงด าเนินการตามขั้นตอนการ
ประกันคุณภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ โดย
วิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ท าให้
ทราบว่าปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแข่งขัน กฎหมาย พ.ร.บ.                       
มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ในแง่บวกหรือลบ ถ้าเป็นแง่บวกถือเป็นโอกาสที่ดี แต่ถ้าเป็น
ลบถือเป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการท างาน หลังจากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพ่ือให้พบ
จุดแข็ง หรือจุดอ่อนของ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเตรียมหาแนวทางพิจารณาว่า  ถ้าเป็น
โอกาสและจุดแข็งจะได้เร่งด าเนินการ  แต่ถ้าจุดอ่อนจะต้องรีบจัดท าแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำวิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย แผนกลยุทธ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา จะต้องจัดท า
แผนกลยุทธ์เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการด าเนินการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ว่าจะมีทิศทางไปในทางใดและจะต้องปรับบทบาทของสถาบันอย่างไรบ้าง  สถาบันวิจัย
และพัฒนา มีวิสัยทัศน ์ ดังนี้ 
               “มุ่งสร้ำงผลงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำรสู่โลกอำชีพ” 

ขั้นตอนที่ 3 ก ำหนดนโยบำยคุณภำพของสถำบันวิจัยและพัฒนำ  ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการแสดง
ความมุ่งมั่นว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้ความส าคัญที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่รับบริการ  โดยนโยบาย
คุณภาพของ สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดดังนี้ 
           “มุ่งม่ันสร้ำงผลงำนวิจัย และบริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่มีคุณภำพเพื่อพัฒนำสังคม
และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ประเทศ” 

ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบคุณภำพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะท างานด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัว
บ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ เพ่ือท าให้การด าเนินการจัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 5 วิเครำะห์ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)   
ผ่านทางกระบวนการของงานวิจัยและงานคลินิกเทคโนโลยี  ว่ามีความต้องการให้สถาบันวิจัย
และพัฒนา ด าเนินการกิจกรรมอย่างไรบ้าง เพราะถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้รับบริการ และ
การที่ทราบความต้องการจะท าให้สถาบันได้ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอย่างแท้จริงและน าข้อมูลนี้มาวางแผนการด าเนินการของสถาบัน 

ขั้นตอนที่ 6 น ำระบบมำตรฐำน 5 ส มำประยุกต์ใช้ เนื่องจาก  5 ส  เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่เน้นเรื่องของ
การจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถาบันร่วมกัน การจัดท า 5ส จะท าให้สถานที่ท างานน่าอยู่ มีการดูแลเครื่องมือ        
อุปกรณ์  มีการบ่งชี้  มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ และมีวิธีการขั้นตอนการท างานชัดเจน             
การก าหนดกิจกรรมต่างๆ จะด าเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่วมกันจึงถือได้ว่าเป็น         
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม 5 ส นี้ ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ 
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ขั้นตอนที่ 7 น ำระบบมำตรฐำน ISO 9001 มำประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนกำรบริหำรจัดกำร  เนื่องจาก
กระบวนการบริหารจัดการที่จะพิจารณาผลลัพธ์ของการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
จะต้องพิจารณาจาก  Input       Process        Output      Outcome การน าระบบ
มาตรฐาน  ISO  9001  มาประยุกต์ใช้  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าวงจรการบริหารคุณภาพ  
ตั้งแต่การเริ่มวิเคราะห์ความต้องการการจัดหาทรัพยากร  กระบวนการด าเนินงาน  
กระบวนการของกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ  ท าให้การปฏิบัติงานมีกรอบของการปฏิบัติ  โดยวาง
แนวกระบวนการท างาน(Process)  ภายในให้เกิดความคล่องตัว จึงท าให้การปฏิบัติงานของ
สถาบัน มีวิธีการ สามารถทวนสอบการท างานได้ และมีร่องรอยของหลักฐานยืนยันกิจกรรม
ต่างๆ ท าให้มัน่ใจได้ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการภายใต้กลไกคุณภาพอย่างแท้จริง 

ขั้นตอนที่ 8 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้ก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งชี้ เฉพาะ                 
โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ซึ่ ง สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดเป็น 5 องค์ประกอบ  25 ตัวบ่งชี้             
และน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายคุณภาพของสถาบัน  ถ่ายทอดนโยบายลงสู่กลุ่มงาน/งาน เพ่ือ
จัดท าแผนและวางแผนพัฒนาสถาบันรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ 
ส าหรับใช้ก ากับการด าเนินงานของสถาบันและกลุ่มงาน/งาน ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพทุกด้าน  ท าให้มีแนวทางการด าเนินการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทุกกลุ่มงาน/งาน จึงมีระบบและกลไกการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพชัดเจน  คือ มีการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมิน
คุณภาพครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 9 น ำผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยคุณภำพ  มำเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) การจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เรียกว่า SAR นั้น 
วิธีการด าเนินการคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ โดยน าตัวบ่งชี้คุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นองค์ประกอบหลัก และก าหนดตัวบ่งชี้โดยค านึงถึงภารกิจหลักของ
สถาบัน ได้แก่งานวิจัยและงานบริการวิชาการ เมื่อน ามาจัดท าแบบรายงานประเมินตนเอง 
(SAR) ท าให้เขียน SAR ได้ง่ายและเป็นรูปธรรม  มีหลักฐานรายละเอียดอย่างชัดเจน และพิสูจน์
ได้ว่ากิจกรรมทุกอย่างด าเนินการจริงมีผลลัพธ์แน่นอน 

ขั้นตอนที่ 10 เตรียมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน เมื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าระบบคุณภาพ
และเขียนSAR ตามมาตรฐานที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาตินั้นต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  คือมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน     
โดยสถานศึกษาแห่งนั้น และหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น  ซึ่งถือเป็น
การประกันคุณภาพภายใน และถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 11 เตรียมกำรเพื่อตรวจประเมินคุณภำพภำยนอก  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                      
ได้ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเป็น
องค์กรมหาชน  ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งและน าเสนอผล
การประเมินต่อหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน การประเมิน สมศ. (รอบสาม) 
จะต้องประเมินสถานศึกษาทุก ๆ 5 ปี  ในการประเมินของ สมศ. หากสถานศึกษาใดไม่ได้
จัดท าระบบคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน สมศ. จะแจ้งให้ต้นสังกัดเข้าไปด าเนินการแก้ไข  
ผลลัพธ์จากการตรวจประเมินจะแจ้งยังส านักงบประมาณ  สถานศึกษา  หน่วยงานต้น
สังกัดและรายงานต่อสาธารณชนให้ทราบ 

แผนกำรด ำเนินงำนขั้นตอนในกำรจัดกำระบบประกันคุณภำพภำยใน 
            น า 5 ส และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาจัดระบบคุณภาพด้านกระบวนการ (Process)         
ทั้งองค์กร โดยอยู่ในรูปของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Procedure Manual : PM) และจากวิธีการปฏิบัติงาน 
(Work Instruction:WI) ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาน าไปใช้จะมีวิธีการท างานและบันทึกคุณภาพ                      
ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพในการประเมินตนเองคือ SAR ท าให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาเขียน SAR               
ที่วิเคราะห์ผลการท างานโดยมีร่องรอยหลักฐาน สามารถตรวจสอบและทวนสอบได้อย่างสมบูรณ์  ท าให้คุณภาพ
เกิดขึ้นใน แก่นของกำรท ำงำน และส่งผลลัพธ์ให้กับผู้รับบริการโดยตรง  รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่การท างาน
ของสถาบันด้วยซึ่งสถาบันมีแผนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  ในการจัดการระบบคุณภาพภายใน ดังต่อไปนี้ 

4.  แนวทำงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าหนดแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ  โดยการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผลและ
ภูมคิุ้มกันที่ดี  ภายใต้เงื่อนไข  2 เงื่อนไข  คือ  เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงื่อนไข
คุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) สร้างระบบประกันคุณภาพ  ดังนี้ 
 
 

 

การพฒันาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคณุภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตาม
คุณภาพ (QA) 

การประเมินคณุภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพ 
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 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ด้วยระบบและกลไก                  
ดังนี้ 
 กำรพัฒนำและควบคุมคุณภำพ  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาคุณภาพโดย ก าหนดมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยซึ่ง  สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพเป็น 5 องค์ประกอบ  25 ตัวบ่งชี้  ด าเนินการควบคุมคุณภาพ ด้วยการจัดท าแผน และวาง
แผนพัฒนาหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ  เพ่ือก ากับการด าเนินตาม
เป้าหมายคุณภาพท่ีสถาบันก าหนด  ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติทุกกลุ่มงาน/งาน และน าผลลัพธ์มาพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สมดุลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 กำรตรวจสอบคุณภำพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน/งาน           
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจสอบด้วยการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง  และส่งรายงานการประเมินตนเองให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี (120 วัน 
หลังจากสิ้นปีการศึกษา) นอกจากนี้สถาบันจะต้องด าเนินการตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงานใน
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน (Audit)  เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้นในปีต่อไป 
 กำรประเมินคุณภำพ  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด  และประเมินคุณภาพ
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

- การประเมินคุณภาพภายใน  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายใน  2 ระดับ คือ  
ระดับสถาบัน  และระดับมหาวิทยาลัย 

- การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)  จะจัดด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอก  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ  ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับงานตามภารกิจของสถาบันตามค าร้องขอของ สมศ.  ซึ่งการประเมิน
คุณภาพภายนอกจะต้องได้รับการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆห้าปีนับตั้งแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 สรุปได้ว่า  การตรวจประเมินคุณภาพ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้  รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมิน      
จะเป็นกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน  ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับของผู้ถูก
ประเมิน และเป็นผลให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริง 
 เพ่ือให้กลุ่มงาน/งาน เข้าใจระบบประกันคุณภาพที่มีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย สามารถน า
ระบบประกันคุณภาพและแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพไปถ่ายทอดสู่ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน  สถาบัน
จึงก าหนดเป็นแผนภาพ/แผนผัง ดังนี้ 

- การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
- ผังกระบวนการ Business Flow  มทร.พระนคร 
- ผลลัพธ์ของการประกับคุณภาพการศึกษา 
- ประโยชน์ของผู้รับบริการ 
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แผนกลยุทธ์และ
แผนด ำเนินงำนกำรประเมินภำยนอก

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  มำตรฐำนมำตรฐำน
และพันธกิจและพันธกิจ

กำรวำงแผนและ
จัดระบบ

กำรน ำแผนสู่ปฏิบัติ
และก ำกับติดตำม

กำรประเมินกำรประเมิน
ตนเองตนเองรำยงำนประจ ำปี

ที่เป็น
รำยงำนประเมนิตนอง

กำรพัฒนำสถำนศึกษำกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
และควำมรับผิดรับชอบและควำมรับผิดรับชอบ

ของสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ

กำรบรหิำร
จัดกำร

ควำมพึงพอใจ

กำรเงินและ
งบประมำณ

นวัตกรรม
และกำรเรียนรู้

กำรบรหิำรจัดกำร
โดยแผนและ

มุง่ผลลัพธ์

ระบบขอ้มูล
และสำรสนเทศ

ควำมโปรง่ใส
พรอ้มรบั

กำรตรวจสอบ

กำรบรหิำร
คุณภำพ

และประกัน
คุณภำพ

ควำมมีอิสระ
คล่องตัว

กำรมีส่วนรว่ม

กำรบรหิำร
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำย
ของ พ.ร.บ.
และมำตรฐำน
กำรศึกษำ

ควำมมเีหตุมผีล

ควำมมเีหตุมผีล

คุณธ
รรม

จริย
ธรร

ม

คุณธ
รรม

จริย
ธรร

มควำมรอบรู้

ควำมรอบรู้

ควำม
พอปร

ะมำณ

ควำม
พอปร

ะมำณ

กำร
มภีู
มคิุ้
มกั
นท
ี่ดี

กำร
มภีู
มคิุ้
มกั
นท
ี่ดี

วิสัยทัศน์
และมำตรฐำน

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

กำรบริหำรจัดกำรให้สมดุล

กำรบรหิำรฐำนมหำวทิยำลัย
ระบบมหำวทิยำลัย

กำรบริหำรจัดกำร
ที่ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยำนุวัฒน์
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมำณ

สรุปปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ทำงสำยกลำง

เง่ือนไขควำมรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เง่ือนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม

ก้ำวหน้ำอย่ำงสมดุล/มั่นคง/ยัง่ยืน

น ำสู่

กำรบรหิำรจัดกำรให้สมดุลกำรบรหิำรจัดกำรให้สมดุล
กำรเงินและงบประมำณ (Financial)

วิสัยทศัน์วิสัยทศัน์  มำตรฐำนมำตรฐำน  
และกลยุทธ์และกลยุทธ์

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ควำมพึงพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

กำรบริหำรจัดกำร
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

กำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตัวบ่งช้ีกำรบรหิำรฐำนตัวบ่งช้ีกำรบรหิำรฐำนมหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัย ( (UBM) UBM) 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เรยีนเป็นส ำคัญเพ่ือประโยชน์ของผู้เรยีนเป็นส ำคัญ

UBM

มีระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำที่สอดคล้อง
กับจุดมุง่หมำยของพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ

มีอิสระคล่องตัวในกำรบริหำรวิชำกำร
กำรบริหำรบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ
กำรบริหำรทั่วไป

มีกำรบริหำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วมจำกทกุภำคส่วน

มีระบบบริหำรและกำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล

มีระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ที่พร้อมรับกำรตรวจสอบ
คุณภำพและประสิทธิภำพ

การพฒันาคุณภาพ
(QC)

 ก าหนดมาตรฐาน

 วธิกีารพฒันา

 จดัทรพัยากรสนบัสนุน

การประกนัคุณภาพ
(QA)

การตรวจตดิตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมนิคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พฒันาสู่คุณภาพ
กระบวนการ

ปรบัปรุงคุณภาพ

ระบบประกนัคุณภาพ

อ้ำงอิง : ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยำนุวัฒน์    
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องค์ประกอบและจ ำนวนตัวบ่งชี้คุณภำพสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

 
ตัวบ่งชี้ 

 
องค์ประกอบที่ 

(สวพ.) 
จ ำนวนตัวบ่งช้ี 

สวพ. 
1.1 1 – ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ

แผนการด าเนินงาน 
 

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 – การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

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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หมำยเหต ุ            คือ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ของคณะ            คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่เกี่ยวข้อง          *** คือ  ผู้ที่เกีย่วขอ้งกับขั้นตอนการปฏบิัติงานนี้ 
 

 
 

วำงแผน เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเรียนกำรสอน ระหว่ำงกำรจดักำรเรียนกำรสอน กำรจบกำรศึกษำ 

 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
 แผนกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 
 แผนส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 แผน มทร.พระนคร 
 แผนคณะฯ  
 แผนหน่วยงานย่อย 
 
 
 
 
 
 
 แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
 แผนงาน/โครงการ 

 จัดท าแผนการเรียน 
 ก าหนดผู้สอน  
 จัดท าตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ   
 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ 
 จัดท าโครงการสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา 
 เตรียมห้อง/อุปกรณ์การสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา 

 งานทะเบียนนักศึกษา 
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน 
 ออกหนังสือรับรอง 
 ตรวจสอบวุฒ ิ
 ตรวจสอบผลการเรียน 
 ปฏิทินการศึกษา 

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

 งานวิจัยและพัฒนา 
 งานส่งเสริมและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การเรียนการสอน 
 บันทึกผลการสอน 
 วัดและประเมินผล 
 ประเมินผู้สอน 
 บ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 ให้ค าปรึกษา (อ.ที่ปรึกษา) 

 ห้องสมุด 
 ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ศูนย์นวัตกรรม/ 

พัฒนาสื่อ(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

 

  ปัจฉิมนิเทศ ***     
งาน กิจการนศ. 

  ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท. 

  ติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา ***          
งานกิจการนศ. 

 ชมรม/ สมาคม/    
ศิษย์เก่า /ผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 

 

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

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
  

PM 11 
แผนงำน/งปม.

แลตดิตำม
ประเมินผล 

 

PM 22 
กำรปฏบิัต ิ

กำรแก้ไขและ
กำรป้องกัน 

 

PM 21 
กำรทบทวน

ของฝ่ำย
บริหำรด้ำน
คุณภำพ 

PM 20 
กำร

ประเมิน
คุณภำพ
ภำยใน

ประเมินผล 
 

PM 19 
กำรควบคุม

เอกสำรคุณภำพ
และบันทึก

ข้อมูล 

PM 18 
งำนวิเทศ
สัมพันธ์ 

PM 17 
งำน

บริกำร 

PM 16 
งำนคลัง
และพัสด ุ

 

PM 15 
งำน 

บุคลำกร 

PM 12 
งำน

สำรสนเทศ 
 

PM 13 
งำน

ประชำสัมพันธ ์
 

PM 14 
งำน 

สำรบรรณ 

PM 03 
กำรรับนักศึกษำใหม ่

***งานแผน 

***งานหลักสูตรและ
สาขาวิชา 
 

PM 01 
กำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์/

แม่บท 

PM 02 
กำรบริหำรหลักสูตร PM 10 

กำรจบกำรศึกษำ 

PM 04 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

PM 05 
งำนทะเบียน 

และประเมินผล 

PM 06 
งำนพัฒนำ 
นักศึกษำ 

PM 07 
งำนวิจัยและบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม PM 08 

งำนวิทยบริกำร 

PM 09 
งำนสหกิจศกึษำ/

ฝึกงำน 

ผังกระบวนกำร (Business Flow)    มทร.พระนคร                    (ปรับจำกของ มทร.พระนคร CEO 22 มิ.ย. 50) 



 

 

                        สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  
               
 

เป้าหมายคุณภาพ : 
 

ปีกำรศึกษำ  2556 
 

รหัสเอกสำร  SD  01 - 01 
วันท่ีบังคับใช้ 1 มิถุนายน  2556 
วันทีท่บทวน 
ISSUE   1 
หน้าท่ี  1/2 

นโยบำย/ตัวบ่งชี้เฉพำะ (KPI) ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
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1. ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินงำน 
 

4     
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน   4 6 ข้อ    
2. กำรวิจัย 40     

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 4 5 ข้อ * *  
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4 4 ข้อ * *  
2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรยีนการสอนและหรือการบริการวิชาการ 4 4 ข้อ * *  
2.4 ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 4 5 ข้อ * *  
2.5 ระดับความส าเร็จของการตดิตามประเมินผลการท างานวิจัย 4 4 ข้อ * *  
2.6 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 4 5 ข้อ * *  
2.7 ระดับความส าเร็จของการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 4 4 ข้อ * *  
2.8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 4 4 ข้อ * *  
2.9 จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรคห์รือผลงานวิชาการที่ด าเนินการจดแจ้งหรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

4 
16-20 
เรื่อง 

* *  

2.10 ระดับความส าเรจ็ของการส่งเสรมิการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 4 4 ข้อ * *  
3. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 24     

3.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 4 ข้อ *  * 
3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 4 4 ข้อ *  * 
3.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 4 4 ข้อ *  * 
3.4 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 4 4 ข้อ *  * 
3.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลย ี 4 4 ข้อ *  * 
3.6 ร้อยละของงบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ 4 4 ข้อ *  * 
4. กำรบริหำรและกำรจัดกำร  28     

4.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 4 6  ข้อ    
4.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่การปฏิบัต ิ 4 4 ประเด็น    
4.3 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความคิดเห็น
และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

4 4 ประเด็น    

4.4 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 4 4 ประเด็น    
4.5 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบัน 4 4 ประเด็น    
4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 5 ข้อ    
4.7 จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของสถาบัน 4 4 ช่องทาง    
5. ระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพ 4     
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 4 7  ข้อ    

 
 

 เอกสำรควบคุม 



 

 

 
                        สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  
               
 

เป้าหมายคุณภาพ : 
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วันท่ีบังคับใช้ 1 มิถุนายน  2556 
วันทีท่บทวน 
ISSUE   1 
หน้าท่ี  2/2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ    พีรพัชระ) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชัรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

   
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุามาศ    พีรพัชระ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 

 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ    พีรพัชระ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

(นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรมพุม) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 เอกสำรควบคุม 



 

 

5. แผนกำรด ำเนินงำน  ขั้นตอนกำรจัดกำรระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กำรเตรียมกำร 

 

1. จัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
2. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 

 สร้างความตระหนัก 
 พัฒนาความรู้และ

ทักษะ 
3. แต่งตั้งกรรมการผูร้ับผิดชอบ 
 

 

กำรด ำเนินงำน 

 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 
 ก าหนดเป้าหมาย  หรือมาตรฐาน

การศึกษา 
 จัดล าดับความส าคัญของ

เป้าหมาย 
 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 ก าหนดระยะเวลา 
 ก าหนดงบประมาณ 
 ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

 

จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือ
รายงานประจ าปี 

 รวบรวมผลการ 
ด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 

 วิเคราะหต์ามมาตรฐาน 
 เขียนรายงาน 

 

กำรรำยงำน 

 

2. ด าเนินการตามแผน  (D) 
 ส่งเสริม สนับสนุน 
 จัดสิ่งอ านวยความสะดวก  สนับสนุนทรัพยากร 
 ก ากับ  ติดตาม 
 ให้การนิเทศ 

 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 
 วางกรอบการประเมิน 
 จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
 เก็บข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
 แปลความหมาย 
 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคณุภาพการประเมิน 

4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 
 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 วางแผนในระยะต่อไป 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 



 

 

6. ผลลัพธ์ของกำรประกันคุณภำพ 
 ผลงำนกำรเผยแพร่ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีมีการเผยแพร่ให้กับ
สาธารณะ และให้หน่วยงานอ่ืน ไปใช้ประโยชน์ 

- หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านเผือกหอม สถาบันวิจัยและพัฒนา              
มทร.พระนคร ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมไป
พัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จนได้รับโล่และเกียรติบัตรยกย่อง “หมู่บ้านเผือกหอม” เป็นหมู่บ้านต้นแบบ
ระดับแม่ข่าย จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 ผลงำนด้ำนนวัตกรรม  ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา สถาบันได้น าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมาพัฒนาวิธีปฏิบัติที่และนวัตกรรมสู่สาธารณชน 

- การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน : ท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยสามารถ                
ลดระยะเวลาการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก 446 ชั่วโมง เหลือ 94 ชั่วโมง 
 
7. ประโยชน์ของผู้รับบริกำร 

1. มีความม่ันใจว่า ได้รับการบริการที่มีคุณภาพทั้งระบบ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
2. มีความสะดวก ประหยัดเวลาในการรับบริการจากสถาบัน 
3. ไม่เสียเวลาในการค้นหาและต้องประเมินว่าสถาบันมีคุณภาพหรือไม่ หากจะต้องติดต่อหรือ

บริการ 
4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
5. มีความภูมิใจและมั่นใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันที่มีระบบคุณภาพชัดเจน ตรวจสอบได้ 

 
8. แผนพัฒนำคุณภำพของสถำบัน 
 จากการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ได้น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan)  และก ากับ
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพ่ือรองรับการประเมินประสิทธิผลของแผนดังกล่าวจากผู้ตรวจประเมิน 
ในปีการศึกษาถัดไป  ซึ่งปรากฏผลการประเมินแผนฯ ในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ดังนี้ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แนวทำงแก้ไข  และผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำส่งเสริมปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 
ของคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2555    รำยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับสถำบัน 

ข้อเสนอแนะ รำยองค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินกำร/โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผลกำรด ำเนินกำร/หลักฐำน 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ 
ปณิธำน วัตถุประสงค์และ
แผนกำรด ำเนินกำร 
- ควรเพิ่มการประสานงานกับ
หน่วยงานภายใน เพื่อเป็นฐานใน
การสร้างงานขององค์กร 

 
 
แผนด ำเนินกำร:  
1. สร้างความเข้าใจการท างานร่วมกัน
ระหว่างงานบริหารทั่วไป กลุม่วิจยั และ
กลุ่มบริการวิชาการ 
2. เพื่อช่องทางการสื่อสารของบุคลากร
ภายในผ่าน       โซเชียลเนต็เวิร์ก (Social 
Network) 
 
KPI:  ช่องทางการประสานงาน 
1. ส าเนาหนังสือแจ้ง กลุม่/งาน 
2. ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social 
Network) ได้แก ่
Facebook กลุ่มสถาบันวจิัยและพัฒนา 
3. ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

 
 
 
งานบริหารทั่วไป 
- นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน 

 
 
 

ปีการศึกษา 2556 

 
 
ผลกำรด ำเนินกำร 
1. จัดการประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมจัดท าเแผนกล
ยุทธ์ สวพ. การเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และงาน
อื่น ๆ ตามรายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งท่ี 4/2556 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556  วาระ
ที่ 4.1 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปี
การศึกษา 2556 ระดับสถาบัน 
2. เพิ่มช่องทางการประสานงานกบัหน่วยงานภายใน  ดังนี ้
2.1 ส าเนาหนังสือแจ้ง กลุ่ม/งาน โดยส าเนาหนังสือพร้อม
บันทึกแจ้งขั้นตอน/วิธีการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับแผนกล
ยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และงานท่ีรับผิดชอบแก่
หัวหน้ากลุ่ม/งาน เพื่อด าเนินการต่อไป  
2.2 ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ได้แก ่
Facebook กลุ่มสถาบันวจิัยและพัฒนา เพื่อสื่อสารข้อมลู
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน และระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ต่างกลุ่ม/งานผ่าน Facebook  กลุ่มสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และ โปรแกรม Line กลุ่ม สวพ. มทร.พระนคร  
2.3 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) โดยจัดส่งไฟล์เอกสาร
และรับข้อมูลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และผลการปฏิบัติตามแผนฯ 
จากผู้รับผิดชอบโดยตรง 



 

 

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินกำร/โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินกำร/หลักฐำน 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย 
1. ควรน าผลงานวิจยัที่หลากหลาย
มาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการให้มากข้ึน  

 
แผนด ำเนินกำร:  
1. ส่งเสรมิให้นักศึกษาท าแผนงาน/
โครงการพิเศษจากงานวิจัยของอาจารย์
ภายใต้โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม ่
KPI : 9 โครงการ 

 
2. ส่งเสรมิให้อาจารย์น าผลงานวิจยั
ผลผลติถ่ายทอดเทคโนโลยีบูรณาการสู่
การบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 
KPI : 9 โครงการ 

 
 
กลุ่มวิจัย 
- นางสาวเมทิกา พ่วงแสง 

 
ปีงบประมาณ 

2556 

 
ในปี 2556 ได้มีการส่งเสริม ให้นักศึกษาท าแผนงาน/
โครงการพิเศษจากงานวิจัยของอาจารย์ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ จ านวน 94 
โครงการ งบประมาณ 1,067,000 บาท 
 
ในปี 2556 มีโครงการวิจัยผลผลิตถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จ านวน 73 โครงการ และมีการบูรณาสู่การบริการวิชาการ 
จ านวน 11 โครงการ 

2. จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมิน/การอ้างอิง เพื่อให้ค้นหา
ได้รวดเร็ว 
 

แผนด ำเนินกำร:  
ก าหนดวิธีการจดัเก็บเอกสารแยกแฟ้มงาน
ที่รับผิดชอบ 

1. เอกสารแฟ้มงานประจ า 
2. เอกสารแฟ้มงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
3. เอกสารแฟ้มงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
KPI : เอกสารแฟ้มงานแยกตามงาน
บริหารทั่วไป กลุ่มวิจยั กลุ่มบริการ
วิชาการ 
 

 
กลุ่มวิจัย 
- นางสาวเมทิกา พ่วงแสง 

 
ปีงบประมาณ 

2556 

 
  ในปี 2556 ได้ก าหนดวิธีการจดัเก็บเอกสารโดยแบ่ง

ตามผูร้ับผดิชอบ ในจ านวนที่เหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน 
ส าหรับงานประกันคณุภาพการศึกษา กลุ่มวิจัยมผีลการ
ด าเนินงานดังน้ี   

  แฟ้มงานการประกันคณุภาพฯ จ านวน 10 ตัวบ่งช้ี 
จัดเก็บเข้าแฟ้ม จ านวน 10 แฟ้ม ตามตัวบ่งช้ีที่ 2.1 – 2.10 
ดังนี ้
2.1 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ผู้รับผิดชอบ  
นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์
นางสาวเจนจริา  บ.ป.สูงเนิน 
นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง 
 
 



 

 

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินกำร/โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินกำร/หลักฐำน 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวเจนจริา  บ.ป.สูงเนิน 
นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง 
2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับ
การเรยีนการสอนและหรือการบรกิารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง 
2.4ระดับความส าเร็จของการจดัสรรงบประมาณวิจัยจาก
งบประมาณภายใน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิชัยร 
2.5 ระดับความส าเร็จของการตดิตามประเมินผลการท างาน
วิจัย 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิสตุา วรรณห้วย 
2.6 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์
ผู้รับผิดชอบ นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย ์
2.7 ระดับความส าเร็จของการจัดท าวารสารวิชาการและ
วิจัย 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเจนจริา บ.ป.สูงเนิน 
2.8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเมทิกา พ่วงแสง 
2.9 จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรคห์รือผลงาน
วิชาการที่ด าเนินการจดแจ้งหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา  
ผู้รับผิดชอบ นางสาวรุจริา จุ่นบุญ 
 



 

 

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินกำร/โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินกำร/หลักฐำน 

2.10 ระดับความส าเรจ็ของการส่งเสรมิการท างานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม 
- ควรเพิ่มการประสานงานกับ
หน่วยงานภายใน (คณะ) เพื่อเป็น
ฐานในการสรา้งงานขององค์กร 
 

แผนด ำเนินกำร:  
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน
ด้านบริการวิชาการระหว่างสถาบันวิจัย
และพัฒนา และคณะ 
KPI:   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
ด้านบริการวิชาการตามตัวบ่งช้ีครบทุก
คณะ 
 

 
กลุ่มบริการวิชาการ 
- นางสาวดวงตา เข็มทรัพย ์
 

 
ปีการศึกษา 2556 

 
 
สวพ.ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี ้
- ขั้นตอนการด าเนินโครงการบริการวิชาการ วันที่  13 
พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ช้ัน 3 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- การบูรณาการงานบูรการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย วันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชมเฟืองเงิน ช้ัน 3 
อาคารเอนกประสงค์ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อ
วันที่ 8 -11 มกราคม 2556  ภายใต้โครงการวิจัยสัญจร และ
บริการวิชาการสัญจร กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานการศึกษาดูงาน
ภายนอกสถานที่ภายใต้โครงการวิจัยสัญจรและโครงการบริการ
วิชาการสัญจรโดยมีบุคลากรทุกคณะร่วมโครงการดังกล่าว 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

บทท่ี  3 
ตัวบ่งช้ี / เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 
หลักกำร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก าหนดวิสัยทัศน์  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี                
ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา  ปณิธาน  กฎหมาย  และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา            
เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยจึงก าหนดวิสัยทัศน์  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และแผนกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้วให้บุคลากรทุกกลุ่มงานภายในของ
สถาบันได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน 
 
มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ.  2551 -2565)  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF:HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลักการอุดมศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้  จ ำนวน  1  ตัวบ่งชี้  คือ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ 4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนามีภารกิจหลัก คือ การวิจัย และ การบริการวิชาการแก่สังคม   
ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจหลักและเชื่อมโยงนโยบายด้านวิจัยและการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยได้นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา  จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการพัฒนา
และการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สถาบันไปสู่ทุกกลุ่มงานภายในสถาบัน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 2 พันธกิจ คือ การวิจัยและ        

การบริการวิชาการ  
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 2 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบที่  2  กำรวิจัย 
หลักกำร 
 การวิจัย  เป็นหนึ่ งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการและ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานวิจัย  การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนางานวิจัย  
ซ่ึงด าเนนิการโดยหน่วยงานในสังกัดสถาบัน คือ กลุ่มวิจัย มีวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดในเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย คือ เพ่ือสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการเพ่ือการแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

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

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2551  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ.  2553  ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน)  (สมศ.) 
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ.  2541  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
ตัวบ่งชี้  จ ำนวน  10  ตัวบ่งชี้  คือ 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการบริการ

วิชาการ 
2.4 ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 
2.5 ระดับความส าเร็จของการติดตามประเมินผลการท างานวิจัย 
2.6 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.7 ระดับความส าเร็จของการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 
2.8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 
2.9 จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์หรือผลงานวิชาการที่ด าเนินการจดแจ้งหรือจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
2.10 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ดังกล่าว เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
การจัดหาแหล่งทุนวิจัย การจัดสรรงบประมาณวิจัย การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย  เพ่ือให้การ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ระบบและกลไกกำรบริหำรงำนวิจัย   

- ระบบ  หมำยถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน  ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ โดยองค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
 

- กลไก  หมำยถึง  สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

- กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงต่อเนื่อง  หมายถึง  การที่หน่วยงานคือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกติดต่อกันตั้งแต่สองปีข้ึนไป 

เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 
ด้านการวิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 

การวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย

ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยงานวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 



 

 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

6. มีการติดตามประเมินผลการสนับสนุนข้อ 4 และ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

สถาบัน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ไปยัง
คณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น  สถาบันต้อง
จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาจาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่มโดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และ
รวดเร็วทันเหตุการณ์ 

 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือ 
         การบริการวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งในสี่พันธกิจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร  สถาบันจึงต้องก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เป็นระบบ  มีการจัดโครงสร้างเพ่ือเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การท างานวิจัยต้องมีความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการและสามารถบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีระบบและกลไกการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการบริการวิชาการ

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการจัดการให้บุคลากรท างานวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 
3. มีการจัดการให้บุคลากรท างานวิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการ

บริการวิชาการ 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการ

บริการวิชาการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยงานประสานงานวิจัย  กลุ่มวิจัย  มีภารกิจในการส่งเสริม
สนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ประจ าและนักวิจัย โดยเป็นหน่วยงาน
กลางในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ือท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้แก่ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณเงินรายได้  เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยในผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้และผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีศักยภาพเพ่ือน าสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ต่อไป 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีศักยภาพ

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการก าหนดโจทย์วิจัยและหรือจุดเน้นของการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยมี

ทิศทางในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย 
3. มีการประเมินคุณภาพของข้อเสนอการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกสถาบันซึ่งด าเนินการอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
4. มีการจัดนักวิจัยอาวุโสหรือนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยแยก

ตามสาขาวิชาการของสถาบัน 
5. มีร้อยละของข้อเสนอการวิจัยในผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

50 ของข้อเสนอการวิจัยทั้งหมด 
6. มีข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการประเมิน  “สนับสนุน”  จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50  ของข้อเสนอการ
วิจัยทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : ระดับความส าเร็จของการติดตามประเมินผลการท างานวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : กิจกรรมการติดตามประเมินผลการท างานวิจัยเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณวิจัยและการท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณวิจัยจากงบภายในสามารถด าเนินงานวิจัยให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งส่ง
เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือเผยแพร่สู่หน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งระบบของเอกสารและไฟล์ข้อมูล  
และมีการประเมินผลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดังกล่าวด้วยวิธีการที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ  รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย

ทั่วกัน 
2. มีการให้รายงานผลการด าเนินงานวิจัยรายไตรมาสครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
3. มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ และรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  

4. มีการให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  ของ
โครงการวิจัยทั้งหมด 

5. มีการประเมินผลงานวิจัยของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบภายในโดย
อิงเกณฑ์จากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

6. มีผลงานวิจัยที่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ดีไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50  ของผลงานที่ประเมิน
ทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 : ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เป็นภารกิจที่
ต่อเนื่องจากการประสานงานวิจัย เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัย สู่การรับรู้ของ
สาธารณชน ในประเภทของการจัดนิทรรศการภายในมหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การจัดท าสื่อเผยแพร่ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ และการเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยผู้รับผิดชอบ คือ งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในกลุ่มวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  -  กำรมีโครงกำรหรือกิจกรรมเผยแพร่งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ครบถ้วนทุก
ประเภท หมายถึง การที่หน่วยงาน คือ งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มวิจัย ได้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม  1) จัดนิทรรศการ 2) จัดหรือร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 3) จัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 
4) จัดท าเอกสารซีดีเผยแพร่  

-  กำรมีเครือข่ำยกำรเผยแพร่ผลงำนฯ ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง**
หมายถึง  การที่หน่วยงานคืองานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์โดยมีกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยติดต่อกันตั้งแต่สองปีขึ้นไป 
    
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีระบบและกลไกการการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุตามแผนด้าน
งานวิจัยของสถาบันและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีโครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ครบถ้วนทุกประเภท 
3. มีหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่จัดในภาพรวมครบถ้วนทุก

หน่วยงาน 
4. มีเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ

หรือนานาชาติและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
5. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยมีผล

การประเมินบรรลุเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70  ของตัวชี้วัด 
6. มีนักวิจัยหรือโครงการหรือกิจกรรมหรือผลงานที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ :  ช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ส าคัญช่องทางหนึ่งคือ                 
การตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารที่ก าหนดโดยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับใน
วงวิชาการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญคือ 1) การพิจารณารับบทความ 2) การประเมินบทความ  
และ 3) การจัดพิมพ์และเผยแพร่บทความ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน 

2. มีโครงการการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยโดยด าเนินการตามแผนและเกณฑ์คุณภาพ
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่วารสารวิชาการและวิจัยสู่
สาธารณชน 

3. มีบทความวิจัยและบทความวิชาการของบุคลากรภายในและนักศึกษารวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
30 ของบทความท้ังหมด 

4. มีการประเมินผลโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยโดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  95 

5. วารสารวิชาการและวิจัยได้รับการรับรองหรือประกันคุณภาพจากหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : การพัฒนานักวิจัยเป็นภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาบุคลากรที่เป็น
อาจารย์ประจ าให้มีศักยภาพในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย ในโครงการหรือ
กิจกรรมต้นกล้านักวิจัย นักวิจัยมืออาชีพ วิจัยสัญจร และกิจกรรมการเชิดชูเกียรตินักวิจัยในความ
รับผิดชอบของงานพัฒนางานวิจัยในกลุ่มงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  โครงกำรหรือกิจกรรมกำรพัฒนำนักวิจัยครบถ้วนทุกกิจกรรม หมายถึง โครงการหรือ
กิจกรรมการพัฒนานักวิจัยทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยมืออาชีพ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. มีระบบและกลไกการพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้นักวิจัยที่มีศักยภาพและด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

2. มีโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยครบถ้วนทุกกิจกรรม 
3. นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการเฉลี่ยในภาพรวมไม่

ต่ ากว่าร้อยละ  80 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยโดยมีผลการประเมินบรรลุ

เป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ  95 
5. มีผลงานของนักวิจัยที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยครบทุกสาขาและทุกระดับ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 : จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์หรือผลงานวิชาการท่ีด าเนินการจดแจ้ง 
         หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : จ านวน 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : การสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  เป็นพันธกิจที่ส าคัญของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยผลงานที่จะมีคุณภาพพิจารณาได้จากการได้รับจดแจ้งข้อมูลหรือจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 ลิขสิทธิ์  หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระท าการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้
สร้างสรรค์ได้ท าขึ้นตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรือแผนกศิลปะ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดย
วิธีหรือรูปแบบอย่างใด นอกจากนั้น  กฎหมายลิขสิทธิ์ยังให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดงด้วย 

อนุสิทธิบัตร  หมายถึง  การให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก โดยอาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงจากการประดิษฐ์ ที่มีอยู่
ก่อนเพียงเล็กน้อย 
 สิทธิบัตร  หมายถึง  หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า สิทธิบัตร หมายถึง การที่รัฐให้
ความคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีสิทธิเด็ดขาด 
หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 

1. มีการจดแจ้งหรือจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร   
จ านวนไม่เกิน  10  เรื่อง 
2. มีการจดแจ้งหรือจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร   
จ านวน 11-15  เรื่อง 
3. มีการจดแจ้งหรือจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร   
จ านวน 16-20  เรื่อง 
4. มีการจดแจ้งหรือจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร   
จ านวน 21-25  เรื่อง 
5. มีการจดแจ้งหรือจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร   
ตั้งแต่  26  เรื่องขึ้นไป 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

 

 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10 : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนามีภารกิจการส่งเสริมการท าวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา  ซึ่งมีเรียกแตกต่างกันไป  อาทิ  โครงงาน  แผนงานพิเศษ  ปริญญานิพนธ์  เป็นการส่งเสริม  
สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่  3  หรือปีท่ี  4  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ได้พัฒนาผลงานที่สามารถพัฒนาทักษะการท าวิจัย  รวมทั้งทักษะการน าเสนอผลงานผ่านช่องทางของสื่อ
ต่างๆ  ผ่านทางงานประสานงานวิจัย  โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่  กลุ่มวิจัย  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- กำรน ำเสนอผลงำนผ่ำนช่องทำงของสื่อต่ำงๆ  หมายถึง การน าผลงานของนักศึกษาที่ได้รับ
การจัดสรรทุนตามโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่เผยแพร่ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์
และหรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานระดับคณะ        
หรือเจ้าของผลงาน 

 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. มีการก าหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป 

2. มีโครงการหรือกิจกรรมรองรับภารกิจการส่งเสริมการท าการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา 

3. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รั บทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยครบทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ 

4. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  

5. มีการเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ของโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 50 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
หลักกำร 
 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ
และด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมผ่านทางหน่วยงานในสังกัด  คือ กลุ่ม
บริการวิชาการ  และคลินิกเทคโนโลยี  โดยให้บริการแก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การให้บริการข้อมูล ให้
ค าปรึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและอ่ืน ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอาชีพเดิม สร้างอาชีพใหม่ และพัฒนาความรู้และทักษะของผู้รับบริการให้ได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการไปสู่
สาธารณะ เพ่ือให้หน่วยงาน/บุคลากรภายนอกไดร้ับรู้ถึงผลงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 
มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

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

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2551  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ.  2553  ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน)  (สมศ.) 
 

ตัวบ่งชี้  จ ำนวน  6  ตัวบ่งชี้  คือ 
3.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
3.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
3.4 ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
3.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 
3.6 ร้อยละของงบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก : ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพ 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการบริการ
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การก าหนดนโยบายและเป้าประสงค์ เป้าหมายแผนการด าเนินงาน 
การประเมินผลตามแผน การรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมต้องมีการวัดการเชื่อมโยงกับการวิจัย 
และสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
ระบบและกลไกกำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำร 
 ระบบ หมำยถึง ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ 
ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ โดยองค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมำยถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
จัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ   การ

เรียนการสอนและการวิจัย 
 
หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ 
ตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 
 



 

 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก : ร้อยละ 4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการและ
เป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ และสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและ
ความพร้อมของสถาบัน พิจารณาได้จาก 1) การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 2) การสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 3) การใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการจากผลการด าเนินงาน 4) การติดตาม
รายงานผล 5) การน าผลไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ และ 6) เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานสู่สาธารณชน 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 : ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความ
ต้องการและเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตาม
ศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก 1) ประโยชน์หรือผลกระทบของ                    
การให้บริการทางวิชาการ 2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและ 3) ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของชุมชนและเอกลักษณ์

ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง หรือยั่งยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน / องค์กรมีความเข้มแข็ง 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  เป็นพันธกิจที่ส าคัญพันธกิจหนึ่งของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันโดยมีมาตรการในการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือส่งเสริมอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - โครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ หมายถึง โครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดขึ้น
เพ่ือให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน หรือเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ชุมชน รวมถึงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีค่าตอบแทน  และบริการวิชาการและวิชาชีพแบบให้เปล่า 
โดยต้องเป็นโครงการตามแผนงบประมาณ และแผนของสถาบันที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
และด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 
 -  กำรวัดควำมส ำเร็จของโครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ  จะมุ่งวัดที่ผลซึ่งเกิดกับ
ผู้รับบริการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพใน 4 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ความรู้ความ
เข้าใจ ความพึงพอใจ  และการน าความรู้ไปใช้  
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 
ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขัน้ตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยท่ี :  
ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 มีแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

2 มีการน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ 
3 ด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 50 ของโครงการตามแผน 
4 ด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 65 ของโครงการตามแผน 
5 ด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพร้อยละ  

80 ของโครงการตามแผน 



 

 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : คลินิกเทคโนโลยี  คือ กลไกความร่วมมือในการน าผลงานวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชน  วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายของ
คลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบัน  บริหารงานรูปแบบของศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี  บริหารจัดการในเขตพ้ืนที่แบ่งเป็น  5  ศูนย์ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วย
ประสานงานในระดับมหาวิทยาลัย  และด าเนินงานในระดับศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 - กำรได้รับกำรสนับสนุนของบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง  หมำยถึง  การที่หน่วยงานซึ่งเป็นคลินิก
เทคโนโลยีเครือข่าย  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมในแผนงานให้ค าปรึกษาและ
บริการข้อมูล  หรือแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี  หรือแผนงานการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  หรือโครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณติดต่อกันตั้งแต่สองปีขึ้นไป 
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนย์ที่ชัดเจน 
2. มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

อย่างต่อเนื่อง 
3. มีกิจกรรมการประสานงานและการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  และผู้รับบริการ 
4. มีกิจกรรมการรายงานผลการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในส่วนที่สถาบันรับผิดชอบผ่านระบบ

ออนไลน์ครบทุกโครงการ/กิจกรรม  และตามเวลาที่ก าหนด 
5. มีผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือ ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  ให้ด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 : ร้อยละของงบประมำณภำยนอกต่องบประมำณภำยใน ในกำรสนับสนุน 
                   งำนบริกำรวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานบริการวิชาการของ
สถาบัน คือ เงินสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ดังนั้นสถาบันจึงต้องจัดสรรเงินจากภายใน
สถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท างานบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพที่ตอบสนองกลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของการให้บริการเพ่ือหารายได้แก่มหาวิทยาลัย แต่การด าเนินการเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งดังกล่าว 
สถาบันต้องมีศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทุน/งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาผลงาน
รวมทั้งสนองนโยบายการหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
 งบประมาณภายใน การสนับสนุนงานบริการวิชาการ หมายถึง งบประมาณที่สถาบันได้รับการ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัยในงบแผ่นดินและงบเงินรายได้ประจ าปี 
 งบประมาณภายนอกในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ หมายถึง งบประมาณที่สถาบันได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

เกณฑ์กำรให้คะแนน    คะแนน 
1.  ร้อยละงบประมาณภายนอกทีส่นับสนุนงานบริการวิชาการ         
    เท่ากับ  0 – 14 ต่องบประมาณงานบริการวิชาการทั้งหมด 

1 

2.  ร้อยละงบประมาณภายนอกทีส่นับสนุนงานบริการวิชาการ         
    เทา่กับ  15 – 20 ต่องบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 

2 

3.  ร้อยละงบประมาณภายนอกทีส่นับสนุนงานบริการวิชาการ         
    เท่ากับ  21 – 25 ต่องบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 

3 

4.  ร้อยละงบประมาณภายนอกทีส่นับสนุนงานบริการวิชาการ         
    เท่ากับ  26 – 30 ต่องบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 

4 

5.  ร้อยละงบประมาณภายนอกทีส่นับสนุนงานบริการวิชาการ         
    ตั้งแต่ร้อยละ 31 ต่องบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 

5 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

 
 



 

 

องค์ประกอบที่  4  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
หลักกำร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีคณะกรรมการประจ า
สถาบันที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา
จะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ  เช่น  ทรัพยากรบุคคล  การจัดการความรู้  การเผยแพร่ผล
การด าเนินงานเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2551  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ส านักงาน

คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ.  2553  ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน)  (สมศ.) 
6. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  2552-2553 
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  2551 
 
ตัวบ่งชี้  จ ำนวน  7  ตัวบ่งชี้  คือ 

4.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถาบัน 
4.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยสู่การปฏิบัติ  
4.3 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน แสดงความคิดเห็น และ

ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
4.4 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 
4.5 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบัน 
4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 
4.7 จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้*:*ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันวิจัยและพัฒนา                           
คือ คณะกรรมการประจ าสถาบันและผู้บริหารสถาบัน หากคณะกรรมการประจ าสถาบันและผู้บริหาร      
มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้น าที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม  รักความก้าวหน้า  ดูแลบุคลากรอย่างดี        
มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทาง
ที่ถูกต้อง จะท าให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. คณะกรรมการประจ าสถาบันท าหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถ้วน 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดบั 
3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ

สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ให้อ านาจในการ

ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน *เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. คณะกรรมการประจ าสถาบันเสนอแนะการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  : ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจ าสถาบันสู่การปฏิบัติ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้*: การน านโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไปสู่การปฏิบัติ      
ถือเป็นเป้าหมายบทบาทส าคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ต้องด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องถ่ายทอดเป้าหมายดังกล่าวไปสู่การก าหนดแนวทางปฏิบัติและการด าเนินงาน
ของสถาบัน  
 
โดยก าหนดประเด็นการพิจารณา  ดังนี้ 

 
ประเด็นที่ 1 สถาบันมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา  

เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าสถาบันพิจารณากรอบการด าเนินงานตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 2 มีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง  แนวทางการด าเนินงาน รวมถึง
แผนพัฒนาให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ 

ประเด็นที่ 3 
 

มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยก าหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 4 มีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของสถาบันลงสู่ทุกกลุ่มงานภายในสถาบัน 

ประเด็นที่ 5 ด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด  และเป้าหมายของสถาบันให้กับบุคลากรในระดับ
ต่าง ๆ 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
วัดระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่การปฏิบัติ โดยก าหนด

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการได้ 
1 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
3 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
4 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 
 

    
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 : ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิและหรือบุคคลภายนอกสถาบัน  
         แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ :  เพ่ือกระตุ้นการปรับระบบราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่การบริหารราชการที่
เปิดเผย โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและหรือบุคคลภายนอกและการเปิดเผยผลการ
ด าเนินงานต่อประชาชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของมหาวิทยาลัย 
  
โดยก าหนดประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สถาบันเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบัน  ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถาบันและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันตามกฎหมายก าหนด 

ประเด็นที่ 2 สถาบัน จัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการประจ าสถาบัน 

ประเด็นที่ 3 สถาบัน และคณะกรรมการประจ าสถาบันร่วมกันติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานและจัดท ารายงานการด าเนินงานเสนอมหาวิทยาลัย
อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบ 

ประเด็นที่ 4 สถาบัน เผยแพร่รายงานสรุปผลการด าเนินงานดังกล่าวแก่ประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ประเด็นที่ 5 สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน เสนอแนะแนวทาง
การพัฒนางานของสถาบันที่จะด าเนินการในปีงบประมาณถัดไปเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก  หมำยถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา       
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา  สังกัดหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  และบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 บุคคลภำยนอก หมายถึง คณะกรรมการฝ่ายชุมชนในโครงการ/กิจกรรมที่สถาบันด าเนินการ 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

วัดระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้      
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการได้ 
1 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
3 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
4 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 
 



 

 

 
 
ตัวบ่งช้ีที ่4.4  :  ระดับควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกรของสถำบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ :  การพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการสร้างความเป็นเลิศขององค์กร  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจ าเป็นต้องมี แนวปฏิบัติ  รวมทั้ง
ระบบงานที่เอ้ือและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจกันท างานเป็นทีม  เพ่ือขับเคลื่อน
องค์กรสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   
โดยก าหนดประเด็นส าคัญในการประเมินความส าเร็จ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สถาบัน จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีของสถาบัน โดยมีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 2 สถาบัน มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้มีอ านาจ 

ประเด็นที่ 3 สถาบัน มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ของบุคลากรของ
สถาบัน  ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่ก าหนด 

ประเด็นที่ 4 สถาบัน มีการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยพิจารณา
ถึงผลที่เกิดข้ึนต่อตัวบุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบเป็นส าคัญ 

ประเด็นที่ 5 สถาบัน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจ ากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
เสนอต่อผู้มีอ านาจเพ่ือพิจารณา 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการได้ 
1 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
3 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
4 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวช้ีวัดที่  4.5 :  ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และน าไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ทุกคนใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  
 
โดยก าหนดประเด็นส าคัญในการประเมินความส าเร็จ ดังนี้ 

 
ประเด็นที่ 1 สถาบัน จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปี 
ประเด็นที่ 2 สถาบัน มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการ

ความรู้ประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
ประเด็นที่ 3 สถาบัน จัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพับ หรือ ใช้ช่องทางการ

สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 
ประเด็นที่ 4 สถาบัน มีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ 
ประเด็นที่ 5 สถาบัน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของแผนการจัดการความรู้

ประจ าปี และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจ ากัด แนวทางแก้ไขและ
ข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บริหาร  หรือคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  พิจารณาปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ส าหรับปีงบประมาณถัดไป 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการได้ 
1 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
3 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
4 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวช้ีวัดที่  4.6 :  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
หน่วยวัด :  จ ำนวน  
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบบริหารความเสี่ยง  โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่
ตัวเงิน  อาทิ  ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้ นในอนาคต
อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
และโอกาสในการเกิด  เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน  ตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์

และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า

สถาบัน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าสถาบัน ไปใช้ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
 
 



 

 

หมำยเหตุ : 
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการ

ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนินการ     
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ     
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ      
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ     
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ     
6 ข้อ 

 
 

การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด

ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้

ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวช้ีวัดที่  4.7 :  จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
หน่วยวัด :  จ านวน  
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : การประชาสัมพันธ์เป็นกลไกส าคัญในการน าส่งข้อมูลของผลการด าเนินงานจาก
สถาบันถึงผู้บริหาร  บุคลากรภายใน  บุคลากรภายนอก  และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  โดยผ่าน
ช่องทางของสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่  ช่องทางของจดหมายข่าว  จุลสาร  การประชาสัมพันธ์รายงานรายเดือน  
การประชาสัมพันธ์รายงานประจ าปีของสถาบันและมหาวิทยาลัย 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  ช่องทางของเว็บไซต์  เว็บบล็อก เฟสบุ๊ค อีเมล์ 
3. สื่ออ่ืนๆ  ได้แก่  ช่องทางของการจัดนิทรรศการ  รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน์ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 

มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของสถาบัน  1  ช่องทาง 1 
มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของสถาบัน  2  ช่องทาง 2 
มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของสถาบัน  3  ช่องทาง 3 
มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของสถาบัน  4  ช่องทาง 4 
มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของสถาบัน  5  ช่องทางขึ้นไป 5 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ช่องทาง 
 

มีการด าเนินการ 
2  ช่องทาง 

มีการด าเนินการ 
3  ช่องทาง 

มีการด าเนินการ 
4  ช่องทาง 

มีการด าเนินการ 
5  ช่องทางขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบที่  5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
หลักกำร 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต  
ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น  ทั้งภายในสถาบันและตามภารกิจหลักของกลุ่มงานในสังกัดของสถาบัน  
ที่ส่งผลต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัย  สถาบันจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของสถาบัน 
 
มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

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

3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.  2547  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2551  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2548  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ.  2553  ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน)  (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้  จ ำนวน  1  ตัวบ่งชี้  คือ 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 :   ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  4 
ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545        
ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของ
สถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและ
หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน            
มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมี
การสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและการ
พัฒนาการของสถาบัน 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายแลผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์  ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ       

การตรวจติดตามคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
5. มีการน าผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตาม

พันธกิจของหน่วยงาน 
6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 

5 องค์ประกอบคุณภาพ 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผู้ใชบริการตาม

พันธกิจของสถาบัน 
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี

กิจกรรมร่วมกัน 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้นและ

เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  หรือ  3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5  หรือ  6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  หรือ  8  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี  4 
กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

 
ในการประกันคุณภาพการศึกษานั้น*กิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญมาก*คือ*การประเมินตนเอง                

(Self Assessment) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน ผลการด าเนินงานของหน่วยงานของตนเอง โดย
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบและเสนอต่อผู้บริหารองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน รายงานการประเมิน
ตนเองเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลของการประเมินตนเองภายหลังจากที่ได้ด าเนินการควบคุม
คุณภาพการศึกษามาแล้วระยะเวลาหนึ่ง และเป็นเอกสารส าคัญในกระบวนการของการตรวจสอบและการ
ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 
  
4.1 วัตถุประสงค์ของรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

1. น าเสนอข้อมูลของหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
พันธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร และสถานภาพปัจจุบัน 

2. รายงานผลการด าเนินงานหรือความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ
คุณภาพหรือปัจจัยควบคุมคุณภาพท่ีหน่วยงานก าหนด 

3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน รวมทั้งเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาองค์ประกอบ คุณภาพให้เข้มแข็งขึ้น และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึก 

4. เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา 
5. เผยแพร่ผลการด าเนินงานเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 
4.2 ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

1. ขั้นเตรียมกำร 
1.1 สถาบัน ก าหนดบุคคลหรือคณะกรรมการรับผิดชอบจัดท ารายงานการศึกษาตนเอง 
1.2 สถาบัน ก าหนดแนวทางการเขียนรายงานการศึกษาตนเองและช่วงเวลาเสนอ

รายงานการศึกษาตนเองซึ่งควรสอดคล้องกับก าหนดการตรวจสอบ /ประเมิน
คุณภาพของหน่วยงาน 

1.3 บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงานและระบุข้อมูลและ
แหล่งข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการเขียนรายงาน 

2. ขั้นด ำเนินกำร 
2.1 บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบศึกษาหน่วยงานตนเองตามแนวทางที่หน่วยงาน

ก าหนด 
2.2 เขียนรายงานตามแนวทางท่ีหน่วยงานก าหนด 
2.3 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเพ่ือรับฟัง

ข้อคิดเห็น 
2.4 ปรับปรุงรายงาน 



 

 

3. ขั้นสุดท้ำย 
เสนอรายงานการประเมินตนเองต่อมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
 

4.3 สำระของรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
รายงานการประเมินตนเองควรประกอบด้วย 
1. ปกควรระบุว่ำเป็นรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
- ระบุวัตถุประสงคท์ี่จัดท า 
- ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดท า 
- ระบ ุวันที่ เดือน พ.ศ. ที่จัดท า 
2. ค ำน ำ เขียนโดยหัวหน้ำหน่วยงำน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และจุดเน้นของการจัดท ารายงาน

และช่วงเวลาของข้อมูลที่น าเสนอ 
3. ส่วนประกอบของสำระ 

3.1 ส่วนน า เป็นการน าเสนอสาระสรุปลักษณะส าคัญของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
(1) ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
(2) ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน และโครงสร้างการบริหาร 
(3) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน 
(4) ข้อมูลสารสนเทศหรือผลของพันธกิจหลักที่ หน่วยงานเน้นในการประกันคุณภาพ

การศึกษา   
(5) สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายส าคัญในปี

ปัจจุบัน 
3.2 ส่วนสาระ เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ตามตัวบ่งชี้ ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดไว้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) 
ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (2) การวิจัย (3) การบริการทางวิชาการแก่
สังคม (4) การบริหารและการจัดการ (5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ทั้งนี้ ให้สถาบันจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ป ระกอบให้
สอดคล้องกับภารกิจและงานของหน่วยงาน 

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

แก้ไขจุดอ่อนในแต่ละตัวบ่งชี้ 
(4) แผนการพัฒนาสถาบันและเป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวใน

อนาคต 
4. ภำคผนวก ประกอบด้วยข้อมูล รายละเอียด เพ่ือท าให้รายงานมีความสมบูรณ์ชัดเจนขึ้น  

ตัวอย่างเช่น 
(1) รายการเอกสารอ้างอิงที่อ้างถึงในรายงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(2) ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของสถาบัน 



 

 

(3) รายชื่อผู้บริหารและคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบัน 

4.4 ปัจจัยสนับสนุนกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
1. การเห็นความส าคัญและความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรต่อรายงานการประเมินตนเอง 
2. การสนับสนุนของผู้บริหารในเรื่องนโยบาย บุคลากร งบประมาณ สถานที ่
3. ฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 5 
กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมี
ขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งคือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (internal quality 
audit and assessment)การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การตรวจสอบและ
ประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาที่สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา  หรือสังกัดมหาวิทยาลัยฯ โดยท าการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ เกณฑ์
มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 
5.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาในภาพรวมตามระบบ
คุณภาพและกลไกที่ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ
คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. เพ่ือให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย(targets) และเป้าประสงค์(goals) ที่ตั้งไว้และเป็นสากล 

3. เพ่ือให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4. เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันสามารถ
สร้างผลผลิตงานวิจัยและงานบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

5. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 
5.2 แนวปฏิบัติกำรตรวจสอบและประเมินระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
1. ขั้นตอนกำรเตรียมกำร 

1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดช่วงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมกับประสานผู้ที่
ประสงค์จะให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในที่มีคุณสมบัติ
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ก าหนด จ านวนตามที่ก าหนด  

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมทั้งประสานกับประธานและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการเดินทาง ที่พัก และการรับ-ส่ง    

1.3 ส่งรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการ จ านวนเท่ากับคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 
สัปดาห์ ก่อนวันตรวจสอบ 

1.4 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณค่าเดินทางและค่าที่พักของประธานและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 



 

 

1.5 สถาบันที่จะขอรับการตรวจสอบเตรียมการดังนี้ 
(1)  ผู้อ านวยการสถาบันประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา  เพ่ือวางแผนเตรียมการรับการตรวจสอบและประเมินและก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 

(2)  ผู้อ านวยการสถาบันแจ้งบุคลากรในหน่วยงานทราบเรื่องการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(3)  จัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน 
(4)  จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร หลักฐานอ้างอิง ประกอบการตรวจสอบและประเมิน

ทั้งในรูปแบบของเอกสาร และข้อมูลบนฐานอิเล็กทรอนิกส์ ให้พร้อมไว้ในห้อง
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี
การก ากับหมายเลขจัดหมวดหมู่เข้าแฟ้มหรือแยกประเภทให้สะดวกต่อการ
สืบค้น โดยจัดให้มีอยู่ตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ และเอกสารประกอบ
บางส่วนอาจอยู่ตามหน่วยงานย่อยๆกรณีที่เป็นเอกสารควรมีหมายเลขก ากับ
ให้สอดคล้อง กับท่ีอ้างไว้ในรายงานการประเมินตนเอง 

(5) จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ และการ
ต่อเชื ่อมเครือข่ายส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา และสถานที่ต่างๆ ที่จะต้องไปตรวจเยี่ยม ส าหรับห้องปฏิบัติงาน
ควรมีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุส านักงาน เอกสารประกอบรายงานเพ่ือการสืบค้นที่
เหมาะสมกับจ านวนคณะกรรมการ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 คน เพ่ือ
การประสานงาน 

(6) จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบและ
ประเมินเช่น การจัดท าเอกสารค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาอาหารว่างอาหารกลางวัน เป็นต้น 

 
2. ขั้นตอนกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในใช้เวลำประมำณ 1- 3 วัน 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปที่สถาบันตามเวลาที่นัดหมายเพ่ือพบ
กับผู้บริหาร 

2.2 หน่วยงานเสนอข้อมูลสถานภาพของหน่วยงาน การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ ชี้แจงเอกสารรายงานการประเมินตนเองพอสังเขป คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสอบถามข้อมูลเบื้องต้น หรือขอความชัดเจน 

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมวางแผนการตรวจสอบและ
ประเมิน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ หรือหน่วยงานที่จะไปตรวจเยี่ยมจากเอกสาร ฐานข้อมูล ที่
หน่วยงานจัดเตรียมไว้และบันทึกประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมและวิธีการหาข้อมูล 

2.4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  โดยหาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากการสอบถามผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือโดยการสังเกต หรือการอ่าน
เอกสารเพิ่มเติม 

2.5 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมินเพื่อน าเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน 



 

 

2.6 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแจ้งผลการตรวจสอบและประเมินและ
ให้ข้อคิดเห็นด้านต่างๆ แก่ผู้บริหารหน่วยงาน 

2.7 ผู้บริหารหน่วยงานให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
2.8 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารหน่วยงาน

และผู้เข้ารับฟัง 
2.9 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจัดท ารายงานการตรวจสอบ

และประเมินร่วมกับคณะกรรมการและเลขานุการแล้วส่งให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าเสนอ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับการตรวจสอบและประเมิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
 
3. ขั้นตอนภำยหลังกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 

3.1 สถาบันประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินที่มหาวิทยาลัย
ส่งให้ 

3.2 สถาบันด าเนินการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
3.3 สถาบันด าเนินการปรับปรุงเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการตรวจสอบจาก

ภายนอก และส่งให้มหาวิทยาลัย จ านวน 1 ฉบับ 
 

4. ระยะเวลำของกำรตรวจสอบ 
สถาบันควรจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

ตนเอง ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้สถาบันได้รับรู้สถานภาพและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกปี 
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