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ค ำน ำ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1  ประวัติควำมเป็นมำของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development) เริ่มด าเนินการ
ตามโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ  เมื่อเดือนพฤษภาคม 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 และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2550 แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น ส านักงานผู้อ านวยการ และมีการแบ่ง
หน่วยงานภายในสถาบัน เป็น 3 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชาการ 

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีส านักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และมี ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง เป็นผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 30 เมษายน 2560 ในปัจจุบันมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ติดต่อเรำ 

สถำนที่ตั้ง 
 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

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

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 

mailto:irdrmutp@gmail.com
mailto:j_rmutp@rmutp.ac.th
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1.2  โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หน่วยงานจัดต้ังภายใน 

 

 

 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

สภำมหำวิทยำลัย 
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

มหำวิทยำลัย 
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

สภำวิชำกำร 

สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
และงำนทะเบียน 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 

คณะบริหำรธุรกิจ 

คณะศิลปศำสตร์ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ * 
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

1. งำนสำรบรรณ 
2. งำนธุรกำร 
 2.1  งานเลขานุการ 
 2.2  งานประชุม 
 2.3  งานประชาสัมพันธ์ 
 2.4  งานอาคารสถานที่ 
 2.5  งานยานพาหนะ 
3. งำนบุคลำกร 
4. งำนพัสดุ ครุภัณฑ ์
5. งำนงบประมำณ 
 5.1  งานแผนและงบประมาณ 
 5.2  งานติดตาม ประเมินผล  
  และรายงานผล 
 5.3  งานรายงานประจ าปี 
6. งำนประกันคุณภำพภำยใน ภำยนอก 
 6.1  งานประกันคุณภาพระดับสถาบัน 
 6.2  งานประกันคุณภาพระดับ 
   มหาวิทยาลัย 
 6.3  งานบริหารความเส่ียง 
 6.4  งานการจัดการความรู้ 
 

1. งำนประสำนงำนวิจัย 
 1.1  งานนโยบายและแผนงานวิจัย 
 1.2  งานงบประมาณวิจัย 
    1.3  งานการเปิดเผยราคากลางและ 
   การค านวณราคากลางการจา้งงานวิจยั 
   หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจิัย 
 1.4  งานท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
 1.5  งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
 1.6  งานติดตามประเมินผลงานวิจัย 
 1.7  งานประสานแหล่งทุนวิจัย 
 1.8  งานเครือข่ายวิจัย 
 1.9  งานกองทุนเพื่อวิจัย 
 1.10  งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านวิจัย 
2. งำนเผยแพร่และถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 2.1  งานวารสารวิชาการและวิจัย 
 2.2  งานเอกสารและซีดีเผยแพร่ 
 2.3  งานจัดนิทรรศการวิจัย 
 2.4  งานประชุมสัมมนาวิชาการ 
 2.5  งานน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
 2.6  งานทรัพย์สินทางปัญญา 
3. งำนพัฒนำงำนวิจัย 
 3.1  งานพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานวิจัย 
 3.2  งานพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
 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  งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ 
 1.8  งานจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ 
 1.9  งานเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ ผ่านสื่อต่างๆ 
 1.10  งานโครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
  งานประสานงานบริการวิชาการ 

2. งำนปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำร 
 2.1  งานฝึกอบรม / สัมมนา 
 2.2  การบริการวิชาชีพ 
 2.3  งานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
 2.4  งานบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 
 2.5  งานบริการวิชาการอื่นๆ 
3. งำนคลินิกเทคโนโลยี 
 3.1  งานประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 
 3.2  งานงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี 
 3.3  งานจัดนิทรรศการร่วมกับ  
   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.4  งานให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 3.5  งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 3.6  งานติดตามและประเมินผลคลินิกเทคโนโลยี 
   
   
 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

งำนบริหำรทั่วไป กลุ่มวิจัย กลุ่มบริกำรวิชำกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
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        รูปที่ 1 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร 

 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

(รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์) 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร) 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
(นายสมชาย  เหลืองสด) 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
(ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์) 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
(นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม) 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
(ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์) 

 
 

หัวหน้ำกลุ่มบริกำรวิชำกำร 
(นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร) 

หัวหน้ำกลุ่มวิจัย 
(นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน) 

หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
(นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์) 

บุคลำกรงำนบริหำรทั่วไป 
 

นางสาวชาวิณี   บินกาซีเมน 
นางสาววัลลภา ฟักประไพ 
นางสาวกาญจนมาศ  เชยจันทร์ 
นางสาวพัชรา   หนูเรืองงาม 

 

บุคลำกรกลุ่มบริกำรวิชำกำร 
 

นางสาวหน่ึงฤทัย   แก้วค า 
นางสาวดวงฤทัย      แก้วค า 
นางสาวดวงตา   เข็มทรัพย์ 
นางสาวอารีย์   ศรีนคร 

 
 
 

บุคลำกรกลุ่มวิจัย 
 

นางสาวพัชรนันท์     ยังวรวิเชียร 
นางสาวเมทิกา      พ่วงแสง 
นางสาววัชราภรณ์     ชัยวรรณ 
นางสาววิสุตา      วรรณห้วย 
นายปิยวัฒน์    เจริญทรัพย์ 
นายณัฎฐภัค    ฉินทกานนท์ 
นางสาวเรณู    ยะแสง 
นางสาวฐิติมา    รัตโนภาส 
นางสาวหญิง    มัทนัง  
 
 

 
 
 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัย 
(นางสาวพรกนก  ศรีงาม) 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา  สุวรรณพฤกษ์) 
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1.3  วิสัยทัศน์ นโยบำยและแผนบริหำรจัดกำร 

 วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในทศวรรษท่ี 2 โดยที่มาของวิสัยทัศน์นั้นมาจากนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมและด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มาสู่พันธกิจ 5 ด้านของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ  สร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มาเป็น 7 เป้าประสงค์ และ 9 กลยุทธ์ จึงเป็นที่มาของ
วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเป็นการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ครอบคลุมทั้ง 9 คณะวิชา 
ทีมี่อัตลักษณ์เดิมเป็นนักปฏิบัติ มาต่อยอดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่สามารถ
ตอบสนองกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่บริหารจัดการ 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามบริบทของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.3.1 วิสัยทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 วิสัยทัศน์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 
โดยเป็นการบริหารจัดการเชิงบูรณาการครอบคลุมทั้ง 9 คณะวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ที่มีอัตลักษณ์เดิมเป็นนักปฏิบัติมาต่อยอดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัยและบริการ
วิชาการ ที่สามารถตอบสนองกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าที่
บริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามบริบทของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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เครื่องมือในการผลักดันวิสัยทัศน์ไปถึงความส าเร็จ ตามวิสัยทัศน์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ว่า
“มหาวิทยาลัยวิจัยฐานนักปฏิบัติ” คือ WiL and STEME Concept   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แนวคิดของวิสัยทัศน์ 
 

WiL (Work integrated Learning) เป็นการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน จะก่อให้เกิด
ทักษะทางร่างกายมีความช านาญทางการปฏิบัติ ซึ่งจะมีความเป็นมืออาชีพและยั่งยืนด้วยการบูรณาการ
ร่วมกับ STEME  จะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

STEME (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Ethics) เป็นการบูรณาการ
ความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่าง ๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรม ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และความมีจริยธรรม คุณธรรม ในการท างานและด ารงชีพรวมเข้าด้วยกัน 

 
1.3.2 นโยบำย 

1) พัฒนาและส่งเสริมให้งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์ทุกคณะของมหาวิทยาลัย 
ให้ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ฐานข้อมูลอาเซียน) เพ่ิมข้ึน 

2) พัฒนาอาจารย์ในทุกคณะให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิจัยมืออาชีพ สามารถท า
โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือหาแหล่งสนับสนุน
ทุนการวิจัย เป็นการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

3) ส่งเสริมการบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่เครือข่ายชุมชน เครือข่ายอุตสาหกรรม
ภาคการผลิตและภาคบริการให้เพิ่มขึ้น เพ่ือน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

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

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะท าหน้าที่บริหารจัดการสนับสนุนและประสานงาน ในช่วงแรกซึ่งเป็นการ
แบ่งกลุ่มอาจารย์นักวิจัย ออกเป็นกลุ่มตามศักยภาพ จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และจัด
ให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และการให้อาจารย์เข้าไปปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ ตามแนวคิด Talent Mobility (อาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม) 
 ด้านที่ 2 ได้แก่ การสนับสนุนให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ในการฝึกปฏิบัติที่ทันสมัยและ
ครบถ้วน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าที่สนับสนุนและประสานงาน ในแต่ละคณะวิชา และการใช้
อุปกรณ์เครื่องมืออย่างคุ้มค่า 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
ห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิจัย พัฒนาฐานข้อมูลสาธารณูปโภคงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีหน้าที่
บริหารจัดการภาพรวม 
 Hard Skill อีกตัวหนึ่งคือ Technology Lab เป็นการพัฒนาในด้านห้อง Lab ที่มีความทันสมัย
และด้าน Software Program เพ่ือใช้ในการสร้างต้นแบบและน าไปสู่การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือหา
รายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย 

Soft Skill เป็นการพัฒนาทางด้านจริยธรรม ต้องมีการจัดการอบรมส่งเสริมจริยธรรมนักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การน าโปรแกรมการตรวจสอบเฝ้าระวังการคัดลอกผลงานวิจัย (Plagiarism software) เข้ามาใช้ 
 

1.3.3 แผนบริหำรจัดกำรและแผนพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรพร้อมกันทั้ง 3 ด้ำน 
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การบริหารจัดการต้องมีขับเคลื่อนใน 3 ด้านพร้อมกัน คือด้านบริหารงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ
และด้านตีพิมพ์เผยแพร่ โดยในแต่ละด้านสามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ในตัวเอง และเป็นส่วนสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน โดยแผนบริหารและแผนพัฒนา จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ 

1.3.3.1 แผนบริหำรจัดกำร 
 1) พัฒนาและส่งเสริมให้งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมของอาจารย์ทุกคณะของ

มหาวิทยาลัย ให้ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ฐานข้อมูลอาเซียน) 
ให้เพ่ิมขึ้นในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้  

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

เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา 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 เพ่ือหาแหล่ง
สนับสนุนทุนการวิจัย 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  

และห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ ใช้กับงานประเภทใด สามารถใช้ท าอะไรได้บ้าง โดยท าร่วมกับคณะวิชาในด้านข้อมูล 
จ) การแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและบริการวิชาการกับ

หน่วยงานภายนอก เช่น การบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ การรับงานวิจัยและงานประเภทอ่ืน ๆ จากภายนอก  
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ระยะกลาง ภายใน  2 ปี           
ก) จัดให้มีการเชิญนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้

และเป็นที่ปรึกษา ในด้านการหาแหล่งทุนวิจัย แนวทางการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ข) สนับสนุนคณะวิชา ให้มีเครื่องมืออุปกรณ ์และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและใช้งาน

อย่างคุ้มค่า 
ค) การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมจ านวนโครงการ

ที่ผ่านการพิจารณาและจ านวนงบประมาณ  
ง) บริหารจัดการการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจัดตั้งการให้บริการ

จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) ส าหรับการวิจัย  
ระยะยาว ภายใน  4 ปี 
ก) สร้างระบบการบริหารจัดการสาธารณูปโภคเพื่อการวิจัย ซึ่งเป็นการสร้างระบบ

การปฏิบัติงานที่มีระเบียบและขั้นตอนในการด าเนินงานที่ชัดเจน น ามาซึ่งการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ง่ายต่อการท างานและสามารถตรวจสอบได้ง่าย 

ข) ระบบบริหารจัดการทุนวิจัย  
- ประสานงานกับแหล่งทุนภายนอกตามหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงและหน่วยงาน

ภาครัฐรวมไปถึงภาคเอกชน 
- บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีความคล่องตัวในการ

ปฏิบัติงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย 
ค) จัดตั้งศูนย์บริการเครื่องมือด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 

 3) ส่งเสริมการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายชุมชน เครือข่าย
อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

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

ภาคบริการ 
ค) ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคณะเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ (Professional) เช่น การจัด

ฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
ง) แนะน าและสนับสนุนคณะวิชา ด้านการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และ

ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและใช้งานอย่างคุ้มค่า 
จ) แก้ไขและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ

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

งบประมาณท่ีใช้ในการบริการ 
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ง) บริหารจัดการการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจัดตั้งการให้บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) ส าหรับการบริการวิชาการ 

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

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

อธิการบดีและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ค) เสนอแนวทางเพ่ือการบริหารจัดการตามนโยบายที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

และส่วนรวมเป็นหลัก 
1.3.3.2 แผนพัฒนำที่สอดคล้องกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
  1) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่ความเป็นสากลโดยร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ 

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

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

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

 1.3.3.3 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
  ส าหรับเป้าหมายการด าเนินงานซึ่งพิจารณาถึงเป้าหมายการพัฒนาภาพรวมมหาวิทยาลัย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 เป้าหมายหลัก คือ 

เป้าหมายที่ 1 ด้านการเพ่ิมจ านวนโครงการบริการวิชาการ 
จ านวนโครงการที่ให้บริการวิชาการแบบให้เปล่าและเชิงพาณิชย์ ทั้งเครือข่าย 

ชุมชนอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ เพ่ิมข้ึนจากฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ 2 เป้าหมายด้านจ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์เผยแพร่ 

จ านวนผลงานวิจัยทั้งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเผยแพร่ ด้าน Conference 
และJournal ในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น
จากฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

เป้าหมายที่ 3 เป้าหมายด้านจ านวนงานวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูล  
จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของไทยและ

ฐานข้อมูลอาเซียน เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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1.4  กำรวิเครำะห์สถำนภำพของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 
 1.4.1 จุดแข็ง (Strength) 
  1.4.1.1 มีแผนปฏิบัติราชการชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  1.4.1.2 บุคลากกรมีประสบการณ์ในการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
  1.4.1.3 ผู้บริหารมีเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ 
  1.4.1.4 มีโครงสร้างการบริหารงานและการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจน 
  1.4.1.5 มีวารสารวิชาการสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
  1.4.1.6 ผู้บริหารมีนโยบายให้บุคลากรพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาและการอบรม 
  1.4.1.7 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) 
  1.4.1.8 มีระบบติดตามการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ 
  1.4.1.9 มีคณะหลากหลายด้านวิชาชีพ 
 1.4.2 จุดอ่อน (Weakness) 
  1.4.2.1 ความร่วมมือของหน่วนงานภายในยังไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
  1.4.2.2 การน าผลงานวิจัยและบริการวิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์มี
ปริมาณน้อย  
  1.4.2.3 มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการท่ีจ ากัด 
  1.4.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่
รับผิดชอบยังไม่เข้มแข็ง 
  1.4.2.5 บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาและมีจ านวนไม่เพียงพอต่อปริมาณภาระงาน   
 1.4.3 โอกำส (Opportunities) 
  1.4.3.1 งานวิจัยและงานบริการวิชาการจากภายนอกต้องการความหลากหลายทางวิชาการ 
  1.4.3.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการวิจัยมีขนาดใหญ่และครอบคลุม 
  1.4.3.3 ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) รองรับการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
  1.4.3.4 แหล่งทุนวิจัยภายนอกและบริการสังคม รวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ ตั้งอยู่ใกล้กับ
มหาวิทยาลัย 
  1.4.3.5 แหล่งทุนวิจัยมีความหลากหลายทางนโยบายเกี่ยวกับประเด็นหัวข้อวิจัยที่ให้ทุน ท า
ให้นักวิจัยมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการขอแหล่งทุนวิจัย 
  1.4.3.6 มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  1.4.5.7 การวิจัย การบริการวิชาการ และการให้บริการสังคม ถูกก าหนดเป็นภาระงานของ
บุคลากร 
 1.4.4 อุปสรรค (Threats) 
  1.4.4.1 สถานศึกษาคู่แข่งมีจ านวนมาก 
  1.4.4.2 การเปลี่ยนแปลงของเสถียรภาพและนโยบายของรัฐ 
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  1.4.4.3 งบประมาณแผ่นดินมีการสนับสนุนน้อย 
  1.4.4.4 มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประกันคุณภาพบ่อยครั้ง 
  1.4.4.5 ระบบสารสนเทศบางระบบขาดความเสถียร เช่น BPM ส่งผลให้เวลาปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
  1.4.4.6 หน่วยงานภายนอกยังไม่เห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการให้บริการสังคม 
 
1.5  ข้อมูลทั่วไปของสถำบัน 

1.5.1 คณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 1) ดร.ประกอบ      ชาติภุกต์  ประธานกรรมการ 

 2) นางสาวพรกนก     ศรีงำม   กรรมการ 
 3) นายสมชาย    เหลืองสด  กรรมการ 
 4) นายเวชยันต์    เฮงสุวนิช  กรรมการ 
 5) นายพงษ์ศักดิ์      วัชรนุกูลเกียรติ  กรรมการ 
 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม   กรรมการ 
 7) นางสาวอารีย์    มยังพงษ์  กรรมการ 
 8) นางสาทิพย์    เส็งลา   กรรมการ 
 9) นางพลอยวรินทร์   รังสิกรรพุม  เลขานุการ 
 10) นางสาวชาวิณี    บินกาซีเมน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

11) นางสาววัลลภา   ฟักประไพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 1.5.2 คณะผู้บริหำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย   นางพรกนก  ศรีงาม 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ  นายสมชาย  เหลืองสด 
 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม 
 หัวหน้างานบริหารทั่วไป   นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท ์
 หัวหน้ากลุ่มวิจัย    นางสาวเจนจิรา       บ.ป.สูงเนิน 
 หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ   นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
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บทที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในเข้าสู่

รอบสาม (พ.ศ.2557-2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (พ.ศ.2558-2562) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาจึง
ได้มีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

ส าหรับการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พัฒนา
และใช้แนวทางประกันคุณภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

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

 

1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันจัดท าเป้าหมายคุณภาพของสถาบัน ก าหนดเป็นระบบและกลไกเพ่ือด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวคิดดังนี้ 
 มีปณิธานที่มุ่งม่ันแน่วแน่ของผู้บริหารในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มี

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

 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการให้ได้ผลผลิตที่
พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล   
 

2. ระบบบริหารคุณภาพของสถาบัน 
ระบบการบริหารคุณภาพของสถาบันเน้นด าเนินการประกันคุณภาพให้ เป็นส่วนหนึ่งของ

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

 

3. ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวดที่ 6 เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา      
ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะเป็นองค์กร
มหาชนท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนนั้น มหาวิทยาลัยน ามาใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์สถานการณ์  (SWOT Analysis) 

จัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ก าหนดนโยบายคุณภาพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อม 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการท้ังระบบ 

น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขียน SAR 

เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

 

เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของ มหาวิทยาลัยจัดท าเป้าหมายคุณภาพ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย จึงด าเนินการตามขั้นตอนการ
ประกันคุณภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ 
โดยวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ท าให้ทราบว่า
ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแข่งขัน กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา ในแง่บวกหรือลบ ถ้าเป็นแง่บวกถือเป็นโอกาสที่ดี แต่ถ้าเป็นลบถือเป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรค
ในการท างาน หลังจากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพ่ือให้พบจุดแข็ง หรือจุดอ่อนของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือเตรียมหาแนวทางพิจารณาว่า ถ้าเป็นโอกาสและจุดแข็งจะได้เร่งด าเนินการ แต่ถ้าจุดอ่อนจะต้องรีบ
จัดท าแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะต้อง
จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการด าเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ว่าจะมีทิศทางไปในทางใดและจะต้องปรับบทบาทของสถาบันอย่างไรบ้าง  สถาบันวิจัยและพัฒนา            
มีวิสัยทัศน ์ดังนี้ “มหาวิทยาลัยวิจัยฐานนักปฏิบัติ” 

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดนโยบายคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการ
แสดงความมุ่งมั่นว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้ความส าคัญที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการ โดยนโยบายคุณภาพของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด ดังนี้ “WiL and STEME Concept” 

ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะท างานด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแล
ตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ เพ่ือท าให้การด าเนินการจัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ผ่านทางกระบวนการของงานวิจัยและงานคลินิกเทคโนโลยี  ว่ามีความต้องการให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการกิจกรรมอย่างไรบ้าง เพราะถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้รับบริการ และ
การที่ทราบความต้องการจะท าให้สถาบันได้ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อย่างแท้จริงและน าข้อมูลนี้มาวางแผนการด าเนินการของสถาบัน 

ขั้นตอนที่ 6 น าระบบมาตรฐาน 5 ส มาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก 5 ส เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่
เน้นเรื่องของการจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยบุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถาบันร่วมกัน การจัดท า 5 ส จะท าให้สถานที่ท างานน่าอยู่ มีการดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์  
มีการบ่งชี้ มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ และมีวิธีการข้ันตอนการท างานชัดเจน การก าหนดกิจกรรมต่างๆ 
จะด าเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่วมกันจึงถือได้ว่าเป็นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  และ
กิจกรรม 5 ส นี้ ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 7 น าระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการบริหารจัดการ  
เนื่องจากกระบวนการบริหารจัดการที่จะพิจารณาผลลัพธ์ของการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
จะต้องพิจารณาจาก Input Process Output Outcome การน าระบบมาตรฐาน ISO9001 มาประยุกต์ใช้  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าวงจรการบริหารคุณภาพ ตั้งแต่การเริ่มวิเคราะห์ความต้องการการจัดหา
ทรัพยากร กระบวนการด าเนินงาน กระบวนการของกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ท าให้การปฏิบัติงานมีกรอบ
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การพัฒนาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคุณภาพ 

การตรวจติดตาม
คุณภาพ (QA) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA) 

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพ 

ของการปฏิบัติ โดยวางแนวกระบวนการท างาน(Process) ภายในให้เกิดความคล่องตัว จึงท าให้การ
ปฏิบัติงานของสถาบัน มีวิธีการ สามารถทวนสอบการท างานได้ และมีร่องรอยของหลักฐานยืนยันกิจกรรม
ต่างๆ ท าให้มั่นใจได้ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการภายใต้กลไกคุณภาพอย่างแท้จริง 

ขั้นตอนที่ 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งชี้เฉพาะ                 
โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดเป็น 4 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ และน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายคุณภาพ
ของสถาบัน ถ่ายทอดนโยบายลงสู่กลุ่มงาน เพ่ือจัดท าแผนและวางแผนพัฒนาสถาบันรวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ ส าหรับใช้ก ากับการด าเนินงานของสถาบันและกลุ่มงาน ทั่วทั้งองค์กร 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพทุกด้าน ท าให้มีแนวทางการด าเนินการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทุกกลุ่มงาน จึงมีระบบและกลไกการด าเนินงานประกัน
คุณภาพชัดเจน คือ มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 9 น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ มาเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) การจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เรียกว่า SAR นั้น 
วิธีการด าเนินการ คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ โดยน าตัวบ่งชี้คุณภาพของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นองค์ประกอบหลัก และก าหนดตัวบ่งชี้โดยค านึงถึงภารกิจหลักของสถาบัน ได้แก่
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ เมื่อน ามาจัดท าแบบรายงานประเมินตนเอง(SAR) ท าให้เขียน SAR ได้ง่าย
และเป็นรูปธรรม มีหลักฐานรายละเอียดอย่างชัดเจน และพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมทุกอย่างด าเนินการจริงมี
ผลลัพธ์แน่นอน 

ขั้นตอนที่ 10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าระบบ
คุณภาพและเขียน SAR ตามมาตรฐานที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาตินั้นต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คือ มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
แห่งนั้น และหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ซึ่งถือเป็นการประกันคุณภาพภายใน 
และถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อมหาวิทยาลัยและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

4.  แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตามขั้นตอนการ

ประกันคุณภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการก าหนดแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยการบริหารจัดการสร้างระบบประกันคุณภาพ ดังนี้ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่ องด้วยระบบและกลไก                
ดังนี้ 
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาคุณภาพโดย ก าหนดมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยซึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
เป็น 4 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ ด าเนินการควบคุมคุณภาพ ด้วยการจัดท าแผน และวางแผนพัฒนา
หน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ เพ่ือก ากับการด าเนินตามเป้าหมายคุณภาพ
ที่สถาบันก าหนด ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติทุกกลุ่มงาน และน าผลลัพธ์มาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยให้สมดุลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 การตรวจสอบติดตามคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน           
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจสอบด้วยการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  
และส่งรายงานการประเมินตนเองให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี (120 วัน หลังจาก
สิ้นปีการศึกษา) นอกจากนี้สถาบันจะต้องด าเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน (Audit) เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ขึ้นในปีต่อไป 
 การประเมินคุณภาพ  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินคุณภาพโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

- การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายใน 2 ระดับ คือ ระดับ
สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย 

- การประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) จะจัดด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับงานตามภารกิจของ
สถาบันตามค าร้องขอของ สมศ. ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกจะต้องได้รับการประเมินอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งในทุกๆห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
 สรุปได้ว่า การตรวจประเมินคุณภาพ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี ้รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมิน จะเป็น
กลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับของผู้ถูกประเมิน และ
เป็นผลให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริง 
 เพ่ือให้กลุ่มงาน เข้าใจระบบประกันคุณภาพที่มีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย สามารถน าระบบ
ประกันคุณภาพและแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพไปถ่ายทอดสู่ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน สถาบันจึง
ก าหนดเป็นแผนภาพ/แผนผัง ดังนี้ 

- การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
- ผังกระบวนการ Business Flow  มทร.พระนคร 
- ประโยชน์ของผู้รับบริการ 
- แผนพัฒนาคุณภาพสถาบัน 
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องค์ประกอบและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ตัวบ่งชี้ 

 
องค์ประกอบที่ 

(สวพ.) 
จ านวนตัวบ่งช้ี 

สวพ. 
1 การวิจัย 1.1 - 1.7 7 
2 การบริการวิชาการ 2.1 – 2.5 5 
3 การบริหารจัดการ 3.1 – 3.2 2  
4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
   การศึกษาภายใน 

4.1  
1 

รวม 
 

15 
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5. แผนการด าเนินงาน   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมการ 

1. จัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2557-2561 
2. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 

 สร้างความตระหนัก 

 พัฒนาความรู้และ
ทักษะ 

3. แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 

การด าเนินงาน 

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 

การรายงาน 

2. ด าเนินการตามแผน  (D) 
 ส่งเสริม สนับสนุน 

 จัดสิ่งอ านวยความสะดวก  สนับสนุนทรัพยากร 

 ก ากับ  ติดตาม 

 ให้การนิเทศ 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 
 วางกรอบการประเมิน 

 จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 

 เก็บข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูล 

 แปลความหมาย 

 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 
 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 วางแผนในระยะต่อไป 

 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
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6. ประโยชน์ของผู้รับบริการ 
1. มีความม่ันใจว่า ได้รับการบริการที่มีคุณภาพท้ังระบบ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
2. มีความสะดวก ประหยัดเวลาในการรับบริการจากสถาบัน 
3. ไม่เสียเวลาในการค้นหาและต้องประเมินว่าสถาบันมีคุณภาพหรือไม่ หากจะต้องติดต่อหรือบริการ 
4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
5. มีความภูมิใจและม่ันใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันที่มีระบบคุณภาพชัดเจน ตรวจสอบได้ 

 
7. แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบัน 
 หลังจากการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ได้น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  และก ากับ
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพ่ือรองรับการประเมินประสิทธิผลของแผนดังกล่าวจากผู้ตรวจประเมิน 
ในปีการศึกษาถัดไปอย่างต่อเนื่อง   
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บทท่ี  3 
นิยามศัพท์ 

 
ระบบและกลไก 
ระบบ  หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามท่ีต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ โดยองค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
กลไก  หมายถึง  สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย หมายถึง ระบบที่มีการน าเทคโนโลยีฐานข้อมูลมาช่วยในการ
รวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ข้อมูลนั้นจนกลายเป็นสารสนเทศที่ดีสามารถน าไปใช้
ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งต้องครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 
ด้าน ดังนี้ 1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2) ข้อมูลด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบันทั้งปัจจุบันและอดีต 3) ข้อมูลด้านแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4) ข้อมูลการ
ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 5) ข้อมูล
เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
 
กลุ่มสาขาวิชา หมายถึง การจ าแนกเป็น 2 กลุ่มวิชาการ ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หมายถึง การน าผลงานของนักศึกษาที่ได้รับ
การจัดสรรทุนในโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่เผยแพร่ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ และหรือช่องทางการเผยแพร่ อ่ืนๆ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานระดับ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานระดับคณะหรือเจ้าของผลงาน 
 
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หมายถึง การน าผลงานของนักศึกษาที่
ได้รับการจัดสรรทุนในโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้ระบุ
ไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
การติดตามผลการด าเนินงาน หมายถึง กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนิน
โครงการวิจัยเป็นระยะว่า เป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ 
 
การประเมินผลงานวิจัย หมายถึง กระบวนการในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคุณค่า ความเหมาะสม 
ความคุ้มค่า หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามวิธีการหรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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โครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หมายถึง การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  
1) จัดนิทรรศการ 2) จัดหรือร่วมจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 3) จัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 4) จัดท า
สื่อเผยแพร่ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์หรือการเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ 
 
การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม หมายถึง การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ประเมินว่าสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการการประจ าปี 
 
อนุสิทธิบัตร  หมายถึง  การให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนา
เทคโนโลยีไม่สูงมาก โดยอาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงจากการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนเพียง
เล็กน้อย 
 
สิทธิบัตร  หมายถึง  หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มี
ลักษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า สิทธิบัตร หมายถึง การที่รัฐให้ความคุ้มครองการ
ประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีสิทธิเด็ดขาด หรือสิทธิแต่เ พียงผู้
เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 
การให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การฝึกอบรม สัมมนา การให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
หรือกิจกรรมในรูปแบบอื่นที่เป็นการสร้างก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ที่ปรึกษา หมายถึง การจัดให้มีคลินิกให้ค าปรึกษาหรือจัดให้มีพ่ีเลี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษา 
หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน า (ท่ีปรึกษาอาจเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้) 
 
ผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง ผลงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว 
 
ต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัย
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณวิชาชีพวิจัย และ
แนวทางปฏิบัติ ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดขึ้นเพ่ือให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน หรือเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน รวมถึง
การบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีค่าตอบแทน  และบริการวิชาการและวิชาชีพแบบให้เปล่า  โดยต้องเป็น
โครงการตามแผนงบประมาณ และแผนของสถาบันที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และด าเนินการ
ในปีงบประมาณนั้น 
 
การวัดความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ จะมุ่งวัดที่ผลซึ่งเกิดกับผู้รับบริการทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพใน 4 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ  
และการน าความรู้ไปใช้  
 
การได้รับการสนับสนุนของบประมาณอย่างต่อเนื่อง  หมายถึง  การที่หน่วยงานซึ่งเป็นคลินิกเทคโนโลยี
เครือข่าย ได้รับการจัดสรรงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมในแผนงานให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล  
หรือแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือแผนงานการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือโครงการ/
กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
 
งบประมาณภายในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ หมายถึง งบประมาณที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับ
การจัดสรรจากมหาวิทยาลัยในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
 
งบประมาณภายนอกในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ หมายถึง งบประมาณที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management  : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน 
 2. ความรู้ที่ชัดเจน 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่ง
ต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้า
โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
หลักธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ  ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก 
เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง 
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มี
การติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี ที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่ว นได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันไม่ต้องห้าม ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถ
รู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็น
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่ วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
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7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจ จากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชน ด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดี
ของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย 
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม 
และอ่ืนๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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บทท่ี  4 
ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
องค์ประกอบที่  1  การวิจัย 
หลักการ 
 การวิจัย เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการและด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการประสานงานวิจัย การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนางานวิจัย ซึ่งด าเนินการ
โดยหน่วยงานในสังกัดสถาบัน คือ กลุ่มวิจัย มีวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
ระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  
(สมศ.) 

5. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ส านักงานมาตรฐานและ
คุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

6. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

7. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ.2556 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี้  จ านวน  7  ตัวบ่งชี้  คือ 
1.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 
1.3 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
1.4 ระดับความส าเร็จของการติดตามประเมินผลการท างานวิจัย 
1.5 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
1.6 ระดับความส าเร็จของการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 
1.7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  :  รอ้ยละ   
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ดังกล่าว เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การ
จัดหาแหล่งทุนวิจัย การจัดสรรงบประมาณวิจัย การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย  เพ่ือให้การบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจั ย 
รวมทั้งมีระบบกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยงานวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค ์เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลั งใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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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 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.2 : ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ   
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยงานประสานงานวิจัย กลุ่มวิจัย  มีภารกิจในการส่งเสริม
สนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ประจ าและนักวิจัย โดยเป็นหน่วยงาน
กลางในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ือท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้แก่ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณเงินรายได้  เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยในผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้และผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีศักยภาพเพ่ือน าสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการใช้ประโยชน์ต่อไป 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีศักยภาพ

และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการก าหนดโจทย์วิจัยและหรือจุดเน้นของการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยมี

ทิศทางในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย 
3. มีการประเมินคุณภาพของข้อเสนอการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภายนอก

สถาบันซึ่งด าเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4. มีร้อยละของข้อเสนอการวิจัยในผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ของข้อเสนอการวิจัยทั้งหมด 
5. มีข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการประเมิน “สนับสนุน” จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของข้อเสนอการ
วิจัยทั้งหมด   

 
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 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.3 : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ   
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา/ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนามีภารกิจการส่งเสริมการท าวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาซึ่งมีการเรียกแตกต่างกันไป อาทิ โครงงาน แผนงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ เป็นการส่งเสริม  
สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 หรือปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      
ได้พัฒนาผลงานที่สามารถพัฒนาทักษะการท าวิจัย รวมทั้งทักษะการน าเสนอผลงานผ่านช่องทางของสื่อ
ต่างๆ ผ่านทางงานประสานงานวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่    
กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน 

2. มีโครงการหรือกิจกรรมรองรับภารกิจการส่งเสริมการท าการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วไป 

3. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนครบทุกกลุ่ม
สาขาวิชาตามท่ีประกาศหลักเกณฑ์ก าหนด 

4. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 

5. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของโครงการทั้งหมดท่ีได้รับทุน 

6. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมดท่ีได้รับทุน 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา                                       33 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.4 : ระดับความส าเร็จของการติดตามประเมินผลการท างานวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ   
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การติดตามประเมินผลการท างานวิจัยเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณวิจัยและการท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณวิจัยจากงบภายในสามารถด าเนินงานวิจัยให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งการ
ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือเผยแพร่สู่หน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งรูปแบบของเอกสารและ
ไฟล์ข้อมูล ตลอดจนมีการประเมินผลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดังกล่าวด้วยวิธีการที่มีมาตรฐานและ
เชื่อถือได้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน 

2. มีการก าหนดให้รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานวิจัยทุก 6 เดือน  
3. มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ และรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  

4. มีการให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
โครงการวิจัยทั้งหมด โดยไม่นับรวมโครงการวิจัยต่อเนื่อง โครงการวิจัยที่ขอขยายเวลาและ
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

5. มีการก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานหลั งสิ้นสุดการวิจัย ตามข้อก าหนดในสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย   

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 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.5 : ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ   
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เป็นภารกิจที่ต่อเนื่องจากการประสาน
งานวิจัย เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย สู่การรับรู้ของสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการภายใน
มหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดท า
สื่อเผยแพร่ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์และการเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ หรือการเผยแพร่ผ่าน
สื่ออ่ืนๆ โดยผู้รับผิดชอบ คือ งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุตามแผนด้าน
งานวิจัยของสถาบันและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีโครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ครบถ้วนทุกประเภท 
3. มีหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่จัดในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
4. มีเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ

หรือนานาชาติและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
5. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยมีผลการ

ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด 
6. มีอาจารย์หรือโครงการหรือกิจกรรมหรือผลงานที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
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 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ   
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  ช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ส าคัญช่องทางหนึ่งคือ                 
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารที่ก าหนดโดยหน่วยงานที่
ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญคือ 1) การรับและพิจารณารับบทความ 
2) การประเมินบทความ  และ 3) การจัดพิมพ์และเผยแพร่บทความ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยที่ชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

2. มีโครงการการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยโดยด าเนินการตามแผนและเกณฑ์คุณภาพ
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่วารสารวิชาการและวิจัยสู่
สาธารณชน 

3. มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการจากหน่วยงานภายนอก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของ
บทความทั้งหมด 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยโดยมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด 

5. วารสารวิชาการและวิจัยได้รับการรับรองหรือประกันคุณภาพจากหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 
 

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   
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ตัวบ่งช้ีที ่1.7 :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ   
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การพัฒนานักวิจัยเป็นภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนให้มีศักยภาพในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย การท างานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย 
ในโครงการหรือกิจกรรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ พัฒนานักวิจัยรุ่นเก่าให้เป็นมืออาชีพ วิจัยสัญจร และการยก
ย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของงานพัฒนางานวิจัยในกลุ่มงานวิจัย  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักวิจัยชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

2. มีโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และ

นักวิจัย 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยโดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด 
5. มีกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยหรือหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยดีเด่นอย่างต่อเนื่อง 
6. มีนักวิจัยหรือผลงานวิจัยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับชาติ

หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ที่ท างานวิจัยทั้งหมด 

 

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 
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องค์ประกอบที่ 2 การบริการวิชาการแก่สังคม 
หลักการ 
 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 เพื่อให้หน่วยงาน/บุคลากรภายนอกได้รับรู้ถึงผลงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ส านักงานมาตรฐานและ

คุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  
(สมศ.) 
 

ตัวบ่งชี้  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้  คือ 
2.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
2.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์การภายนอก 
2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 
2.5 ร้อยละของงบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพ 
โดยค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
น ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิ ชาการที่สถาบัน
จัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และ
น ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมี
ความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่

ปรากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

หรือองค์การเป้าหมาย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน

ตามข้อ 2 โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของ
สถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

 
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 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ   
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความ
ต้องการและเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตาม
ศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก 1) ประโยชน์หรือผลกระทบของ                    
การให้บริการทางวิชาการ 2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและ 3) ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

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

ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง หรือยั่งยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 
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 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ   
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม เป็นพันธกิจที่ส าคัญพันธกิจหนึ่งของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันโดยมีมาตรการในการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือส่งเสริมอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
   
เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นตอนของความส 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      

โดยท่ี :  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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 
 
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 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ   
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : คลินิกเทคโนโลยี  คือ กลไกความร่วมมือในการน าผลงานวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายของคลินิก
เทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบัน บริหารงานรูปแบบของศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  
บริหารจัดการในเขตพ้ืนที่แบ่งเป็น 5 ศูนย์ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยประสานงานในระดับ
มหาวิทยาลัย และด าเนินงานในระดับศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนย์ที่ชัดเจน 
2. มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกปี 
3. มีการประสานงานและการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  และผู้รับบริการ 
4. มีกิจกรรมการรายงานผลการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในส่วนที่สถาบันรับผิดชอบผ่านระบบ

ออนไลน์ครบทุกโครงการตามเวลาที่ก าหนด 
5. มีความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม/ด าเนินโครงการ/กิจกรรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ 
 

เกณฑก์ารประเมิน  
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 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : ร้อยละของงบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายในของงานบริการวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ   
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
 ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานบริการวิชาการของ
สถาบัน คือ เงินสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ดังนั้นสถาบันจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และท่ีได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท างานบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพที่ตอบสนองกลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของการ
ให้บริการเพ่ือหารายได้แก่มหาวิทยาลัย แต่การด าเนินการเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งดังกล่าว สถาบันต้องมี
ศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทุน/งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาผลงานรวมทั้งสนอง
นโยบายการหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนน 
1.  ร้อยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ         
    เท่ากับ  0 – 14 ต่องบประมาณงานบริการวิชาการทั้งหมด 

1 

2.  ร้อยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ         
    เท่ากับ  15 – 20 ต่องบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 

2 

3.  ร้อยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ         
    เท่ากับ  21 – 25 ต่องบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 

3 

4.  ร้อยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ         
    เท่ากับ  26 – 30 ต่องบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 

4 

5.  ร้อยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ         
    ตั้งแต่ร้อยละ 31 ต่องบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 

5 

 
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 
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องค์ประกอบที่  3  การบริหารจัดการ 
หลักการ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจ าสถาบัน            
ท าหน้าที่ในการก ากับดู แลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง  
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารทรัพยากรทั้งหมด การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

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

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
2. กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2551 -2565)  ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  
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 านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ. ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
9. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ส านักงานมาตรฐานและ

คุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
10. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554 -2558) 

ระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  (สมศ.) 
 

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  2  ตัวบ่งช้ี  คือ 
3.1 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่การปฏิบัติ 
3.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

3.2.1  การพัฒนาแผน 
3.2.2  การบริหารความเสี่ยง 
3.2.3  การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3.2.4  การจัดการความรู้ 
3.2.5  การพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  : ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจ าสถาบันสู่การปฏิบัติ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ   
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี *: การน านโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไปสู่การปฏิบัติ      
ถือเป็นเป้าหมายบทบาทส าคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ต้องด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ ดังนั้น จึงม ี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องถ่ายทอดเป้าหมายดังกล่าวไปสู่การก าหนดแนวทางปฏิบัติและการด าเนินงาน 
ของสถาบัน  
 
โดยก าหนดประเด็นการพิจารณา  ดังนี้  
ประเด็นที่ 1  สถาบันมีการทบทวนผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้คณะกรรมการประจ า 
  สถาบันพิจารณานโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการด าเนินงานให้ชัดเจนและสอดคล้อง 
  นโยบายของมหาวิทยาลัย  
ประเด็นที่ 2  มีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง  แนวทางการด าเนินงานรวมถึง 

แผนพัฒนาให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ  
ประเด็นที่ 3 สถาบันมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนา (SWOT) และ 
  น าเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและเป็นแนวทางการ 
  ด าเนินงานให้ชัดเจนและสอดคล้องนโยบายของมหาวิทยาลัย  
ประเด็นที่ 4  มีการทบทวนตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของสถาบันร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ประเด็นที่ 5  ด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายของสถาบันให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
  วัดระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่การปฏิบัติ โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้    

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 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 :  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ   
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนามี พันธกิจหลัก คือ การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม    
ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนาจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา
และการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้าน
บุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ
หลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. พัฒนาผังยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
พัฒนาไปสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปา้หมายของแผนกลยุทธ์   

2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถว้นทั้ง 10 ประการทีอ่ธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
4.  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กหน่วยงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงหน่วยงาน

คณะมีการด าเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการตามระบบ 
5.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของ  
    สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
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 
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องค์ประกอบที่  4 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
หลักการ 
  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งภายในสถาบันและตามภารกิจหลักของกลุ่มงานในสังกัดของสถาบันที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย สถาบันจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

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

2. กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยา ว   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. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ส านักงานมาตรฐานและ
คุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

6. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  (สมศ.) 

7. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2551  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   พ. ศ. 2552  ( Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
9. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ. ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
10. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ.  2553  ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน)  (สมศ.) 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน  1  ตัวบ่งช้ี  คือ 
4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ   
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 ซึ่งสถาบัน
ต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของ สถาบันให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้น
สังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้ง
การรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างท่ีดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชน
ให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและการ 
พัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย 
    คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
3.  มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพท่ีสมบูรณ์ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ  
    ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
5.  มีการน าผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามพันธกิจ 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 4   

องค์ประกอบคุณภาพ 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจ  
   ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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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 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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บทท่ี  5 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

 

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 รายงานการประเมินตนเอง
เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลของการประเมินตนเองภายหลังจากที่ได้ด าเนินการควบคุมคุณภาพ
การศึกษามาแล้วระยะเวลาหนึ่ง และเป็นเอกสารส าคัญในกระบวนการของการตรวจสอบและการประเมิน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 
  

5.1 วัตถุประสงค์ของรายงานการประเมินตนเอง 
1. น าเสนอข้อมูลของหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์พันธกิจ 

โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร และสถานภาพปัจจุบัน 
2. รายงานผลการด าเนินงานหรือความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ

คุณภาพหรือปัจจัยควบคุมคุณภาพท่ีหน่วยงานก าหนด 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน รวมทั้งเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาองค์ประกอบ คุณภาพให้เข้มแข็งขึ้น และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา 

4. เผยแพร่ผลการด าเนินงานเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

5.2 ขัน้ตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
1. ขั้นเตรียมการ 

1.1 สถาบัน ก าหนดบุคคลหรือคณะกรรมการรับผิดชอบจัดท ารายงานการศึกษาตนเอง 
1.2 สถาบัน ก าหนดแนวทางการเขียนรายงานการศึกษาตนเองและช่วงเวลาเสนอ

รายงานการศึกษาตนเองซึ่งควรสอดคล้องกับก าหนดการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ
ของหน่วยงาน 

1.3 บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงานและระบุข้อมูลและ
แหล่งข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการเขียนรายงาน 

2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบศึกษาหน่วยงานตนเองตามแนวทางที่หน่วยงานก าหนด 
2.2 เขียนรายงานตามแนวทางท่ีหน่วยงานก าหนด 
2.3 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น 
2.4 ปรับปรุงรายงาน 

3. ขั้นสุดท้าย 
เสนอรายงานการประเมินตนเองต่อมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
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5.3 สาระของรายงานการประเมินตนเอง 
รายงานการประเมินตนเองควรประกอบด้วย 
1. ปกควรระบุว่าเป็นรายงานการประเมินตนเอง 
- ระบุวัตถุประสงคท์ี่จัดท า 
- ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดท า 
- ระบ ุวันที่ เดือน พ.ศ. ที่จัดท า 
2. ค าน า เขียนโดยหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และจุดเน้นของการจัดท ารายงาน

และช่วงเวลาของข้อมูลที่น าเสนอ 
3. ส่วนประกอบของสาระ 

1.1 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 ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดไว้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) 
การวิจัย (2) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (3) การบริหารและการจัดการ (4) ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  ทั้งนี ้ให้สถาบันจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบให้สอดคล้องกับภารกิจและงานของหน่วยงาน 

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

แก้ไขจุดอ่อนในแต่ละตัวบ่งชี้ 
(4) แผนการพัฒนาสถาบันและเป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และ

ระยะยาวในอนาคต 
4. ภาคผนวก ประกอบด้วยข้อมูล รายละเอียด เพ่ือท าให้รายงานมีความสมบูรณ์ชัดเจนขึ้น  

ตัวอย่างเช่น 
(1) รายการเอกสารอ้างอิงที่อ้างถึงในรายงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(2) ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของสถาบัน 
(3) รายชื่อผู้บริหารและคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน 
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5.4 ปัจจัยสนับสนุนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
1. การเห็นความส าคัญและความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรต่อรายงานการประเมินตนเอง 
2. การสนับสนุนของผู้บริหารในเรื่องนโยบาย บุคลากร งบประมาณ สถานที่ และการให้

ค าแนะน าแก่บุคลากรในน าเสนอรายงานการประเมินตนเอง 
3. ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีข้อมูลมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
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บทท่ี 6 

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมีขั้นตอน
ที่ส าคัญข้ันตอนหนึ่งคือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (internal quality audit and 
assessment) 

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การตรวจสอบและประเมินระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานภายนอก โดยท าการตรวจสอบและประเมินคุณภาพระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดไว้ 
 
6.1 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 แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
แนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ 

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

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมทั้งประสานกับประธานและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการเดินทาง ที่พัก และการรับ-ส่ง    
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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 ประกอบการตรวจสอบและประเมินทั้ง

ในรูปแบบของเอกสาร และข้อมูลบนฐานอิเล็กทรอนิกส์ ให้พร้อมไว้ในห้อง
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี
การก ากับหมายเลขจัดหมวดหมู่เข้าแฟ้มหรือแยกประเภทให้สะดวกต่อการ
สืบค้น โดยจัดให้มีอยู่ตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ และเอกสารประกอบ
บางส่วนอาจอยู่ตามหน่วยงานย่อยๆกรณีที่เป็นเอกสารควรมีหมายเลขก ากับให้
สอดคล้อง 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) จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมิน
เช่น การจัดท าเอกสารค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาอาหารว่างอาหารกลางวัน เป็นต้น 

 
2. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในใช้เวลาประมาณ 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 
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2.4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  โดยหาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากการสอบถามผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือโดยการสังเกต หรือการอ่าน
เอกสารเพิ่มเติม 

2.5 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมินเพื่อน าเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน 

2.6 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแจ้งผลการตรวจสอบและประเมินและให้
ข้อคิดเห็นด้านต่างๆ แก่ผู้บริหารหน่วยงาน 

2.7 ผู้บริหารหน่วยงานให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
2.8 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารหน่วยงาน

และผู้เข้ารับฟัง 
2.9 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจัดท ารายงานการตรวจสอบและ

ประเมินร่วมกับคณะกรรมการและเลขานุการแล้วส่งให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าเสนอ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับการตรวจสอบและประเมิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
 
3. ขั้นตอนภายหลังการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

3.1 สถาบันประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินที่มหาวิทยาลัย
ส่งให้ 

3.2 สถาบันด าเนินการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
3.3 สถาบันด าเนินการปรับปรุงเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการตรวจสอบจาก

ภายนอก และส่งให้มหาวิทยาลัย จ านวน 1 ฉบับ 
 

4. ระยะเวลาของการตรวจสอบ 
สถาบันควรจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

ตนเอง ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้สถาบันได้รับรู้สถานภาพและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกปี 
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