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ส่วนที ่1 บทน ำ 
 

ประวัติควำมเป็นมำของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development) เริ่มด าเนินการตาม
โครงการจัดตั ้งสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ  เมื ่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมี        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ เป็นประธานโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 
แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น ส านักงานผู้อ านวยการ และมีการแบ่งหน่วยงานภายใน
สถาบัน เป็น 3 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชาการ 

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีส านักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลพระนคร ศูนยเ์ทเวศร์ โดยมี ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง เป็นผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

วิสัยทัศน์ นโยบำยและแผนบริหำรจัดกำร 

 วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในทศวรรษที่ 2 โดยที่มาของวิสัยทัศน์นั้นมาจากนโยบายของสภามหาวิทยาลัยด้าน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมและด้านวิจัยและสิ่ งประดิษฐ์ มาสู่พันธกิจ 5 ด้านของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ  สร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มาเป็น 7 เป้าประสงค์ และ 9 กลยุทธ์ จึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเป็นการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ครอบคลุมทั้ง 9 คณะวิชา ที่มีอัตลักษณ์
เดิมเป็นนักปฏิบัติ มาต่อยอดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่สามารถตอบสนอง     
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่บริหารจัดการ เพ่ือ ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามบริบทของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. วิสัยทัศน์ 
โดยเป็นการบริหารจัดการเชิงบูรณาการครอบคลุมทั้ง 9 คณะวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลพระนคร ที่มีอัตลักษณ์เดิมเป็นนักปฏิบัติมาต่อยอดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัยและบริการ
วิชาการ ที่สามารถตอบสนองกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าที่
บริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามบริบทของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เครื่องมือในการผลักดันวิสัยทัศน์ไปถึงความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
“มหาวิทยาลัยวิจัยฐานนักปฏิบัติ” คือ “WiL and STEME Concept” 

WiL (Work integrated Learning) เป็นการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน จะก่อให้เกิดทักษะ
ทางร่างกายมีความช านาญทางการปฏิบัติ ซึ่งจะมีความเป็นมืออาชีพและยั่งยืนด้วยการบูรณาการ ร่วมกับ 
STEME  จะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
พระนคร 
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STEME (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Ethics) เป็นการบูรณาการ
ความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่าง ๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรม ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และความมีจริยธรรม คุณธรรม ในการท างานและด ารงชีพรวมเข้าด้วยกัน 

2. นโยบำย 
1) พัฒนาและส่งเสริมให้งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์ทุกคณะของมหาวิทยาลัย ให้

ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ฐานข้อมูลอาเซียน) เพ่ิมข้ึน 
2) พัฒนาอาจารย์ในทุกคณะให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิจัยมืออาชีพ สามารถท าโครงการวิจัย

ร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือหาแหล่งสนับสนุนทุนการวิจัย เป็น
การหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

3) ส่งเสริมการบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่เครือข่ายชุมชน เครือข่ายอุตสาหกรรม
ภาคการผลิตและภาคบริการให้เพิ่มขึ้น เพ่ือน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

4) บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
นโยบำยในกำรพัฒนำด้ำน WiL  
ในการพัฒนาด้าน WiL นั้น ต้องมีการพัฒนาควบคู่กับ 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านที่ 1 ได้แก่ การส่งเสริมให้อาจารย์ในทุกคณะวิชา มีความเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ (Professional) 

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะท าหน้าที่บริหารจัดการสนับสนุนและประสานงาน ในช่วงแรกซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่ม
อาจารย์นักวิจัย ออกเป็นกลุ่มตามศักยภาพ จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และจัดให้อาจารย์
ได้รับการฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และการให้อาจารย์เข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
ตามแนวคิด Talent Mobility (อาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม) 
 ด้านที่ 2 ได้แก่ การสนับสนุนให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ในการฝึกปฏิบัติที่ทันสมัยและ
ครบถ้วน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าที่สนับสนุนและประสานงาน ในแต่ละคณะวิชา และการใช้อุปกรณ์
เครื่องมืออย่างคุ้มค่า ซึ่งปัจจุบันนี้เครื่องมือปฏิบัติด้าน WiL ของแต่ละคณะวิชามีอยู่ค่อนข้างครบถ้วน  
 ด้านที่ 3 ได้แก่ การพัฒนาด้านเครือข่ายจากชุมชน และจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมีการท าความร่วมมือและส ารวจข้อมูลความต้องการกับชุมชน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในลักษณะ USR: 
มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม  

นโยบำยในกำรพัฒนำด้ำน STEME 
 ในการพัฒนาด้าน STEME นั้นสิ่งที่ต้องจัดการเบื้องต้นก่อนการพัฒนา คือต้องมีการจัดแบ่งกลุ่ม
นักวิจัยจากทุกคณะวิชาตามศักยภาพ เพ่ือพัฒนานักวิจัยตามความสามารถอย่างเป็นระบบ 
 การบริหารจัดการจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ Hard Skill กับ Soft Skill โดย Hard Skill ได้แก่ 
Stem และ Soft Skill ได้แก่ Ethics โดย Hard Skill ตัวแรกนั้นเป็นการพัฒนาต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐาน
ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย พัฒนาฐานข้อมูลสาธารณูปโภคงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีหน้าที่บริหาร
จัดการภาพรวม 
 Hard Skill อีกตัวหนึ่งคือ Technology Lab เป็นการพัฒนาในด้านห้อง Lab ที่มีความทันสมัยและ
ด้าน Software Program เพ่ือใช้ในการสร้างต้นแบบและน าไปสู่การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือหารายได้เข้า
สู่มหาวิทยาลัย 

Soft Skill เป็นการพัฒนาทางด้านจริยธรรม ต้องมีการจัดการอบรมส่งเสริมจริยธรรมนักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การน าโปรแกรมการตรวจสอบเฝ้าระวังการคัดลอกผลงานวิจัย (Plagiarism software) เข้ามาใช้ 
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3. แผนบริหำรจัดกำรและแผนพัฒนำ 
การบริหารจัดการต้องมีขับเคลื่อนใน 3 ด้านพร้อมกัน คือด้านบริหารงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ

และด้านตีพิมพ์เผยแพร่ โดยในแต่ละด้านสามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ในตัวเอง และเป็นส่วนสนับสนุน   
ซึ่งกันและกัน โดยแผนบริหารและแผนพัฒนา จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ 

 3.1  แผนบริหำรจัดกำร 
 1) พัฒนาและส่งเสริมให้งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์ทุกคณะของมหาวิทยาลัย 

ให้ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ฐานข้อมูลอาเซียน ) ให้เพ่ิมขึ้นใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้  

ระยะสั้น ภายใน 1 ปี 
ก) จัดให้มีการอบรม สัมมนาโครงการการจัดเตรียมต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์งานวิจัย 
ข) ส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยจัดให้มีการเชิญนักวิจัยที่มี        

ความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา ในด้านการตีพิมพ์ผลงาน เช่น โครงการยกระดับ
คุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ค) จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  (ปีที่วิจัย งบประมาณ การน าเสนอผลงาน 
การตีพิมพ์เผยแพร่ ฯลฯ) ของแต่ละคณะวิชาในมหาวิทยาลัย 

ง) จัดท าฐานข้อมูลวารสารและเอกสารเพ่ือการวิจัย 
จ) จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายและความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถาบันภายในประเทศ 
ระยะกลาง ภายใน  2 ปี           
ก) จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 
ข) จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายและความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถาบันในต่างประเทศ 
ค) ส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น โครงการพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 
ระยะยาว ภายใน  4 ปี 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร อยู่ในฐานข้อมูลอาเซียน 

 2) พัฒนาอาจารย์ในทุกคณะมีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิจัยมืออาชีพ สามารถท า
โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือหาแหล่งสนับสนุน
ทุนการวิจัย เป็นการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

ระยะสั้น ภายใน 1 ปี 
ก) จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  (ปีที่วิจัย งบประมาณ การน าเสนอผลงาน 

การตีพิมพ์เผยแพร่ ฯลฯ) ของแต่ละคณะวิชาในมหาวิทยาลัย 
ข) จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัย แบ่งเป็นกลุ่มตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ เช่น กลุ่มอาหาร 

กลุ่มพลังงาน โดยท าร่วมกับคณะวิชาในด้านข้อมูล 
ค) จัดท าฐานข้อมูลทุนวิจัย หน่วยงานที่สามารถขอทุนในการท าวิจัย หรือท าวิจัยร่วม 
ง) จัดท าฐานข้อมูลสาธารณูปโภคเพ่ือการวิจัย เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร  และ

ห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ ใช้กับงานประเภทใด สามารถใช้ท าอะไรได้บ้าง โดยท าร่วมกับคณะวิชาในด้านข้อมูล 
จ) การแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอก เช่น การบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ การรับงานวิจัยและงานประเภทอ่ืน ๆ จากภายนอก  
 
 



~ 4 ~ 
 

ระยะกลาง ภายใน  2 ปี           
ก) จัดให้มีการเชิญนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้และ

เป็นที่ปรึกษา ในด้านการหาแหล่งทุนวิจัย แนวทางการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ข) สนับสนุนคณะวิชา ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและใช้งาน

อย่างคุ้มค่า 
ค) การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมจ านวนโครงการที่

ผ่านการพิจารณาและจ านวนงบประมาณ  
ง) บริหารจัดการการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจัดตั้งการให้บริการจุด

เดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) ส าหรับการวิจัย  
ระยะยาว ภายใน  4 ปี 
ก) สร้างระบบการบริหารจัดการสาธารณูปโภคเพ่ือการวิจัย ซึ่งเป็นการสร้างระบบการ

ปฏิบัติงานที่มีระเบียบและขั้นตอนในการด าเนินงานที่ชัดเจน น ามาซึ่งการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ง่ายต่อ
การท างานและสามารถตรวจสอบได้ง่าย 

ข) ระบบบริหารจัดการทุนวิจัย  
- ประสานงานกับแหล่งทุนภายนอกตามหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงและหน่วยงาน

ภาครัฐรวมไปถึงภาคเอกชน 
- บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีความคล่องตัว ในการ

ปฏิบัติงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย 
ค) จัดตั้งศูนย์บริการเครื่องมือด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 

 3) ส่งเสริมการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ เครือข่ายชุมชน เครือข่าย
อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

ระยะสั้น ภายใน 1 ปี 
ก) จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายและความร่วมมือกับชุมชน 
ข) จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายและความร่วมมือกับอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาค

บริการ 
ค) ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคณะเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ (Professional) เช่น การจัด

ฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
ง) แนะน าและสนับสนุนคณะวิชา ด้านการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และ

ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและใช้งานอย่างคุ้มค่า 
จ) แก้ไขและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการทั้ง

แบบให้เปล่าและเชิงพาณิชย์ให้มีความเหมาะสม 
ระยะกลาง ภายใน  2 ปี     
ก) จัดท าฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 
ข) การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัย 
ค) การติดตามตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการบริการวิชาการ โดยมีการประเมินจาก

งบประมาณท่ีใช้ในการบริการ 
ง) บริหารจัดการการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจัดตั้งการให้บริการจุด

เดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) ส าหรับการบริการวิชาการ 
 



~ 5 ~ 
 

ระยะยาว ภายใน  4 ปี 
ก) การพัฒนาคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สู่อาเซียน 
ข) สร้างระบบการติดตามตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการบริการวิชาการ    

4) บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยตลอด 4 ปี 
ก) บริหารจัดการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ข) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้การบริหารที่สอดคล้องกับนโยบายของ

อธิการบดีและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ค) เสนอแนวทางเพ่ือการบริหารจัดการตามนโยบายที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและ

ส่วนรวมเป็นหลัก 
 3.2  แผนพัฒนำที่สอดคล้องกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
  1) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่ความเป็นสากลโดยร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ  

ทั้งในด้านงานวิจัย และการบริการวิชาการ  (กลยุทธ์ 1 และ 2) 
2) สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ในด้านการท าวิจัยร่วมกัน ทุนวิจัย และ

การบริการวิชาการ (กลยุทธ์ 4, 5 และ 8) 
3) เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยสร้างรายได้เข้าสู่

มหาวิทยาลัยจากการท าวิจัยและการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ (กลยุทธ์ 6) 
4) บริหารจัดการโดยเป็นธรรมาภิบาล (กลยุทธ์ 7)  

  3.3 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
  ส าหรับเป้าหมายการด าเนินงานซึ่งพิจารณาถึงเป้าหมายการพัฒนาภาพรวมมหาวิทยาลัย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 เป้าหมายหลัก คือ 

เป้าหมายที่ 1 ด้านการเพ่ิมจ านวนโครงการบริการวิชาการ 
จ านวนโครงการที่ให้บริการวิชาการแบบให้เปล่าและเชิงพาณิชย์ ทั้งเครือข่าย  ชุมชน

อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ เพ่ิมข้ึนจากฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ 2 เป้าหมายด้านจ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์เผยแพร่ 
จ านวนผลงานวิจัยทั้งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเผยแพร่ ด้าน Conference และJournal ใน

ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

เป้าหมายที่ 3 เป้าหมายด้านจ านวนงานวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูล  
จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของไทยและฐานข้อมูลอา เซียน 

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ติดต่อเรำ 

สถำนที่ตั้ง 
 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์ 
 0 2665 3777, 0 2665 3888 ต่อ 6090, 6093-6094, 6097-6099  
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เว็บไซต์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 Web site : http://www.ird.rmutp.ac.th  
 E-mail  : irdrmutp@gmail.com  
 Facebook : https://www.facebook.com/irdrmutp11 

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

E-mail : j_rmutp@rmutp.ac.th 

กำรจัดกำรควำมรู้ สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
Web site : http://ird.rmutp.ac.th/km 
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วิธีการประเมิน 
1. กำรวำงแผนกำรประเมิน 

กำรเตรียมและกำรวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินได้ก าหนดตาราง 
วันเวลาที่จะเข้าประเมิน โดยตกลงร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และเมื่อได้รับ
รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานแล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่
ได้รับมอบหมาย ประธานได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 

 
กำรด ำเนินกำรระหว่ำงตรวจเยี่ยม คณะผู้ประเมินได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
1.  คณะกรรมการการประเมินพบผู้บริหารและและทีมงาน ประธานคณะกรรมการชี้แจง 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ชี้แจงก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหาร
ของหน่วยงาน ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันวิจัยและพัฒนาบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้
คณะกรรมการประเมินทราบและซักถาม 

2.  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่าง ๆ ผลการประเมิน

คุณภาพภายในของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าในปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ 
 
กำรด ำเนินกำรหลังกำรตรวจเยี่ยม  
1.  สรุปผลการประเมินและน าเสนอปากเปล่า ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ

และร่วมอภิปรายผลการประเมิน 
2.  สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

2. วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล ก าหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมิน
ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากนั้นน าข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการ
ทุกคน เพ่ือตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ และในการน าเสนอผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโอกาส
ให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผลการประเมินได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์แสดง 

 
 

เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมิน 
ในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑ์คะแนนผลลัพธ์ 1 – 5 ของส านักงาน 

คณะกรรมการอุดมศึกษา โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุงด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับด ี
คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ส่วนที ่2 ผลกำรประเมนิ 
 
ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำย 

 

ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ
เป้ำหมำย 
=บรรลุ 

× =ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมนิ หมำยเหตุ 

(เหตุผลของกำร
ประเมินที่ตำ่ง

จำก SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหำร 

ผลลัพธ ์
SAR กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 1 : กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย (น้ ำหนักร้อยละ 48) 
1.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

4 ข้อ  6 ข้อ  5 5  

1.2  ระดับความส าเรจ็ของการจัดสรร
งบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 

4 ข้อ  5 ข้อ  5 5  

1.3  ระดับความส าเรจ็ของการส่งเสรมิการ
ท างานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของนักศึกษา 

4 ข้อ  5 ข้อ  4 4  

1.4  ระดับความส าเรจ็ของการติดตาม
ประเมินผลการท างานวิจัย 

4 ข้อ  5 ข้อ  5 5  

1.5  ระดับความส าเรจ็ของการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

4 ข้อ  6 ข้อ  5 5  

1.6  ระดับความส าเรจ็ของการจัดท า
วารสารวิชาการและวิจัย 

4 ข้อ  5 ข้อ  5 5  

1.7 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 4 ข้อ  5 ข้อ 
 4 4  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 4.71 4.71  

องค์ประกอบท่ี 2 : กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (น้ ำหนักร้อยละ 30) 
2.1  การบริการวิชาการแกส่ังคม 4 ข้อ  6 ข้อ 

 5 5  
2.2  ผลการเรียนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

4 ข้อ  4 ข้อ  4 3  

2.3  ระดับความส าเรจ็ของการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 

4 ข้อ  5 ข้อ  5 5  

2.4  ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน
คลินิกเทคโนโลย ี

4 ข้อ  5 ข้อ  5 5  

2.5  ร้อยละของงบประมาณภายนอกต่อ
งบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงาน
บริการวิชาการ 

4 ข้อ  5 ข้อ 
 5 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.80 4.60  
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำย 

 

ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ
เป้ำหมำย 
=บรรลุ 

× =ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมนิ หมำยเหตุ 

(เหตุผลของกำร
ประเมินที่ตำ่ง

จำก SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหำร 

ผลลัพธ ์
SAR กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 3 : กำรบริหำรและกำรจัดกำร (น้ ำหนัก 14) 
3.1  ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด
เป้าหมายของคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 ข้อ  5 ข้อ  5 5  

3.2  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 4 ข้อ  5 ข้อ  5 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5.00 5.00  

องค์ประกอบท่ี 4 : ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ (น้ ำหนัก 8)  
4.1  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 4 ข้อ  7 ข้อ  5 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00  

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่  4.80 4.73  
 

 
 

รำยช่ือคณะกรรมกำรผู้ประเมิน 
ชื่อ-นามสกุล กรรมการ ตรวจประเมินตัวบ่งชี้ที่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบนิ  ยุระรัช ประธาน 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง  ฉันทวิทย์ กรรมการ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 
3. นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล กรรมการและเลขานุการ 4.1 

 

 

หมำยเหตุ เม่ือได้ผลตรวจประเมินแล้ว คณะกรรมกำรประชุมร่วมกันเป็นควำมเห็นของทีมตรวจประเมิน
สรุปเป็นผลตรวจประเมินรำยองค์ โดยรวม = 4.73 คะแนน   

 

 

 

 



~ 10 ~ 
 

จุดเด่น/จุดทีควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบท่ี 1  กำรวิจัย 
 จุดเด่น 

1. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน  (ระบบ RPM) 
2. มีฐานข้อมูล Scopus ที่ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้กว้างขวางระดับ

นานาชาติ และสามารถน าไปใช้ในหลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในส่วน
ของ Citation 

3. มีการจัดสรรทุนวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิจัยอย่างพอเพียง  
4. มีการก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าให้สัดส่วนของข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีที่ได้รับการประเมิน “สนับสนุน” มีเพ่ิมมากข้ึน 

5. มีระบบที่ดีในการติดตามการท างานวิจัยและรายงานความก้าวหน้า โดยการจัดท าระบบ
สารสนเทศมาช่วยในการบริหารการจัดการ (ระบบ RPM)  

6. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักส าหรับงานติดตามโดยเฉพาะ 
7. มีการว ิเคราะห์ความเหมาะสมของหัวข ้อฝ ึกอบรมด้านการว ิจ ัยตามทิศทางของ

มหาวิทยาลัยและของชาติ ท าให้ทราบว่าควรพัฒนาหรือปรับปรุงนักวิจัยไปในทิศทาง
ไหน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
-  

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรปรับประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ค่าตอบแทนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ เนื่องจาก SCImago ไม่อยู่ในระเบียบ กกอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และจาก
ความเห็นของ ผอ. TCI ระบุว่า SCImago ไม่ใช่ฐานข้อมูลวารสารและแสดงการอ้างอิงของ
บทความ แต่ SCImago เป็นเพียงเว็บไซต์ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์และจัดอันดับวารสาร 
(Journal ranking) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus เท่านั้น 

2. ควรปรับอัตราค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการให้สูงขึ้น โดยการ
เทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณา  

3. ควรส่งเสริมให้มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโทและเอก 
4. สวพ. ควรด าเนินการจัดสรรงบประมาณการท าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
5. ควรมีโครงการให้นักศึกษาไปน าเสนอผลงานในต่างประเทศ 
6. ควรม ีการว ิเคราะห ์ความเหมาะสมของภาระงานของการต ิดตามการรายงาน

ความก้าวหน้าของงานวิจัยกับอัตราก าลังที่ท าหน้าที่ดังกล่าว เพ่ือวางแผนส าหรับอนาคต
ในกรณีที่มีจ านวนโครงการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
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7. ควรปรับรูปแบบและการบริหารจัดการวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือปรับจากฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ให้เป็นกลุ่ม 1 และวางแผน
ส าหรับเข้าสู่ฐาน ACI ต่อไป 

8. ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ (AIM) ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการระบุสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ เช่น รับตีพิมพ์ในกลุ่ม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยศาสตร์ทั่วไป เป็นต้น พร้อมทั้ง
เพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาบทความว่าเป็นระบบ Double peer revie 

9. ส าหรับวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควร
ศึกษาเกณฑ์การประเมินคุณภาพของวารสารวิชาการจาก TCI และเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน
ก่อนส่งรับการพิจารณาเมื่อวารสารมีอายุครบ 3 ปี  

10. ควรพิจารณาการจัดท าวารสารเฉพาะด้านอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากพันธกิจของอาจารย์และ
นักวิจัย เช่น วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยการเรียนการสอน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
สถาบัน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เป็นต้น และน าเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 
ต่อไป 

11. การพิจารณาประเมินการให้โล่รางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตรแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ดีเด่น ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมด้วย 
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องค์ประกอบท่ี 2  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 จุดเด่น 

1. มีชุมชนเป้าหมายหลักที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) และมีการ
ด าเนินการต่อเนื่องจนมีความเข้มแข็ง โดยมีอาจารย์จากทุกคณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการ จุดที่ควรพัฒนา 

2. มีชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่มีกลไกในการพัฒนาตนเองและสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้เอง  
3. มีการด าเนินงานด้านคลินิกเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบจากการสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัย จนได้รับโล่รางวัลยกย่องในวันที่ 10 สิงหาคม 2558  

 จุดที่ควรพัฒนา 
-  

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมของแต่ละ

คณะให้คณบดีแต่ละคณะรับทราบ และควรมีความท้าทายในการบริการวิชาการโดยมีส่วน
ร่วมทุกสาขา หรืออย่างน้อย ร้อยละ 50 ของทุกสาขาในแต่ละคณะ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรต่อไป 

2. ควรมีการท าแผนการพัฒนาตนเองของชุมชนฐานทรัพย์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เพื่อท าแผนระยะกลางร่วมกัน โดยมีตัวชี้วัดที่ประเมินได้เป็นตัวเลข (ระยะเวลาอย่าง
น้อย 3 ปี)  

3. จ านวนโครงการ ปี 2558 ได้เป็น 1 โครงการ ซึ่งน้อยลงกว่าปี 2548 – 2557 ซึ่งในแต่
ละปีจะรับงบประมาณภายนอกสนับสนุนไม่ต่ ากว่า 3 โครงการขึ้นไป ควรมีแนวทางใน
การได้รับโครงการมากกว่า 1 โครงการ 
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องค์ประกอบท่ี 3  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดเด่น 

1. ผู้บริหารมีการส่งเสริมการด าเนินงานเพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง 
2. ผู้บริหารมีการส่งเสริมเรื่องการจัดการความรู้ทั้งองค์กร  คือทุกส่วนต้องมีการท าการ

จัดการความรู้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
 จุดเด่น 

1. บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 
2. ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม

และทั่วถึงอย่างใกล้ชิด 
3. น ากระบวนการจัดการความรู้เข้ามาช่วยในการแก้ไขการท างานและพัฒนาคุณภาพงาน  
4. กลไกการติดตามการด าเนินงานชัดเจนในรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล  

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. แผนพัฒนาการปรับปรุง ( Improvement plan) การก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนและเป็น

รูปธรรม 
2. ก าหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพระหว่าง

หน่วยงานระดับคณะให้มากขึ้น 
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องค์ประกอบท่ี 1  การวิจัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  

  

 
1. มีระบบ RPM ซึ่งใช้ในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย
ทั้งหมด เช่น ประวัตินักวิจัย ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัยที่ท ามาแล้ว เป็น
ต้น (เริ่มใช้ระบบตั้งแต่ปี 2556) 
2. ระบบ RPM สวพ. จะน าเข้าข้อมูลเกี่ยวกับวิจัยก่อนปี 2556 ด้วย  
3. อาจารย์ที่ได้รับทุนจะต้องน าเข้าข้อมูลในระบบด้วยตนเอง และสามารถท างานนอกสถาบันได้
โดยการ Log in (http://rpm.rmutp.ac.th/) 
 
 

  
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้    

  
1. มีห้องปฏิบัติการส าหรับท างานวิจัยซึ่งแยกไปตามคณะต่างๆ  
2. มีห้องสมุดที่รวบรวมต ารา หนังสือ วารสาร และ แหล่งค้นคว้าทางวิชาการออนไลน์ที่เพียงพอ
ต่ออาจารย์และนักศึกษา เช่น ฐานข้อมูล Scopus เป็นต้น  
3. มีระบบ RPM ที่อ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัย 
4. มีการจัดประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติเป็นประจ าทุกปี 
5. มีการจัดท าวารสารวิชาการระดับชาติเพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
6. มีการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา 
 

  
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 1.มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับท างานวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิจัย และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรียอย่างพอเพียง 
2.ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกด้วย 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความของอาจารย์และนักวิจัย ตลอดจน
การไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งท่ีจัดในประเทศและต่างประเทศ 
 

  
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

   
1.มีการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนบุคลากร
สายสนับสนุนและนักศึกษาที่สนใจ 
2.มีการยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นโดยการให้รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น 
ซึ่งมีหลายด้านครอบคลุมทั้งกลุ่มสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 
 

  
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  
มีประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

รวมทั้งผลงานทางวิชาการประเภทอ่ืนๆ เช่น หนังสือ ต ารา เป็นต้น   

การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 6 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 6 5 
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หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน (ระบบ RPM) 
2. มีฐานข้อมูล Scopus ที่ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้กว้างขวางระดับ

นานาชาติ และสามารถน าไปใช้ในหลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในส่วน
ของ Citation 

3. มีการจัดสรรทุนวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิจัยอย่างพอเพียง  
 
ข้อเสนอแนะ :  

1. ควรปรับประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ค่าตอบแทนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ เนื่องจาก SCImago ไม่อยู่ในระเบียบ กกอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และจาก
ความเห็นของ ผอ. TCI ระบุว่า SCImago ไม่ใช่ฐานข้อมูลวารสารและแสดงการอ้างอิงของ
บทความ แต่ SCImago เป็นเพียงเว็บไซต์ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์และจัดอันดับวารสาร 
(Journal ranking) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus เท่านั้น 

2. ควรปรับอัตราค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการให้สูงขึ้น โดยการ
เทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณา  

3. ควรส่งเสริมให้มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโทและเอก 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.2 : ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีศักยภาพ
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

  
มหาวิทยาลัยมีประกาศชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 

และงานสร้างสรรค์ ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา  
 

  
2. มีการก าหนดโจทย์วิจัยและหรือจุดเน้นของการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยมี
ทิศทางในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย 

  
 

มหาวิทยาลัยมีประกาศนโยบายด้านการวิจัยอย่างชัดเจนว่ามีจุดเน้นเรื่องอะไรในการให้
ทุนท าวิจัย รวมทั้ง การท าวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่ งชาติที่ประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 
 

  
3. มีการประเมินคุณภาพของข้อเสนอการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภายนอก
สถาบันซึ่งด าเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

      
มีการก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกเพ่ือท าหน้าที่ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

  
4. มีร้อยละของข้อเสนอการวิจัยในผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของข้อเสนอการวิจัยทั้งหมด 

  
มีการจัดท ารายงานสรุปร้อยละของข้อเสนอการวิจัยในผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
พบว่า ได้ร้อยละ 65.55  
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
5. มีข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการประเมิน “สนับสนุน” จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของข้อเสนอการวิจัย
ทั้งหมด   
 

  
มีการจัดท ารายงานสรุป ข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการประเมิน 
“สนับสนุน” จากผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พบว่า วช. ประเมินผ่าน
จ านวน 99 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63 
 

 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
มีการก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าให้สัดส่วนของข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ได้รับการประเมิน “สนับสนุน” มีเพ่ิมมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ :  

   -
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ตัวบ่งช้ีที ่1.3 : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน 
 

  
สวพ. ท าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการให้ทุนการท าวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

  
2. มีโครงการหรือกิจกรรมรองรับภารกิจการส่งเสริมการท าการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป 

  
มีโครงการให้นักศึกษาไปน าเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ เช่น Thailand Research Expo งาน
ประชุมวิชาการท่ีจัดในประเทศ งานสัมมนาของคณะต่างๆ เป็นต้น  
 

  
3. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนครบทุกกลุ่ม
สาขาวิชาตามท่ีประกาศหลักเกณฑ์ก าหนด 

  
มหาวิทยาลัยมีประกาศเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนท าโครงงาน แผนงานพิเศษ หรือปริญญานิพนธ์ 
 

  
4. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของโครงการทั้งหมดท่ีได้รับทุน 
 

   
ด าเนินการได้ร้อยละ 86 (จ านวน 123 โครงการ ด าเนินงานแล้วเสร็จจ านวน 106 โครงการ) 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
5. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมดท่ีได้รับทุน 

  
ด าเนินการได้ร้อยละ 51 (เผยแพร่ 63 โครงการ จาก 123 โครงการ) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
6. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 

  
 
 
 
 

 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 4 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 4 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
 
 
ข้อเสนอแนะ :  
1. สวพ. ควรด าเนินการจัดสรรงบประมาณการท าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ควรมีโครงการให้นักศึกษาไปน าเสนอผลงานในต่างประเทศ 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.4 : ระดับความส าเร็จของการติดตามประเมินผลการท างานวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

   
มีการก าหนดเจ้าหน้าที่ 1 คน ติดตามการรายงานความก้าวหน้าในการท างานวิจัยทุก 6 เดือน 
 

  
2. มีการก าหนดให้รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานวิจัยทุก 6 เดือน  
 

   
เป็นเงื่อนไขในการรายงานส าหรับผู้ที่ได้รับทุนทุกคน 
 

  
3. มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ และรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  

   
มีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน
มหาวิทยาลัยในทุกรอบ ทั้งในระบบ RPM และระบบเอกสาร 
 

  
4. มีการให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการวิจัยทั้งหมด โดยไม่นับรวมโครงการวิจัยต่อเนื่อง โครงการวิจัยที่ขอขยายเวลาและ
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

   
ปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 186 โครงการ รายงานตรงเวลา 113 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
84.33 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
5. มีการก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานหลังสิ้นสุดการวิจัย ตามข้อก าหนดในสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย   

   
ระบุไว้ในสัญญารับทุนว่าภายใน 30 วัน 
 

 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. มีระบบที่ดีในการติดตามการท างานวิจัยและรายงานความก้าวหน้า โดยการจัดท าระบบ
สารสนเทศมาช่วยในการบริหารการจัดการ (ระบบ RPM)  
2. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักส าหรับงานติดตามโดยเฉพาะ 

ข้อเสนอแนะ :  

ควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของภาระงานของการติดตามการรายงานความก้าวหน้าของ
งานวิจัยกับอัตราก าลังที่ท าหน้าที่ดังกล่าว เพ่ือวางแผนส าหรับอนาคตในกรณีที่มีจ านวน
โครงการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น  
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ตัวบ่งช้ีที ่1.5 : ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีระบบและกลไกการการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุตามแผนด้าน
งานวิจัยของสถาบันและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  
1.มีประกาศของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ชัดเจน 
2.มีคณะท างานตามโครงสร้างที่ดูแลเรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

  
2. มีโครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ครบถ้วนทุกประเภท 

  
1.มีวารสารวิชาการระดับชาติรองรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
2.มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 

  
3. มีหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่จัดในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยครบถ้วนทุกหน่วยงาน 

  
มี 9 คณะเข้าร่วมโครงการครบทุกคณะ 
 

  
4. มีเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ
หรือนานาชาติและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 

  
1.ระดับชาติ: เช่น เป็นสมาชิกเครือข่ายวิจัยประชาชื่น เครือข่าย 9 มทร. และเครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เป็นต้น  
2.ระดับนานาชาติ: มีการท า MOU กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
5. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด 

  
ตัวชี้วัดตามแผนฯ มีจ านวน 3 ตัวชี้วัด ท าได้ทุกตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
 

  
6. มีอาจารย์หรือโครงการหรือกิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ 

   
มีอาจารย์จ านวน 1 คนที่ได้รับรางวัลจากการไปน าเสนอผลงานใน Thailand Research Expo 
2015 
 

 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ  6 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 6 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
มีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งที่เป็นวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ และมี

เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ข้อเสนอแนะ :  
 1.อาจพิจารณาก าหนดให้มีเงินรางวัลด้วยส าหรับผลงานวิจยัดีเด่น 
 2.ควรหาการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีรางวัล Best paper award และคัดเลือก
บทความวิจัยของอาจารย์เข้าร่วมน าเสนอ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยที่ชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

  
สวพ. รับผิดชอบการจัดท าวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยตรง 
 

  
2. มีโครงการการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยโดยด าเนินการตามแผนและเกณฑ์คุณภาพ
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่วารสารวิชาการและวิจัยสู่สาธารณชน 

  
 
 

  
3. มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการจากหน่วยงานภายนอก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของ
บทความทั้งหมด 

  
 
 

  
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยโดยมีผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด 

  
 
 

  
5. วารสารวิชาการและวิจัยได้รับการรับรองหรือประกันคุณภาพจากหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 
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การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  

ข้อเสนอแนะ :  
 1.ควรปรับรูปแบบและการบริหารจัดการวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อปรับจากฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ให้เป็นกลุ่ม 1 และวางแผนส าหรับเข้าสู่ฐาน ACI ต่อไป 
 2.ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ (AIM) ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยการระบุสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ เช่น รับตีพิมพ์ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิทยศาสตร์ทั่วไป เป็นต้น พร้อมทั้งเพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาบทความว่าเป็น
ระบบ Double peer review 

3. ส าหรับวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของวารสารวิชาการจาก TCI และเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนส่งรับการพิจารณาเมื่อ
วารสารมีอายุครบ 3 ปี  

4. ควรพิจารณาการจัดท าวารสารเฉพาะด้านอื่นๆ โดยพิจารณาจากพันธกิจของอาจารย์และนักวิจัย เช่น 
วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยการเรียนการสอน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยสถาบัน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม เป็นต้น และน าเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ต่อไป 



~ 28 ~ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.7 :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักวิจัยชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

  
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักวิจัยโดยตรง (ตามโครงสร้างของ สวพ.) 
 

  
2. มีโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

   
มีหลายโครงการที่ สวพ. ด าเนินการ เช่น (1) การอบรมด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอก (2) มี
การท างานวิจัยร่วมกันเป็นทีม โดยร่วมกับนักวิจัยภายนอก  เป็นต้น  
 

  
3. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และ
นักวิจัย 

  
มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับจรรายาบรรณวิจัยของ วช. 9 ข้อ แก่นักวิจัยทุกคนก่อนรับทุน 
 

  
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยโดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด 

  
แผนฯ มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ 100 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
5. มีกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยหรือหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยดีเด่นอย่างต่อเนื่อง 

   
มีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตรแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 
(มีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมิน แต่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 
 

 
 

 

 
 

6. มีนักวิจัยหรือผลงานวิจัยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับชาติ
หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ที่ท างานวิจัยทั้งหมด 

  
 
 

 
 

การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5  4 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5  4 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1.มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของหัวข้อฝึกอบรมด้านการวิจัยตามทิศทางของมหาวิทยาลัยและ

ของชาติ ท าให้ทราบว่าควรพัฒนาหรือปรับปรุงนักวิจัยไปในทิศทางไหน  
 
ข้อเสนอแนะ :  
1.การพิจารณาประเมินการให้โล่รางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตรแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ควร

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมด้วย 
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องค์ประกอบท่ี 2  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 
มีการก าหนดชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการประชุมที่มีตัวแทนจากทุกคณะและหน่วยงาน

เทียบเท่า ได้แก่ กองคลัง และกองแผน ในการเสนอของบปี 2559 ตามค าสั่ง 555/2558 

  
2. จัดท าแผนบริการวชิาการโดยมีส่วนรว่มจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 

 
มีการจัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนสมุนไพร

กระเทียมด า และชุมชนฐานทรัพย์ จ.กาญจนบุรี ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหลัก 

  
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

 
สหกรณ์บางช้าง ชุมชนกลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ และกลุ่มแม่บ้านต าบลบางแคสามัคคี      

จ.สมุทรสงคราม ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่หลัก ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2558 
โดยดูจากการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกิจการจนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และสามารถน าความส าเร็จ
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปี 2559 

  
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

 
กลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ และกลุ่มแม่บ้านต าบลบางแค มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีรายได้

เพ่ิมข้ึนและน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ร้อยละ 88.34 ในปี 2558 เพ่ิมข้ึนกว่าปี 2556 และ 2557 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 

 
มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบ

ของ บันทึกความร่วมมือ (MOU) และ บันทึกข้อตกลง (MOA) 

  

6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 
โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมี
อาจารย์มาจากทุกคณะ 

 
โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน มีอาจารย์จาก 9 คณะ จ านวน 32 คน (นับจากใน

ค าสั่ง) จากอาจารย์ทั้งหมด 594.5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.38  

 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 6 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 6 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 

จุดเด่น :  
 มีชุมชนเป้าหมายหลักที ่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) และมีการ
ด าเนินการต่อเนื่องจนมีความเข้มแข็ง โดยมีอาจารย์จากทุกคณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ  
 
ข้อเสนอแนะ :  

  ควรมีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมของแต่ละคณะ
ให้คณบดีแต่ละคณะรับทราบ และควรมีความท้าทายในการบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมทุกสาขา หรืออย่างน้อย 
ร้อยละ 50 ของทุกสาขาในแต่ละคณะ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรต่อไป 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

 
 

ในการตรวจสอบ (Check)  ควรแก้ไขน าอุปสรรคและข้อเสนอแนะมาให้ที่ประชุมแก้ไข 
และเสนอปรับปรุงแผนในปีถัดไป 

  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

 
ทั้ง 3 โครงการ ในปีงบประมาณ 2559 บรรลุเป้าหมายเกินกว่า ร้อยละ 80 

  
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

 
- 

  
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง หรือยั่งยืน 

 
ชุมชนฐานทรัพย์ จ.กาญจนบุรี ได้ขอความช่วยเหลือขอความรู้ในการท าผลิตภัณฑ์จาก

เห็ด และเมื่อได้รับความรู้ได้มีกลไกในการด าเนินการโดยสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ิมขึ้น 2 
ผลิตภัณฑ์ โดยมีเอกลักษณ์ของชุมชนอยู่และมีโครงการที่จะท าต่อเนื่อง 

  5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน / องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 
ยังไม่มีหลักฐานเชิงปริมาณแสดงความเข้มแข็ง 
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การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 4 4 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 3 3 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
 มีชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่มีกลไกในการพัฒนาตนเองและสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้เอง 
 
ข้อเสนอแนะ :  
 ควรมีการท าแผนการพัฒนาตนเองของชุมชนฐานทรัพย์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
ท าแผนระยะกลางร่วมกัน โดยมีตัวชี้วัดที่ประเมินได้เป็นตัวเลข (ระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี)  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
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 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 ก าหนดเป็นระดับข้ันตอนของความส าเร็จ (Milestone) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  1. มีแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 
มีแผนที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 13/2557 เมื่อ 25 พ.ย. 2557 

 

  2. มีการน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ 

 
มีการน าแผนสู่การปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 โครงการ แม้จะมี การเลื่อนโครงการ 2 

โครงการ แต่เป็นความต้องการของชุมชน 

  
3. ด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
50 ของโครงการตามแผน 

 ทั้ง 3 โครงการ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ของโครงการตามแผน (ท้ัง 6 ตัวชี้วัด) 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
4. ด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
65 ของโครงการตามแผน 

 
ทั้ง 3 โครงการ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 65 ของโครงการตามแผน (ท้ัง 6 ตัวชี้วัด) 

  
5. ด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพร้อยละ  
80 ของโครงการตามแผน 

 
ด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเกินกว่า  

ร้อยละ 80 ของโครงการตามแผน 

การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
-  

 
ข้อเสนอแนะ :  

-  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  1. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนย์ที่ชัดเจน 

 
มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัย และระดับศูนย์ที่ชัดเจน 

  
2. มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

 
ในปี 2558 มี 1 โครงการ และได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 - 2559 

  
3. มีกิจกรรมการประสานงานและการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายของกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  และผู้รับบริการ 

 
มีกิจกรรมประสานงานการด าเนินงานทางระบบ โดยรายงานเป็นรายไตรมาส และ

การส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร 

  
4. มีกิจกรรมการรายงานผลการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในส่วนที่สถาบันรับผิดชอบผ่านระบบ
ออนไลน์ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและตามเวลาที่ก าหนด 

 
มีการรายงานผ่านระบบออนไลน์ครบ โดยรายงานใน 3 ครั้ง ในปีนี้ (รายงานเป็นราย

ไตรมาส) ตามแผนการด าเนินงาน 

  
5. มีผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือ ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 

 
ได้รับโล่จากคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง ใน

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 
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การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   4 ข้อ 5 5 

การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 5 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
 มีการด าเนินงานด้านคลินิกเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบจากการสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัย จนได้รับโล่รางวัลยกย่องในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 
 
ข้อเสนอแนะ :  
 จ านวนโครงการ ปี 2558 ได้เป็น 1 โครงการ ซึ่งน้อยลงกว่าปี 2548 – 2557 ซึ่งในแต่ละปี

จะรับงบประมาณภายนอกสนับสนุนไม่ต่ ากว่า 3 โครงการขึ้นไป ควรมีแนวทางในการได้รับโครงการ
มากกว่า 1 โครงการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : ร้อยละของงบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายใน ในการสนับสนุน 
                   งานบริการวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 

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

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 0-14 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 15-20 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 21-25 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 26-30 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 31 ขึ้นไป 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 

 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. ร้อยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ เท่ากับ  0 – 14 ต่องบประมาณงาน
บริการวิชาการท้ังหมด 

 
มีงบบริการวิชาการภายนอก ร้อยละ 51.11 คิดเป็น 5 คะแนน 

  
2. ร้อยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ เท่ากับ  15 – 20 ต่องบประมาณ
งานบริการวิชาการท้ังหมด 

 
มีงบบริการวิชาการภายนอก ร้อยละ 51.11 คิดเป็น 5 คะแนน 

  
3. ร้อยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ เท่ากับ  21 – 25 ต่องบประมาณ
งานบริการวิชาการท้ังหมด 

 
มีงบบริการวิชาการภายนอก ร้อยละ 51.11 คิดเป็น 5 คะแนน 

  
4. ร้อยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ เท่ากับ  26 – 30 ต่องบประมาณ
งานบริการวิชาการท้ังหมด 

 
มีงบบริการวิชาการภายนอก ร้อยละ 51.11 คิดเป็น 5 คะแนน 

  
5. ร้อยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ ตั้งแต่ร้อยละ 31 ต่องบประมาณงาน
บริการวิชาการท้ังหมด 

 
มีงบบริการวิชาการภายนอก ร้อยละ 51.11 คิดเป็น 5 คะแนน 
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การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 

การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 5 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
-  

 
ข้อเสนอแนะ :  
-  
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องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  : ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจ าสถาบันสู่การปฏิบัติ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 
2 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 
3 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 
4 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 
5  ประเด็น 

 

โดยก าหนดประเด็นการพิจารณา  ดังนี้  
ประเด็นที่ 1  สถาบันมีการทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา   
  เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าสถาบันพิจารณากรอบการด าเนินงานตามนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย  
ประเด็นที่ 2  มีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง  แนวทางการด าเนินงานรวมถึง 

แผนพัฒนาให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ  
ประเด็นที่ 3 มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยก าหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ประเด็นที่ 4  มีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของสถาบันลงสู่ทุกกลุ่มงานภายในสถาบัน 
ประเด็นที่ 5  ด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายของสถาบันให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. สถาบันมีการทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้
คณะกรรมการประจ าสถาบันพิจารณากรอบการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนบริหาร
จัดการและแผนพัฒนาสถาบันและพัฒนา  โดยสอดคล้องกับผังยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

- มีการน าเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าสถาบันพิจารณากรอบการ
ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
2. มีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง  แนวทางการด าเนินงานรวมถึงแผนพัฒนา
ให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ  

 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทาง การด าเนินงาน

รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้กับบุคลากรทราบ ในการ
ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  

- มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  

  
3. มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยก าหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยก าหนด

เป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

- มีการน าเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าสถาบันพิจารณากรอบการ
ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

  
4. มีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของสถาบันลงสู่ทุกกลุ่มงานภายในสถาบัน 

 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สู่
การปฏิบัติ และการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ตามหนังสือกองนโยบายและแผน เรื่อง เข้าร่วมประชุมรับทราบ
นโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สู่การปฏิบัติ และการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

- สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรวบรวมและรายงานผลตัวชี้วัด คือ ด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม จ านวน 8 ตัวชี้วัด และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 5 ตัวชี้วัด
ของ 9 คณะ  
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5. ด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายของสถาบันให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ 

 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รวบรวมและรายงานผลตัวชี้วัด บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

- มีการประชุมชี้แจงบุคลากรทราบ ในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้
บุคลากรทุกคนทราบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่
รบัผิดชอบ 

 
 

การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5  5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 5 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
-  

 
ข้อเสนอแนะ :  
-  
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 :  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 
 

 

 

 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเปา้หมายของแผนกลยุทธ์   

 - มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 
2557 – 2561 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนา (SWOT) ผังยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

- มีการน าเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  

- มีการประชุมชี้แจงบุคลากรทราบในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  
- มีการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2557–

2561 สู่การปฏิบัติ โดยน ามาเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสามารถตอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้อย่างครบถ้วน  

- มีการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

- ประชุมชี้แจงบุคลากรทราบในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  
- มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ ให้งานติดตามและประเมินผล ก่อนวันที่ 5 ของเดือน เพ่ือน าไปรายงานผลการ
ด าเนินงานในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) ของมหาวิทยาลัย  

- มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายไตรมาส และ
สิ้นปีงบประมาณ  

- มีการน าเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบัน ในการประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

- มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 -2561 ของ
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สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิด รอบ 6 เดือน (1สิงหาคม 2558 – 31 มกราคม 2559)  
(สวพ. 3.2-1.11)  

- มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี ้วัดความส าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557-2561 ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิด รอบ 12 เดือน (1สิงหาคม 2558–31 กรกฎาคม 2559) 
ต่อมหาวิทยาลัย 

  

2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
หน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนระบบควบคุมภายในของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากกลุ่มวิจัยและกลุ่ม
บริการวิชาการ เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

- มีแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เรื่อง เพ่ือให้ได้บทความวิจัย/บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 และเรื่อง ขาดแคลนบุคลากรเพ่ือรองรับการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย (กิจกรรม
อ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน  

- มีการรายงานผลต่อกองนโยบายและแผน มทร.พระนคร เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความ
เสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

  
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน  

 
- มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  มีการอธิบายการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
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4.  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึง
หน่วยงานคณะมีการด าเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการตามระบบ 

 
- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร(KM) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา            

- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร  

- มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Km Action Plan) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge 
Management : KM) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

- มีการถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้สู่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  

- มีการติดตามรายงานผลการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้รอบ 6 เดือน  

- มีเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) สถาบันวิจัยและพัฒนา  

  
5.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  
- มีคณะกรรมการมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี และติดตามรายงานผลการ

ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
- มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
- มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยได้รับการจัดสรร

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้น าการบริหารมหาวิทยาลัยใน
ยุคใหม่ โดยการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน  

- มีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพและ
มีความม่ันคงก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน  

- มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และจัดท ารายงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 ราย  

- มีการรายงานค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของบุคลากรสายสนับสนุนที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
- มีการรายงานค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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ให้เป็นผู้น าการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคใหม่ โดยการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 
ดูงาน ทั้งภายในและภายนอก 

- มีการรายงานค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการสร้างเสริม
สมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน โดยการเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  

- มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากร 
- มีการประเมินสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  
- มีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2559 และสรุปผลการประเมินความสัมฤทธิ์ผล

ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2559  
- มีแผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจ าปี 2559 สถาบัน จัดท ารายงาน

สรุปผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน   
- มีการรายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปี 2559 ต่อหัวหน้า

หน่วยงาน โดยให้บุคลากรในสังกัดท าแบบส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือน าผล
การส ารวจ มาพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา  

การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 5  5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 5 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. ผู้บริหารมีการส่งเสริมการด าเนินงานเพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง 
2. ผู้บริหารมีการส่งเสริมเรื่องการจัดการความรู้ทั้งองค์กร คือทุกส่วนต้องมีการท าการจัดการ

ความรู้ 
ข้อเสนอแนะ :  
-  
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องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและการ 
พัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

  
- มีระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการท างานประกัน

คุณภาพครบทุกกระบวนงาน 
- มีกลไกขับเคลื่อนระบบโดยบุคลากรภายในองค์กรทุกคนมีส่วนรวมในการประกัน

คุณภาพทั้งระดับนโยบาย ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 
- มีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักและการพัฒนาของสถาบัน หน่วยงานสนับสนุนด้าน

การวิจัยและบริการวิชาการ 
 

  
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

  
- มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะกรรมการบริหารสถาบัน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมเสนอแนวคิดและข้อ
แก้ไขปรับปรุงจากการปฏิบัติงานประจ า 

- ผู้บริหารสถาบันน านโยบายในระดับคณะกรรมการประจ าสถาบันถ่ายทอดในการประชุม
ภายในหน่วยงาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การน ากระบวนการของการจัดการ
ความรู้ (Km) เข้ามามีส่วนในการประกันคุณภาพ เป็นต้น 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
3. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 - มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับพันธกิของสถาบัน ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การบริหารจัดการ และระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ รวมตัวชี้วัด 15 ตัวบ่งชี้ 

- มีการปรับค่าเป้าหมายสูงสุดเพ่ือเกิดความท้าทาย เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557 
 

  
4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพท่ีสมบูรณ์ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ 
ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  

 - มีการด าเนิงานด้านการประกันคุณภาพท่ีสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
- การพัฒนาคุณภาพ โดยน าผลการรายงานผลตรวจประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557 

เข้าประชุมภายในสถาบัน วิเคราะห์และทบทวน ปัญหาและอุปสรรคในข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง มอบหมายผู้รับผิดชอบเสนอจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement plan) 
ปีการศึกษา 2557 โดย ผู้บริหารก าหนดนโยบายคุณภาพ และผู้รับผิดชอบเสนอ
แนวความคิดในการแก้ไขปฏิบัติงาน 

- การตรวจติดตาม มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงทุก 2 เดือน 
หรือตามวาระการประชุมภายในสถาบัน 

- การประเมินผลคุณภาพ มีการรายงานผลสรุปพัฒนาปรับปรุงและรายงานประเมินตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2558 

 

  
5.  มีการน าผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  
- ในปีการศึกษา 2557 น าผลจากการประเมินคุณภาพตามรายงานผลตรวจการประเมินมา

วิเคราะห์ ทบทวน ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินตามพันธกิจ 

- ลดความซับซ้อนของกระบวนการ โดยการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและมีรายละเอียด
ที่ชัดเจน เพ่ิมเติมจากปฏิทินแผนปฏิบัติราชการ 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ ง 4   
องค์ประกอบคุณภาพ 

 ในปีการศึกษา 2558 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่  

1. มีระบบติดตามพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) ที่พัฒนาโดยส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.  มีเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://ird.rmutp.ac.th) เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินงาน และสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เช่น องค์ประกอบที่ 1 เมนูสารสนเทศงานวิจัย เมนูข้อมูลการวิจัย เมนู
แหล่งทุนวิจัย องค์ประกอบที่ 2 เมนูกลุ่มบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 3 เมนูงานบริหารทั่วไป
และเมนูแนะน าหน่วยงาน องค์ประกอบที่ 4 เมนูงานประกันคุณภาพ  

3.  มี ระบบบริ หารงานวิ จั ย  มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร 
(http://rpm.rmutp.ac.th/) ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  

4.  มี เว็บไซต์การจัดการความรู้  (KM)  สถาบันวิจัยและพัฒนา
(http://ird.rmutp.ac.th/km/) เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ จากงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ  

5.  มีเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร(http://journal.rmutp.ac.th/) 
เป็นแหล่งรวบรวมวารสารจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีทั้งบทความวิจัย และบทความ
วิชาการ  
6.  มีเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี (http://clinictech.rmutp.ac.th/) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงาน
บริการวิชาการ  

 

  
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - มีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน ประกอบด้วย  

- การวิจัย ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการน าเสนอความต้องการด้านการอบรม กิจกรรม 
โครงการ จากข้อเสนอแนะการเข้าร่วมโครงการปีการศึกษาท่ีผ่านมา เช่น โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJo  

- การบริการวิชาการแก่สังคม ผู้ใช้บริการชุมชนสมุนไพรกระเทียมด า จังหวัดกาญจนบุรี มี
ความต้องการและเสนอแบบส ารวจจากชุมชน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

- การบริหารจัดการ จากผลการด าเนินงานในอดีต ผู้ใช้บริการระดับคณะยังขาดความรู้
และความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจัดท าราคากลางงานวิจัย สถาบันจึงเสนอโครงการ
พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาด้านการวิจัย เช่น 
การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 
 

http://ird.rmutp.ac.th/
http://rpm.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/km/
http://journal.rmutp.ac.th/
http://clinictech.rmutp.ac.th/
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การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 7  5 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 7 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 
2. ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและ

ทั่วถึงอย่างใกล้ชิด 
3. น ากระบวนการจัดการความรู้เข้ามาช่วยในการแก้ไขการท างานและพัฒนาคุณภาพงาน  
4. กลไกการติดตามการด าเนินงานชัดเจนในรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล  

ข้อเสนอแนะ :  
1. แผนพัฒนาการปรับปรุง ( Improvement plan) การก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนและเป็น

รูปธรรม 
2. ก าหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพระหว่าง

หน่วยงานระดับคณะให้มากขึ้น 
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ผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 การประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดองค์ประกอบคุณภาพ                
4 องค์ประกอบ จ านวน 16 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การวิจัย  2) การบริการวิชาการ  3) การบริหารและการจัดการ                    
4) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 

ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบของปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1.  การวิจัย - 5.00 4.71 4.88 
 

ดีมาก 

2.  การบริการวิชาการแก่สังคม - 5.00 4.60 4.60 
 

ดีมาก 

3.  การบริหารจัดการ - 5.00 5.00 5.00 
 

ดีมาก 

4.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 
 

ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ - 5.00 4.77 4.73 
 

ดีมาก 

ผลการประเมิน - 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 

 

ดีมาก 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

โดยหน่วยงานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 

 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช             ประธานคณะผู้ตรวจประเมิน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง   ฉันทวิทย์  กรรมการผู้ตรวจประเมิน 
3. นายทินวงษ์               รักอิสสระกุล  กรรมการและเลขานุการผู้ตรวจประเมิน 

 
******************************** 

 
9.00-09.30 น.  ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินและการตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟัง 
   ค าบรรยายสรุปผลการบริหาร 
 
09.30-10.00 น.  สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลาการ 
 
10.00-12.00 น.  ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลจาก SAR ของหน่วยงานและเอกสารเพ่ิมเติม 
   ที่หน่วยงานจัดให้  
 
12.00-13.00 น.  พักกลางวัน 
 
13.00-14.00 น.  ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลจาก SAR ของหน่วยงานและเอกสารเพ่ิมเติม 
   ที่หน่วยงานจัดให้ (ต่อ) 
 
14.00-15.00 น.   คณะผู้ตรวจประเมินตรวจเยี่ยมในพ้ืนที่ 
 
15.00-16.30 น.  คณะผู้ตรวจประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม เตรียมรายงานผลโดยวาจา 
 
16.30-17.30 น.  ประชุมเพ่ือชี้แจงผลการตรวจเยี่ยมโดยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากร 
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แนวทางแก้ไข  และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน 

ข้อเสนอแนะ รายองค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ/หลักฐาน 

องค์ประกอบท่ี 1 การวิจัย 
1. ควรกระตุ้นการเผยแพร่
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติให้สูงขึ้น 
 
 
 

 
แผนด าเนินการ:  
จัดให้มีฐานข้อมูลนานาชาติเพื่อให้ อาจารย์ นักวิจัย 
สามารถสืบค้นข้อมูล และสืบค้นแหล่งวารสารระดับ
นานาชาติ เพื่อการตีพิมพ์ได้อย่างกล้าวขวาง 
 
KPI :  
ฐานข้อมูลวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 1 ฐาน 
 

 
 
กลุ่มวิจัย 

 

 
 

ปีการศึกษา 2558 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
จัดซื้อฐานข้อมูลวารสารระดับนานาชาติ Scopus 
 
หลักฐาน 
ฐานข้อมูล Scopus 

2 .  ค ว ร ม ีก า ร ด า เ น ิน ก า ร ใ น
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
ขั้นสุดท้าย (Final Checking) 
เพื่อทวนสอบล าดับขั้นตอนการ
ส่งมอบเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 
แผนด าเนินการ:  
จัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน(ร่าง) รายงานการวิจัย 
ก่อนจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
KPI :  
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................ 
 

 
 
กลุ่มวิจัย 

 

 
 

ปีการศึกษา 2558 

 
ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจยัและ
พัฒนาพิจารณา  
 
หลักฐาน 
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................... 

องค์ประกอบท่ี 2 การบริการ
วิชาการ 
 - ควรปรับเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละของงบประมาณภายนอก
ที่สนับสนุนงานบริการวิชาการ

 
 
แผนด าเนินการ:  
ปรับเกณฑ์เพิ่มร้อยละของงบประมาณภายนอกจาก
หน่วยงานอื่นนอกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

 
กลุ่มบริการวิชาการ 
 

 
ปีการศึกษา 2558 

 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2558 ยังไม่มีการเปลี่ยนเกณฑ์ในข้อ
ดังกล่าว แต่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการทบทวน
กระบวนการที่จะได้งบประมาณเพิ่มมากข้ึน โดยได้รับ
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ/หลักฐาน 

ให้ท้าทายมากกว่านี้ เช่น การ
ตั้งเป้าหมายงบประมาณที่สูงขึ้น 
การตั้งเป้าหมายให้มากเพื่อให้มี
แรงกระตุ้น จัดสรรงบประมาณ
ภายในกับงบประมาณภายนอก
ให้เป็นสัดส่วน หรือการ
เปรียบเทียบเป็นกี่เท่าของเงิน
รายได้ เป็นต้น 

เทคโนโลยี 
 
KPI :  
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนงบประมาณภายนอก
จากแหล่งทุนภายนอก 1 หน่วยงาน 

 

การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
จ านวน 2 แหล่งทุน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คือ โครงการให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยี งบประมาณจ านวน 278,000 บาท 
และส านักงานคณกรรมการการอุดมศึกษา คือ 
โครงการหน่วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการด าเนิน
โครงการ Talent Mobility งบประมาณจ านวน 
400,000 บาท  
หลักฐาน 
รายงานผลโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล
เทคโนโลยี และโครงการหน่วยการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร 
เพื่อรองรับการด าเนินโครงการ Talent Mobility 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหาร
จัดการ 
1. เปลี่ยน KPI ตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 
กระบวนการพัฒนาแผน ในคู่มือ
การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 
2. ปรับเกณฑ์การประเมินใหม้ี
ความท้าทายและพัฒนามากยิ่งข้ึน 
3. ควรเพิ่มกระบวนการในการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนและครบถ้วน
มากขึ้น 
 
4. ควรศึกษาตัวบ่งช้ีให้ครบถ้วน

 
 
แผนด าเนินการ:  
- ใช้เกณฑ์คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
- ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์ 
สกอ. 
- เพิ่มปฏิทินปฏิบัตริาชการงานแตล่ะส่วน 
- ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
 
KPI :  
- คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 

 
ส านักงานผู้อ านวยการ 
งานบริหารทั่วไป 
 

 
ปีการศึกษา 2558 

 

 
ผลการด าเนินงาน 
- ด าเนินการศึกษาและปรบัเกณฑต์ัวบ่งช้ีเฉพาะของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีความท้าทาย ใน
องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 เกณฑ์
มาตรฐานข้อที่ 4 และตัวบ่งช้ีที่ 1.4 เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อที่ 4 
- มีมติที่ประชุมบคุลากรเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
วาระที่ 4.2 เรื่อง การจัดท าปฏิทินปฏิบัติราชการ เพื่อ
การด าเนินงานให้ชัดเจนและครบถ้วนมากขึ้น 

หลักฐาน 
- คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2558 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ/หลักฐาน 

ตามหลักเกณฑ์ สกอ. 1 เล่ม 
- ปฏิทินปฏิบัติราชการ 

จ านวน 1 เล่ม 
-ปฏิทินปฏิบัติราชการ 
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