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สวนท่ี 3 

สวนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552                            

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

80 

บทที่ 3  
สวนสรุปผลการประเมิน 

 
ตารางที ่ส.1 ตารางสรุปการประเมินตนเองรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
ตัวบงชี้ 

หนวยงาน 
เปาหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 

( =บรรลุ, 
=ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ สกอ.) 

ตัวบงชี้ 1.1  ระดับ 7 ระดับ 7  3 

49x100 
ตัวบงชี้ 1.2 

รอยละ 90 
 54 

รอยละ 94  3 

ตัวบงชี้ 2.1 6 ขอ 6 ขอ  3 

ตัวบงชี้ 2.2 4 ขอ 4 ขอ  3 

ตัวบงชี้ 2.3 ระดับ 6 ระดับ 6    2 

ตัวบงชี้ 2.4 30 กิจกรรม 11 กิจกรรม 
 3 

(946 x100) 
ตัวบงชี้ 2.5 

รอยละ 86 
11 

รอยละ 86    3 

ตัวบงชี้ 3.1  ระดับ 3 ระดับ 4    3 

ตัวบงชี้ 3.2 ระดับ 3 ระดับ 4    3 

ตัวบงชี้ 3.3 ระดับ 4 ระดับ 5    3 

ตัวบงชี้ 3.4 ระดับ 6 ระดับ 6    3 

ตัวบงชี้ 3.5 ระดับ 4 ระดับ 5    3 

ตัวบงชี้ 3.6 ระดับ 4 ระดับ 5    3 

ตัวบงชี้ 3.7 ระดับ 5 ระดับ 5    3 

ตัวบงชี้ 3.8 ระดับ 8 ระดับ 8    3 

ตัวบงชี้ 4.1 ระดับ 7 ระดับ 7    3 

ตัวบงชี้ 4.2 ระดับ 5 ระดับ 5    3 

ตัวบงชี้ 5.1 ระดับ 7 ระดับ 7    3 

ตัวบงชี้ 5.2 ระดับ 5 ระดับ 5    3 
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ตารางที่ ส.2   ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
≤ 1.5 การดําเนินงาน  ยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับพอใช 
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพระดับดี 
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1 3.00 ดีมาก  

องคประกอบที่ 2 2.80 ดีมาก  

องคประกอบที่ 3 3.00 ดีมาก  

องคประกอบที่ 4 3.00 ดีมาก  

องคประกอบที่ 5  3.00 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมของทุกองคประกอบ 2.96 ดีมาก  

ผลการประเมิน  ดีมาก  
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ขอสรุปการประเมินตนเอง 
 

 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 ของหนวยงาน 
 ในปการศึกษา พ.ศ. 2552  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินงานตามภารกิจที่สามารถ

ประเมินไดครบทุกมิตขิองระบบการประเมินคุณภาพ คือดานปจจัยนําเขา (Input)  กระบวนการ 
(Process) และผลผลิต (Output)   โดยมีผลการประเมินในระดับดีมากทุกดาน  แสดงใหเห็นวา
สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถดําเนินงานดานการวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งการสนบัสนุนการ
ผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยัไดดีมาก   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
องคประกอบคุณภาพของสํานักงานการอุดมศึกษา 5 องคประกอบ มีผลการประเมินคุณภาพอยูใน
เกณฑในระดบัดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยของทุกองคประกอบเทากับ 2.96   จําแนกตามรายองคประกอบได
ดังน้ี 
 องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคและแผนดําเนินการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 
อยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.80 อยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ มีคาเฉลีย่เทากับ 3.00 อยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 อยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 อยูในระดับ  
ดีมาก 

 
 แนวปฏบิัติที่ดีของหนวยงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ดวยการ 
จัดทํา รายงานประเมินตนเองผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (SAR online)  รวมทั้งการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการตรวจประเมินไวในเวบ็ไซตของสถาบันวิจัย
และพัฒนาในหัวขอตาง ๆ ที่ http://rdi.psru.ac.th 

2. มีระบบการกํากับดูแลองคประกอบตวัชีว้ดัและการประกันคุณภาพ รวมถึงการจัดทํา 
รายงานเอกสารประเมินผลการดําเนินงาน  ถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครอืขายเพื่อการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองที่มีคุณภาพ 
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ภาคผนวก 
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ผลประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 
ตารางที่ ป.1    ตารางสรุปการประเมินคณุภาพภายในรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ   

สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวบงชี้ 
หนวยงาน 

เปาหมาย 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

( =บรรลุ, 
=ไมบรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ 
สกอ.) 

องคประกอบที่  1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธานตลอดจนมีกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนด ตัวบงชี้ เพ่ือ
วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ  

 
ระดับ  7 

 
3 - 

 
ระดับ  7 

 
 

 
3 
 

29 x 100 1.2 รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด  

รอยละ  
80 

2 38 
รอยละ   

76  2 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 2.50  2.50 

องคประกอบที่  2  ภารกิจหลัก 

2.1 มีการพัฒนาระบบและกลไก
ในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค  

5  ขอ 3 - 6  ขอ  3 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
ความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

2  ขอ 3 - 4  ขอ  3 

 

3.79x100 
2.3 มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย  

 
ระดับ  4 

 
2 5 ระดับ  6  2 

2.4 จํานวนกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนอง ความ
ตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม  
ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ  

30  
กิจกรรม 

3 - 20  กิจกรรม  3 
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ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวบงชี้ 
หนวยงาน 

เปาหมาย 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

( =บรรลุ, 
=ไมบรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ 
สกอ.) 

2.5 รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ  

รอยละ  
80 

3 - รอยละ 86  3 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่  2 2.80  2.80 

องคประกอบที่  3  การบริหารและการจัดการ 

3.1 ภาวะผูนําของผูบริหาร
ทุกระดับของมหาวิทยาลัย  

ระดับ  3 2 - ระดับ  3  2 

3.2  มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู
องคการเรียนรู 

ระดับ  2 
3 

- ระดับ  4  3 

3.3  มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนาและธํารงรักษาให
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  

ระดับ  4 

 
 
3 - ระดับ  5  3 

3.4 ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร  

ระดับ  4 3 - ระดับ  5  3 

3.5  ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสใหบุคคลภายนอก
เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย  

ระดับ  4 3 - ระดับ  4  3 

3.6  มีการนําระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหาร
การศึกษา  

ระดับ  5 3 - ระดับ  5  3 

3.7  ระดับความสําเร็จของ
การถายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล 
 

ระดับ  8 

 
 
3 - ระดับ  7  2 

 

 
3X100 

3.8  รอยละของบุคลากร
ประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะ
วิชาชีพทั้งในและตางประเทศ 
 

รอยละ  
80 

 
 
3 

100 
รอยละ  100  3 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3 2.88  2.75 
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ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวบงชี้ 
หนวยงาน 

เปาหมาย 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

( =บรรลุ, 
=ไมบรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ 
สกอ.) 

องคประกอบที่  4  การเงินและงบประมาณ 

4.1 มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร  การวิเคราะห
คาใชจาย  ตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ  7 

 
 
3 - ระดับ  7  3 

2,629.90 x 
100 

4.2  รอยละของเงินเหลือจาย
สุทธิตองบดําเนินการ 
มหาวิทยาลัย 

รอยละ  6 
 
0 

6,915,007.61 
0.04  0 

 

85,000 
4.3  งบประมาณสําหรับการ
พัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ
และตางประเทศตออาจารย
ประจํา 

2,500  
บาท 

3 8 10,625 บาท  3 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4 2.00  2.00 

องคประกอบที่  5   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน ที่เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา  
 

ระดับ  5 3 - ระดับ  5  3 

5.2 ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ระดับ  5 3 - ระดับ  5  3 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5    3.00  3.00 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 2.70  2.65 

ผลประเมิน ดีมาก  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน   ปการศึกษา  2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ลักษณะที่พบและประเด็นท่ีใหขอมูลปอนกลับ 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินงาน 

2.50 ดี จุดเดน   
        มีการดําเนินงานไดครอบคลุมตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว   
จุดท่ีควรพัฒนา   
        ในการจัดทําเอกสาร  ควรมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลกอนการประเมิน  และควรมี
การพิจารณาถึงสาเหตุของโครงการที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพัฒนา
คุณภาพใหสูงขึ้น 

2. ภารกิจหลัก 2.80 ดีมาก จุดเดน   
        1. มีการสงเสริมใหคณาจารยนําองคความรูที่
ไดจากการวิจัยมาถายทอดใหกับผูที่สนใจและบูรณา
การผลการวิจัยเขากับการเรียนการสอนไดเปนอยาง
ดี 
        2. มีการสรางเครือขายเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย 
        3 .  หาห ลัก เกณฑหรื อ วิ ธี การ เพื่ อแปลง
ผลงานวิจัยหรือการบริการวิชาการใหมีมูลคาแก
องคกรแทนการคิดเปนตัวเงิน              
จุดท่ีควรพัฒนา   
        1. ควรนําผลงานวิจัยที่ไดไปพัฒนาตอยอด
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทาง
ปญญา 
        2. จัดตั้งศูนยบริการวิชาการเพื่อคัดกรององค
ความรูที่ไดจากงานวิจัย  เพ่ือนําไปถายทอดและ
สรางมูลคาเพ่ิมตามความเหมาะสม 

3.  การบริหารและการจัดการ 2.75 ดีมาก จุดเดน   
        มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารที่ดี 
จุดท่ีควรพัฒนา   
        ควรปรับปรุงวิธีการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลเชื่อมโยงกับ
ระบบการสรางแรงจูงใจ 
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ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ลักษณะที่พบและประเด็นท่ีใหขอมูลปอนกลับ 

4.  การเงินและงบประมาณ 2.00 พอใช จุดเดน   
        - 
 
จุดท่ีควรพัฒนา   
        ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรใหไดตามเกณฑที่กําหนดไว 

5.  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

3.00 ดีมาก จุดเดน    
        - 
จุดท่ีควรพัฒนา  
        - 

ผลการประเมิน 
ทุกองคประกอบ 

2.65 ดีมาก  

 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1.  ในการจัดทําเอกสาร  ควรมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนการประเมิน      
ควรมีขอผิดพลาดนอยที่สุด  เพ่ือเปนการแสดงถึงความพรอมและคุณภาพ 
 2.  ควรมีการพิจารณาถึงโครงสรางการบริหาร  การกําหนดตําแหนงบุคลากรใหเปนมาตรฐาน  
สอดคลองกับสภาพของหนวยงานทั้งในปจจุบัน  และในอนาคต  เพ่ือความชัดเจนในโอกาสความกาว 
หนาของบุคลากร 
 3.  งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร  ควรมีการพิจารณาจัดสรรใหไดตามเกณฑที่กําหนดไว 
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คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ที่ 3/2552 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

********************************** 
 เพ่ือใหสถาบนัวิจัยและพัฒนา สามารถนําระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และการปฏิบัตติามคาํ

รับรองปฏิบัตริาชการ มาใชในกระบวนการบริหารงานใหเกิดประสทิธิภาพ บรรลุผลและสอดรับกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏบิตัิงานตามคํารบัรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย   จึงขอแตงตัง้
บุคคลเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ  สถาบันวิจัยและพฒันา ดังตอไปนี้ 

 นางถาวร    พงษพานิช ประธานกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ  วิริยะสุมน กรรมการ 
 นางสาวกุลนิษฐ    ใจดี  กรรมการ 
 นายโชคชัย    นอยกลิ่น กรรมการ 
 นางจิตรา    มีคํา  กรรมการ 
 นางณัฐมน    บาดดิษฐ กรรมการ 
 นายสามารถ    เนาบู  กรรมการ 
 นางชนิกานต    คุมนก  กรรมการและเลขานุการ 
 นางญาดา    ทองโพธิ์เลน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีบทบาทหนาที่ ดังตอไปน้ี 

1. ดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏบิัติการประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏบิัต ิ
ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. วางแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  และการดําเนินงานตามคํารับรอง 
ปฏบิัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

3. พัฒนาระบบ กลไก และแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. กํากับ ดูแล ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
และการดําเนนิงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 5. จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษา   คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับ รอง
ปฏิบัติราชการ   การจัดทํารายงานประเมินตนเอง รายงานประจําป รายงานการปฏบิัติราชการตามคํา
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รับรองปฏิบัตริาชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานและเสนอตอ
มหาวิทยาลัย 
 6.  เตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและการตรวจประเมินผลการ
ดําเนินงานจากคณะกรรมการตรวจเยีย่มระดับหนวยงานและมหาวทิยาลัย   
 
 
 
 
 
      สั่ง   ณ    วันที่    20  มีนาคม   2552  
 

 
(นางถาวร        พงษพานิช) 

                                                                  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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ชื่อ :    รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม   
ประจําปการศกึษา พ.ศ. 2552  

    
ที่ปรึกษา :    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ     พัฒนะ 
   รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
 
คณะผูจัดทํา :  ดร.ถาวร          พงษพานิช  ประธานกรรมการ 
   ผูชวยศาสตราจารยพัชรา        วงศแสงเทียน     กรรมการ 
   ผูชวยศาสตราจารยชญานิษฐ    ศศวิิมลดี  กรรมการ 
   ดร.ชนิกานต              คุมนก           กรรมการและแลขานุการ  
 

รวบรวม/จัดพิมพ :    ดร.ชนิกานต   คุมนก  
   นางสาวมาลัย    ใจงาม 
    
จํานวน :  25 เลม 
 
เผยแพร :  มิถุนายน  2553 
 
รหัสเอกสาร :  สวจ.ปค.3/2553  
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