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บทที่ 2 สวนสําคัญ 
ผลการประเมินตามองคประกอบ ตวับงชี้ 

 
องคประกอบ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม แผนใหครบทุก
ภารกิจ 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 
ดร.ถาวร    พงษพานิช 055-267-000 Ext 7220 Rdi@psru.ac.th 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 

นางสาวกัลนิกา  พูลผล 055-267-000 Ext 7200 kanika@hotmail.com  

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการ 5-6 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการครบทุก

ขอ  
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการ
กําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ดังที่
ระบุไวในรายงานประจําปงบ 
ประมาณ 2552  [1.1-1(1)] และ
และรายงานประเมินตนเองป
การศึกษา 2552 [1.1-1(2)]   และ
มีการการทบทวน ความเหมาะสม
กับสภาพการณในปจจุบันในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งไดผานการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสถาบัน [1.1-
1(3)] เผยแพรใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ไดรับทราบทั่วกันผานทางเว็บไซต
สถาบันวิจัยและพัฒนา [1.1-1(4)]  

1.1-1(1)  รายงานประจําป
งบประมาณ 2552  (หนาที่ 2) 
1.1-1(2)  รายงานประเมินตนเอง 
ประจําปการศึกษา 2552 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (หนา 3) 
1.1-1(3)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 2/2553 (วาระที่ 
5.1)   

1.1-1(4) http://rdi.psru.ac.th 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนการดําเนินงานและแผน   
ปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลอง
กันและกันและสอดคลองกับภารกิจ
หลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน ได
รวมกันวิเคราะหและปรับกลยุทธ 
แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติ
การประจําปใหสอดคลองกัน   
[1.1-2(1)]  และสอดคลองกับ 
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาชาติ 
[1.1-2(2)]   และนอกจากนี้ยังมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
สถาบันวจิัยและพัฒนา ป 2553-
2555 ซึ่งไดมีการวิเคราะหให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
ดวย [1.1-2(3)]    

1.1-2(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 21 
ต.ค. 2552  (วาระที่ 5.3) 
1.1-2(2) แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2553 (หนา 5-9) 
1.1-2(3) แผนยุทธศาสตร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ป 2553-
2555  (หนา 2-3) 
 

 3 มีการกําหนดตัวบงชี้ของการ
ดําเนินงาน และกําหนดเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป มีการกําหนดตัวบงชี้ 
(KPI) ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมทุกภารกิจ
และไดกําหนดเปาหมายเพื่อวัด
ความสําเร็จของงานตามโครงการ/
กิจกรรมในแผนปฏิบัติ ประจําป
เชนเดียวกัน[1.1-3(1)]    

1.1-3(1).แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2553 (หนา11-15) 
 
 
 

 4 มีการดําเนินการตามแผนครบทุก
ภารกิจ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
ดําเนินการตามทุกภารกิจตามที่ได
จัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติ
การทั้งดานการวิจัย บริการ
วิชาการ และสงเสริมสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ ทั้งการรายงานผล
ประจําปงบประมาณ [1.1-4(1)] 
และผลการดําเนินงานประจําป
การศึกษา [1.1-4(2)] 

1.1-4(1) รายงานประจําป 2552 
1.1-4(2) รายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 
2552  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม   
ตัวบงชี้ อยางนอย ปละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหารและ      
สภาสถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกลไกการ
ติดตามตรวจสอบผลการดําเนิน 
งานตามตัวบงชี้ในแผนปฎิบัติการ 
ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ   
[1.1-5(1)]  การติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการตามแผน 
ปฏิบัติการเพื่อประเมินความสําเร็จ 
[1.1-5(2)]  และรายงานผลการ
ดําเนินตามแผนปฏิบัติการ ตอ
กรรมการบริหารสถาบันฯ      
[1.1-5(3)]  กรรมการประจํา
สถาบัน [1.1-5(4)]  และ
มหาวิทยาลัยตอไป  [1.1-5(5)] 

1.1-5(1) คูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 2553 
1.1-5(2) รายงานผลการบรรลุ
ความสําเร็จตัวชี้วัดโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
1.1-5(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 21 
ต.ค.52 (วาระที่ 5.8) 
1.1-5(4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 2 
ธ.ค. 52 (วาระที่ 4.3) 
1.1-5(5) รายงานการดําเนินงาน
ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ รอบ 
6 เดือน ปงบประมาณ 2553 

 6 มีการวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธ แผนการ
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
ชาต ิตลอดจนสภาพการณปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคต อยาง
สม่ําเสมอ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิเคราะห
ความสอดคลองของกลยุทธ 
แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 
และเปาหมาย เทียบกับแผนการ
พัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2551-2565  
ซึ่งไดมีการวิเคราะหความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาของชาติ
[1.1-6(1)  ซึ่งผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําสถาบัน
[1.1-6(2)]  และจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ 2553 
ตามกลยุทธที่ไดกําหนดไว     
[1.1-6(3)]  รวมท้ังการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. 2553-2555 [1.1-6(4)] 
 
 

1.1-6(1) รายงานการวิเคราะห
ความสอดคลองของกลยุทธ แผน
ดําเนินงาน เปาประสงคของ
สถาบันวิจัยและพัฒนากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
1.1-6(2)รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 1/2552 (วาระที่
5.1) 
1.1-6(3).แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2553 (หนา11-15) 
1.1-6(4)  แผนยุทธศาสตร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 
2553-2555 (หนา 11) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 7 มีการนําผลการประเมินและผล
การวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ
และแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนา ไดนําขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินผลประกัน
คุณภาพการศึกษาภายปการศึกษา 
2550 มาปรับกลยุทธและแผน
ดําเนินงาน [1.1-7(1)]  และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป 2553 
[1.1-7(2)]  นําขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาป 2551 มาปรับกลยุทธ
และแผนดําเนินงาน [1.1-7(3)]  
เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการป 2553  
[1.1-7(4)]  และเปนขอมูลสวนหนึ่ง
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2553-
2555 [1.1-7(5)]   

1.1-7(1) รายงานการประชุม
กรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่
1/2552 (วาระที่ 5.1)    
1.1-7(2) แผนปฏิบัติการ 2553
สถาบันวิจัยและพัฒนา (หนา 7-9) 
1.1-7(3) รายงานการประชุม
กรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่
1/2553 (วาระที ่5.3)    
1.1-7(5)  แผนยุทธศาสตร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 
2553-2555  

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 3  
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ     

60-74 
บรรลุเปาหมายรอยละ     

75-89 
บรรลุเปาหมายรอยละ      

90-100  
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 

ดร.ถาวร    พงษพานิช 055-267-000 Ext 7220 Rdi@psru.ac.th 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 
นางสาวมาลัย  ใจงาม 055-267-000 Ext 7200   

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
 ผลการคํานวณ  

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 52 ตัวบงชี้ 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย 49 ตัวบงชี้ 

รอยละของตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย รอยละ 94 

ตัวตั้ง=49x100  ตัวหาร = 52  ผลลัพธ = 94 
 

ผลการดําเนินงาน 

      ในปงบประมาณ  2552  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีจํานวนโครงการทั้งหมด 20 โครงการ โดยมีโครงการที่เปน
งานวิจัยจํานวน 2 โครงการคือการติดตามภาวการณมีงานทําของบัณฑิตและโครงการจัดตั้งหนวยวิจัย ดังนั้นจึงมี 
โครงการที่ดําเนินงานตามแผนที่ติดตามความสําเร็จตัวชี้วัดเพียง 18 โครงการ  มีจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด  52 ตัวบงชี้ 
จาก 18 โครงการ   ซ่ึงมีตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการที่ดําเนินการและสามารถบรรลุเปาหมายทั้งหมด 49 ตัวบงชี้  
คิดเปนรอยละ 94 

รายการหลักฐาน 

1.2(1)  แผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ  2552  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
1.2(2)  รายงานผลการประเมินการบรรลุความสําเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการป 2552(สถาบันวิจัยและ
พัฒนา หนา12-32) 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 90 รอยละ 76 รอยละ 94 3  
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ผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 1 

       สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศนไวอยางชัดเจน      และมีกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน 
กลยุทธ และแผนดําเนินงานโดยใชผลการประเมิน ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และความสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและการเปล่ียนแปลงของประเทศ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพในระดับที่ดีมาก 
รวมท้ังมีการติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติตามใหเปนไปตามวัตถุประสงค จนสามารถทําใหการดําเนินงานตาม
โครงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการในระดับดีมาก  

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

            จุดแข็ง  
            สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศนไวอยางชัดเจนที่สมาชิกและผูมีสวนได สวนเสียรับ 
ทราบได  ต้ังแตเริ่มตั้งหนวยงานและมีการปรับเปล่ียนปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพการณปจจุบัน  รวมท้ังมีการทบทวนวิสัยทัศน กลยุทธ และแผนดําเนินงานโดยใชผลการประเมิน ขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ และความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และมีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของสถาบันฯ  

มีการพัฒนากลไกการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ  เพ่ือใหสามารถบรรลุตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการในปงบประมาณ  รวมท้ังการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  การจัดเก็บขอมูลที่สามารถนํามาประเมินผลความสําเร็จของโครงการได 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรมีการวางแผนดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ใหครบทุกโครงการและมีการประเมินติดตามให

เปนไปตามวัตถุประสงค 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
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องคประกอบ 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน สรางสรรค  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 
ขอ 

มีการดําเนินการ 3 – 4 
ขอ 

มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 

 
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 

ผศ.ดร.ศุภลักษณ  วิริยะสุมน 
ผศ.พัชรา  วงศแสงเทียน 

055-267000 ext 7221  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 
นายโชคชัย   นอยกล่ิน 08-9702-2236 noiklin@hotmail  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนของสถาบัน
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
พัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการทําวิจัยและงาน
สรางสรรค โดยมีการจัดทํา
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
พ.ศ. 2551-2553 เพ่ือกําหนดแนว
ทางการบริหารงานวิจัยใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนของ
มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
[2.1-1(1)]  และมีฝายบริหาร
จัดการงานวิจยัเปนกลไกในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
งานวิจัย  [2.1-1(2)]  ทั้งการ
ประสานการขอทุนสนับสนุนการ
วิจัย  การติดตามรายงานความ 
กาวหนางานวิจัย  การรายงาน
ผลการวิจัยและการเผยแพร
ผลงานวิจัย ตามแนวทางที่ได
กําหนดไวในคูมือบริหารจัดการ
งานวิจัย [2.1-1(3)]  

2.1-1(1) นโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม พ.ศ. 2551-2553 
2.1-1(2)  คูมือบริหารทรัพยากร
บุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่
แสดงโครงสรางองคกร,โครงสราง
การบริหารและภารกิจของฝาย
บริหารจัดการงานวิจัย   
2.1-1(3)  คูมือบริหารจัดการ
งานวิจัย  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่ใชประโยชนไดจริง 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทํา
ระบบขอมูลการวิจัย [2.1-2(1)] 
และวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม  [2.1-2(2)]  
พรอมทั้งการเผยแพรผานเว็บไซต
ของสถาบัน[2.1-2(3)]  และจัดทํา
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
งานวิจัยใหมีความพรอมใช    
[2.1-2(4)] โดยการจัดทําระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยของสถาบัน 
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎพิบูลสงคราม [2.1-2(5)] 

2.1-2(1)  เว็บไซตสถาบันวิจัยและ
พัฒนา หัวขอ ระบบฐานขอมูลการ
วิจัย http://rdi.psru.ac.th/reserch 
2.1-2(2)  วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
2.1-2(3)  เว็บไซตสถาบันวิจัยและ
พัฒนา หัวขอ วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
http://rdi.psru.ac.th/journal 
2.1-2(4)  แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2553 (หนา 32) 
2.1-2(5)  รายงานความกาวหนา
ระบบระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน 
ทรัพยากรบุคคล  แหลงคนควา
ตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยฝาย
บริหารจัดการงานวิจัย เปนหนวย 
งานที่มีภารกิจในการประสานขอ
งบประมาณสําหรับการดําเนิน
ภารกิจที่สนับสนุนการทําวิจัยและ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย [2.1-3(1)] 
โดยมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย 2 แหลงทุนคือทุน
สนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ
แผนดิน  [2.1-3(2)]  และกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม [2.1-3(3)]   นอกจากนี้ยัง
จัดสรรงบประมาณสําหรับการ
พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย เชน
การจัดทําโครงการคลินิกวิจัย  
[2.1-3(4)]   โครงการชุมชนพบ
นักวิจัย [2.1-3(5)]   โครงการ
โครงการผูประสานงานสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยพบ
นักวิจัย[2.1-3(6)] เปนตน  สําหรับ

2.1-3(1)  คูมือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ที่แสดงโครงสรางองคกร,
โครงสรางการบริหารและภารกิจ
ของฝายบริหารจัดการงานวิจัย   
2.1-3(2)  แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2553 (หนา 48) 
2.1-3(3)  รายงานผลการดําเนิน 
งานประจําปการศึกษา 2552  
สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวขอ 
โครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนวิจัย 
2.1-3(4)  โครงการคลินิกวิจัย 
2.1-3(5)  โครงการชุมชนพบ
นักวิจัย 
2.1-3(6)  โครงการผูประสานงาน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยพบนักวิจัย 
2.1-3(7)    แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2553 (หนา 
52) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
แหลงคนควาสําหรับงานวิจัย เชน
การจัดทําวารวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม[2.1-3(7)]   
เปนตน 

 4 มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัย 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและ
กลไกในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัย โดยฝาย
บริหารจัดการงานวิจัยซึ่งมีภารกิจ
ดานการสงเสริมสนับการสราง
ผลงานวิจัยและนักวิจัย [2.1-4(1)] 
ไดจัดทําโครงการพัฒนานักวิจัย 
เชนโครงการคลินิกวิจัย [2.1-4(2)]  
โครงการชุมชนพบนักวิจัย      
[2.1-4(3)]  โครงการผูประสานงาน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยพบนักวิจัย    เปนตน 

2.1-4(1)  คูมือบริหารทรัพยากร
บุคคล  สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่
แสดงโครงสรางองคกร,โครงสราง
การบริหารและภารกิจของฝาย
บริหารจัดการงานวิจัย           
2.1-4(2)  โครงการคลินิกวิจัย  
2.1-4(3)  โครงการชุมชนพบ
นักวิจัย                             
2.1-4(4)  โครงการผูประสานงาน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยพบนักวิจัย                  

 5 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและ
ยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคดีเดน 
 

มหาวิทยาลัยฯ  ไดออกประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่องกําหนดประเภท
รายจายรายการและเงื่อนไขการ
จายเงินกองทุนสนับสนุนและ
สงเสริมการวิจัย  พ.ศ.2550 
(รางวัลเผยแพรผลงานวิจัย) เพ่ือ
เปนการสรางขวัญและกําลังใจและ
ยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคดีเดน  [2.1-5(1)]   
มีนักวิจัยที่ขอรับรางวัลการ
เผยแพรผลงาน วิจัยในป
การศึกษา 2551 จํานวน 29 คน 
40 เรื่อง [2.1-5(2)]  และมีระบบ
ยกยองนักวิจัยหรือการประกาศ
เกียรติคุณนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ดีเดน [2.1-5(3)]  ในปการศึกษา 
2552 มีบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไดรับรางวัลในระดับชาติ/

2.1-5(1)  ประกาศมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องกําหนด
ประเภทรายจายรายการและ
เง่ือนไขการจายเงินกองทุน
สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย  
พ.ศ.2550 (รางวัลเผยแพร
ผลงานวิจัย)                       
2.1-5(2)  รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปการศึกษา 
2552  เรื่องสรุปจํานวนนักวิจัยที่
ขอรางวัลเผยแพรผลงานวิจัย ป
การศึกษา 2552                     
2.1-5(3)  แผนภูมิการแสดง
ขั้นตอนการยกยองนักวิจัยดีเดน
2.1-5(4) เว็บไซตสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  หัวขอการประกาศเกียรติ
คุณยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ดีเดน ในปการศึกษา 2552 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

นานาชาติในดานการวิจัย  
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงประกาศ
เกียติคุณและยกยองนักวิจัยดีเดน
ของมหาวิทยาลัยป 2552ระดับ 
ชาติจํานวน 5 คน ระดับนานาชาติ 
1 คน  [2.1-5(4)] 

 6 มีระบบและกลไกสงเสริมความ
รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดกําหนด
นโยบายในการแสวงหาแหลงทุน
จากหนวยงานภายนอก  ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศจาก
ภาครัฐและเอกชน/ ผูประกอบการ  
ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  2551– 
2553  [2.1-6(1)]  และแผน
ยุทธศาสตร  สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ.ศ. 2553–2555 [2.1-6(2)]   

2.1-6(1)    นโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  ประจําป  2551 – 2553    
2.1-6(2)  แผนยุทธศาสตร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
พ.ศ. 2553-2555  (หนา 2-3)  
สรุปสาระสําคัญของแผน
ยุทธศาสตร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา พ.ศ. 2553-2555 
 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 3  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ  3  ขอ มีการดําเนินการอยางนอย  4  ขอ  

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 
ผศ.ดร.ศุภลักษณ  วิริยะสุมน 
ผศ.พัชรา  วงศแสงเทียน 

055-267000 ext 7221  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 
นายโชคชัย   นอยกล่ิน 08-9702-2236 noiklin@hotmail  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ
และการนําไปใชประโยชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทํา
ระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยโดยออก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามเรื่อง กําหนดประเภท
รายจายรายการและเงื่อนไขการ
จายเงินกองทุนสนับสนุนและ
สงเสริมการวิจัย พ.ศ.2550  
(รางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย) 
[2.2-1(1)]  และสรางระบบเกื้อหนุน 
การเผยแพรผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําป  
2551 – 2553 [2.2-1(2)]  รวมท้ังมี
ระบบเผยแพรหลายชองทาง 
ไดแกการจัดทําวารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
[2.2-1(3)]  และเว็บไซต
สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวขอ
วารสารวิจัย  [2.2-1(4)]   
 
 
 

2.2-1(2)  ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องกําหนด
ประเภทรายจายรายการและ
เง่ือนไขการจายเงินกองทุน
สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย 
พ.ศ.2550 (รางวัลเผยแพร
ผลงานวิจัย) 
2.2-1(2)  นโยบายและยุทธศาสตร  
การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  ประจําป  2551 – 2553   
2.2-1(3) วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
2.2-1(4)  http://rdi.psru.ac.th 
หัวขอ วารสารวิจัย 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและ
รวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

-  

 3 มีการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไป
ยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

สถาบันวิจัยฯ มีการสรางเครือขาย
การเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือการ
นําไปใชประโยชนยังผูเกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน โดย
มหาวิทยาลัยเปนเครือขายความ
รวมมือในการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
[2.2-3(1)]  และผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  
ไดตกลงเปนเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจยั โดยเห็นชอบใหมีการ
จัดทําวารสารวิจัยเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
อยางตอเนื่องเพ่ือผลักดันใหเขาสู
ฐานขอมูลดัชนีวารสารไทย TCI 
[2.2-3(2)] นอกจากนี้ยังมีการเผย 
แพรผลงานวิจัยสูผูใชประโยชน
ผานทางเครือขายคลินิกเทคโน 
โลยี [2.2-3(3)]  และเครือขาย
อุทยานวิทยาศาสตรภาค เหนือ
เครือขายรวมดําเนินการภาคเหนือ
ตอนลาง [2.2-3(4)] เปนตน 

2.2-3(1)  คําส่ังที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภฏั เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการวิจัยเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับชาติ  
2.2-3(2)  สรุปผลการประชุม “การ
พัฒนาเครือขายวารสารกลุมหา
วิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ” วันพุธ
ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
2.2-3(3)  บันทึกขอตกลงเครือขาย
ถายทอดเทคโนโลยีคลีนิค
เทคโนโลยีระหวาง
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
2.2-3(4)  บันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยแีหงประเทศไทยกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
ภัฏพิบูลสงคราม 

 4 มีระบบและกลไกการสนับสนุน
ความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคการภายนอกสถาบันเพ่ือการ
นําผลงานไปใชประโยชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีฝาย
บริหารจัดการงานวิจัยเปนกลไก
การสนับสนุนความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการนําผลงาน
ไปใชประโยชน  [2.2-4(1)]  โดย
สนับสนุนใหคณาจารยขอรับทุน
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

2.2-4(1)  คูมือบริหารทรัพยากร
บุคคล : ภารกิจฝายบริหารจัดการ
งานวิจัย  
2.2-4(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้ง
ที่ 4/2553 วันที่ 24 พ.ค. 53 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เชนโครงการ วิจัยที่ไดรับทุน 
ABC-PUS/MAG ป 2552 และทุน 
IRPUS [2.2-4(1)] นอกจากนี้ยังมี
การสนับสนุนการนําผลการวิจัยไป
ใชประโยชนในการพัฒนา
ผูประกอบการในทองถ่ินโดยความ
รวมมือเปนเครือขายอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคเหนือเครือขาย
รวมดําเนินงานภาคเหนือตอนลาง 
[2.2-3(2)]  และการถายทอดเทค 
โนโลยีและองคความรูจากงานวิจัย
สูชุมชนและทองถ่ินจากเครือขาย
คลินิกเทคโนโลยี     [2.2-3(3)]   

2.2-4(3)  คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
และ www.clinictech.most.go.th 
 

 5 มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร
การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือ
นวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของ
ผลงาน 

ในปการศึกษา 2551 สถาบันวิจัย
และพัฒนา  ไดสรางกลไกการ
สนับสนุนการจดสิทธิบัตร   อนุ
สิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญา  
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัย  หรือส่ิงประดิษฐ  หรือ
นวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของ
ผลงาน  โดยงานคลังขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวม
ความรูเกี่ยวกับสิทธิบัตร เผยแพร
ในเว็บไซตของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา [2.2-5(1)]  รวมท้ังมีการ
เตรียมการเพื่อจัดทําโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรู
และสนับสนุนการจดลิขสิทธิ์
ผลงานทางวิชาการของบุคลากร
มหาวิทยาลัย [2.2-5(2)]   

[2.2-5(1)]  www.rdi.psru.ac.th  
หัวขอ ความรูเกี่ยวกับสิทธิบัตร 
[2.2-5(2)] แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ขอจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์   
(หนา 58) 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 3  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5  ขอ
แรก 

มีการดําเนินการ 5-6 ขอ
แรก 

มีการดําเนินการครบทุก
ขอ  

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 
อ.กุลกนิษฐ  ใจดี 

ผศ.ชญานิษฐ  ศศิวิมล 
0-5526-7000 ext 7223  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 
    

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ 
และแผนดําเนินงานของการ
บริการทางวิชาการแกสังคม 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดนําแผน 

พัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงครามพ.ศ. 2551-2565 

เพ่ือเปนแนวทางในการใหบริการ
วิชาการ [2.3-1(1)] และแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
บริการวิชาการใหกับหนวยงาน
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย [2.3-1(2)]  
และมหาวิทยาลัยไดรวบรวมและ
จัดทําเปนแผนปฏิบัติการ ดานการ
บริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ 2553  [2.3-1(3)]  
นอกจากนี้ยังไดแตงตั้งคณะกรรม 
การบริการวิชาการ [2.3-1(4)]  
เพ่ือยกรางแผนยุทธศาสตรดาน
บริการวิชาการโดยมีการรับฟง
ความคิดเห็นจากภาคประชาชน
เพ่ือใหตรงกับความตองการในการ
พัฒนาของชุมชน [2.3-1(5)] 
 

2.3-1(1)  แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 15 ปพ.ศ. 2551-2565 “   
2.3-1(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ (โครงการบริการ
วิชาการ และโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ) 
2.3-1(3) แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ดานการ
บริการวิชาการ 
2.3-1(4)  คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
2.3-1(5) (ราง) แผนยุทธศาสตร
ดานบริการวิชาการ 
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 2 มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือ
หนวยงานดําเนินการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมตามแผนที่
กําหนด 

คณะกรรมการบริการวิชาการ
กํากับการใหบรกิารทางวิชาการแก
สังคมตามกรอบแผนงานและ
โครงการบริการวิชาการจัดสรรไว
[2.3-1(1)]  โดยมีฝายบริการ
วิชาการเปนหนวยงานกลางในการ
ประสานการใหบริการวิชาการและ
ติดตามผลดําเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ [2.3-1(2)] 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแตงตั้ง
คณะทํางานโครงการบริการที่
สถาบันฯ รับผิดชอบคือโครงการ
จัดรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบาน 
[2.3-1(3)]  โครงการพัฒนาการ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน [2.3-1(4)]  และ   
งานกาชาดและงานนเรศวร    
[2.3-1(5)]  เพ่ือดําเนินงาน
โครงการ 

2.3-2(1)  แผนการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามประจําปงบประมาณ 
2553 
2.3-2(2) คูมือบริหารทรัพยากร
บุคคล (หนาที่ 7-8)  โครงสราง
องคกรและภาระงานฝายบริการ
วิชาการ 
2.3-2(3)  คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการผลิตส่ือรายการวิทยุ
เพ่ือบริการวิชาการและเผยแพรสู
วิทยุชุมชน 
2.3-21(4)  คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาการคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
2.3-2(5)  คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
กาชาดและงานนเรศวร 

 3 มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือ
ระเบียบในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให
หนวยงานตาง ๆ จัดทําโครงการ
บริการวิชาการที่สอดคลองกับ   
กลยุทธ [2.3-3(1)] เพ่ือใหคณะ 
กรรมการบริการวิชาการ จัดสรร
งบประมาณสําหรับดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการตามกล
ยุทธและแนวทางที่กําหนด    
[2.3-3(2)]   และกํากับติดตามการ
ใหบริการวิชาการใหเปนไปตาม
ขอกําหนดหลักเกณฑในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ตามระเบียบการใหบริการ วิชาการ
และระเบียบทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
[2.3-3(3)]  

2.3-3(1)  บันทึกขอความ เรื่อง
ขอใหทบทวนและพิจารณา
โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
ประจําปงบประมาณ 2553  
2.3-3(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณแผนดินป 2553  
2.3-3(3)  พระราชบัญญัติ พระ
ราชกฤษฎีกา ขอบังคับ ระเบียบ
และประกาศสถาบันราชภัฏพิบูล
สงคราม หนาที่ 148 ระเบียบ
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 
2541 
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 4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่กําหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนที่กําหนดตามแบบฟอรมที่ได
กําหนดไว  [2.3-4(1)]  และ
ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนครอบคลุมทั้ง 
3 มิติคือความรู ความพึงพอใจและ
การนําไปใชประโยชน     [2.3-
4(2)]   

2.3-4(1) ตารางผลการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแกสังคม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ปงบประมาณ 2552  
2.3-4(2)  รายงานการประเมิน
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนบริการวิชาการ 
 

 5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริการวิชาการแก
สังคม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการ
ใหบริการทั้งในดานการใหบริการ
ที่ตรงตามความตองการ [2.3-5(1)] 
การบริหารจัดการใหมีผูรับบริการ
เปนไปตามเปาหมาย และการจัด
โครงการเปนไปตามกําหนดเวลา
และตองมีการประเมินความสําเร็จ
ของการใหบริการ [2.3-5(2)]   

2.3-5(1)  รายงานการศึกษาความ
ตองการในการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2.3-5(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณแผนดินป 2553 
 

 6 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและ
บูรณาการการบริการทางวิชาการ
แกสังคมเขากับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
กําหนดยุทธศาสตรเพ่ือเชื่อมโยง
และบูรณาการบริการทางวิชาการ
แกสังคมเขากับการเรียนการสอน
หรือการวิจัยหรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ในประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เรื่องนโยบายและยุทธศาสตรดาน
การวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  พ.ศ.  2551-2553 
[2.3-6(1)]  และแผนยุทธศาสตร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 
2553-2555  [2.3-6(2)]  และใน
การจัดสรรงบประมาณสําหรับ
โครงการบริการวิชาการ 
กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมการ

2.3-6(1)  ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  เรื่อง
นโยบายและยุทธศาสตรดานการ
วิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  พ.ศ.  2551-2553 
2.3-6(2)  แผนยุทธศาสตร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 
2553-2555   
2.3-6(3)  แผนการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามประจําปงบประมาณ 
2553 
2.3-6(4)  แบบฟอรมการรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ ป 2553 
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บริการวิชาการที่เชื่อมโยงหรือ
บูรณการกับภารกิจอ่ืน ๆ เชนการ
เรียนการสอน การวิจัย หรือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และไดมีการ
รวบรวมไวในแผนบริการวิชาการ
ป 2553 [2.3-6(3)]  และรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการที่
เชื่อมโยงกับภารกิจอ่ืน [2.3-6(4)]   

 7 มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผล
การประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
ความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหวางการบริการทางวิชาการแก
สังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของสถาบัน 

- - 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 4 ระดับ 6 ระดับ 6 2  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวน 1-5 กิจกรรม จํานวน 6-10 

กิจกรรม 
มากกวาหรือเทากับ 11กิจกรรม 

 
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 

อ.กุลกนิษฐ  ใจดี 
ผศ.ชญานิษฐ  ศศิวิมล 

0-5526-7000 ext 7223  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 
นางจิตรา  มีคํา 055-267-000 ext 7212 Jittra_m@hotmail.com  

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการใหบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัด
รายการวิทยุ  การฝกอบรม  การรวมจัดนิทรรศการ  เปนตน  รวมท้ังหมด 11 โครงการ       เมือ่เทียบกับเกณฑการ
ประเมินแลวไดคะแนนเทากับ 3 
 
รายการหลักฐาน 
2.4-1(1)  สรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการประจําปการศึกษา 2552 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

30 กิจกรรม 52 11 กิจกรรม 3  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ  75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85  

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 
อ.กุลกนิษฐ  ใจดี 

ผศ.ชญานิษฐ  ศศิวิมล 
0-5526-7000 ext 7223  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 
นางจิตรา  มีคํา 055-267-000 ext 7212 Jittra_m@hotmail.com  

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 11 โครงการ 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ มีคาเฉล่ียเทากับ รอยละ 86 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการใหบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัด
รายการวิทยุ  การฝกอบรม  การรวมจัดนิทรรศการ  เปนตน  รวมท้ังหมด 11 โครงการ  ในแตละโครงการไดมีการ
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับบริการ  เฉล่ียแลวทั้ง 11  โครงการมีรอยละความพึงพอใจเทากับ 86 
เทียบกับเกณฑแลวไดเทากับ 3 

 

รายการหลักฐาน 
2.5(1)  สรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการประจําปการศึกษา 2552 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 86 3  
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ผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 2 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   สามารถดําเนินการ
ตามพันธกิจไดตามเกณฑมาตรฐาน ทั้งการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน สรางสรรค  
การบริหารความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค   การใหบริการวิชาการทางสังคม ในระดับที่ดีมาก   มีการใหบริการ
วิชาการในหลากหลายรูปแบบซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการในระดับที่ดีมาก  มีการจัดทํา
ระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่สงเสริมเชื่อมโยงการบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืน 

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

จุดแข็ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีทั้งระบบกลไกการบริหารงานวิจัย  เงินสนับสนุนงานวิจัย การตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัย  การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและงานวิจัย  รวมท้ังการสงเสริมสนับสนุนใหมีการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานและภาคเอกชน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรเปนหนวยงานหลักในการประสานการปรับนโยบายและแผนดานการบริการ

วิชาการและแผนหารายไดจากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในเชิงรุก   รวมท้ังการสงเสริมใหคณาจารยนําองค
ความรูจากการวจิัยมาถายทอด  รวมถึงการบูรณาการกับการเรียนการสอน  และการแกปญหาชุมชนใหมากขึน้ 

2.  ควรมีการเรงรัดจัดทําระบบคัดกรององคความรูที่ไดจากงานวิจัย และการสรางเครือขายการเผยแพร
ผลงานวิจัย 

3. ควรเรงจัดตั้งหนวยงานภายในที่สนับสนุนและดําเนินการดานการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา     
4. ควรจัดตั้งศูนยบริการวิชาการเพื่อใหการบริการวิชาการเชิงรุก 
5. ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 กรรมการประจําสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล (สกอ.7.1,  สม.ศ. 5.1  กพร.13) 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ  4  ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ  

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 
ดร.ชนิกานต  คุมนก 055-267-000 Ext 7225 Chanikarnk@yahoo.com 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 

    
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 กรรมการประจําสถาบันมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดทิศทาง 
ยุทธศาสตรและนโยบายของ
สถาบัน 

คณะกรรมการประจําสถาบันมี
บทบาทหนาที่ตามคําส่ังในการ
กําหนดกรอบนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาสถาบัน [3.1-1(1) 
และ3.1-1(2)] โดยไดพิจารณา
เห็นชอบโครงสรางอัตรากําลัง 
โครงสรางองคกร แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังปรัชญา 
วิสัยทัศนและกลยุทธในแผน 
ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2553 [3.1-1(3)]    และพิจารณา
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 
2553-2555   [3.1-1(4)]     

3.1-1(1)  คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
3.1-1(2)  คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา (เพ่ิมเติม) 
3.1-1(3)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาครั้งที่ 1/2553 (วาระที่ 
5.1)  
3.1-1(4)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาครั้งที่ 2/2553 (วาระที่ 
5.2) 

 2 กรรมการประจําสถาบันมีการ
ติดตามการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของสถาบันมากกวาปละ 2 
ครั้งตอป  

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนามีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจของสถาบัน
จากการประชุมคณะกรรมการ 
โดยมีแผนการประชุมปละ 2 ครั้ง 
[3.1-2(1) และ3.1-2(2)]   และมี
การจัดสงรายงานความกาวหนาใน
การปฏิบัติงานตามมติของ

3.1-2(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาครั้งที่ 1/2553  
3.1-2(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาครั้งที่ 2/2553  
3.1-2(3)  หนังสือนําสงรายงาน
ความกาวหนาการปฏิบัติงานตาม
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการประจําสถาบัน   
[3.1-2(3)]   

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาํ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 3 มีการประชุมกรรมการประจํา
สถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของ
แผน ในการประชุมแตละครั้งมี
กรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอย
กวารอยละ 80 โดยมีการสง
เอกสารใหกรรมการประจําสถาบัน
อยางนอย 7 วันกอนการประชุม  

คณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
ประกอบดวยกรรมการ 6 คน มี
แผนการประชุมปละ 2 ครั้งตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยเสนอแนะ 
โดยมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 
2 ธันวาคม 2552  มีกรรมการเขา
รวมประชุม 5 คนคิดเปนรอยละ 
83 [3.1-3(1)]   ทั้งนี้ไดสงหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารให
กรรมการตั้งแตวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2552 [3.1-3(2)] และ 
ในการประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2553  มีกรรมการเขา
รวมประชุม 5 คน  คิดเปนรอยละ 
83  [3.1-3(3)]  โดยไดสงหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารให
กรรมการ ต้ังแตวันที่ 21 
พฤษภาคม 2553 [3.1-3(4)] 

3.1-3(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาครั้งที่ 1/2553  
3.1-3(2)  หนังสือเชิญประชุมคระ
กรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งที่ 1/2553   
3.1-3(3)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบนัวิจัย
และพัฒนาครั้งที่ 2/2553  
3.1-3(4)  )  หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 2/2553   

 4 กรรมการประจําสถาบันจัดใหมี
การประเมินผลงานของผูบริหาร
สูงสุดขององคกรตามหลักเกณฑที่
ไดตกลงกันไวลวงหนา 

คณะกรรมการประจําสถาบัน 
เห็นชอบใหมีการประเมินผูบริหาร
สถาบัน โดยใชวิธีการประเมินแบบ
360 องศา [3.1-4(1)]    โดยใช
แบบประเมินศักยภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร [3.1-4(2)]  

3.1-4(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาครั้งที่ 1/2553 (วาระที่ 
5.4) 
3.1-4(2)  แบบประเมินศักยภาพ
และผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

 5 กรรมการประจําสถาบันมีการ
ดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิ
บาลและสงเสริมการบริหารงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้ง
องคกร 

คณะกรรมการประจําสถาบัน 
ดําเนินงานภายโดยใชหลัก      
ธรรมาภิบาล ทั้งหลักนิติธรรม 
หลักความโปรงใส หลักความมี
สวนรวม หลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได และหลักความคุมคา 
เชน การรวมพิจารณาความ
เหมาะสมของระเบียบวาดวยการ
บริการวิชาการ    และประกาศ
เรื่องการกําหนดประเภทรายจาย

3.1-5(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาครั้งที่ 1/2553 
3.1-5(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาครั้งที่ 2/2553  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เงินรางวัลเผยแพรงานวิจัย เปน
ตน   การใหมีการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานและเผยแพร
รายงานการประชุม รายงานผล
การดําเนินงานใหทราบโดยทั่วกัน 
การกําหนดนโยบายตาง ๆ ที่
สงเสริมการทํางานตามภารกิจ  
และใหขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ตองใหเกิด
ประโยชนและความคุมคาสูงสุด 
[3.1-5(1) และ 3.1-5(2)] 

   

 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

4  n/a 5 ขอ 3  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการ  3  ขอ

แรก 
มีการดําเนินการครบทุก

ขอ  
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 

ดร.ชนิกานต  คุมนก 055-267-000 Ext 7225 Chanikarnk@yahoo.com 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 

นางสาวกัลนิกา   พูลผล 055-267-000 Ext 7200 kpoonpon@hotmail.com  
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่
เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบันฯ โดยใช
ขอบังคับวาดวยการสรรหา  
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบันที่
เทียบเทาคณะ [3.2-1(1)]   
โดยการเสนอชื่อ/สมัคร  แสดง
วิสัยทัศนในการบริหาร โดย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได
เลือกสรร [3.2-1(2)] 

3.2-1(1) ขอบังคับวาดวยการสรร
หา ผูอํานวยการสํานัก/สถาบันที่
เทียบเทาคณะ   
3.2-1(2)  ประกาศหลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาคณบด ีผูอํานวยการ
สํานัก/ สถาบัน ป พ.ศ. 2547 
 
 

 2 ผูบริหารดําเนินการบริหารดวย
หลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพ
ภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล  
และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู
โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด เชน 
หลักนิติธรรม  :ไดแกการกํากบั
ดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ 
ใหเปนไปตามกฎระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ ของมหาวทิยาลัย 
รวมท้ังการปรับปรุงกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการจายเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย [3.2-2(1)] และ
การจัดทําแนวทาง ขอควรปฏิบัติ
ของบุคลากรในสถาบันฯ ในการ
ปฏิบัติงาน [3.2-2(2)] 

3.2-2(1)  ประกาศเรื่อง ประเภท
รายจายรายการและเงื่อนไขการ
จายเงินกองทุนสนับสนุนและ
สงเสริมการวิจัย พ.ศ. 2553 
(รางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย) 
3.2-2(2)  คูมือบริหารทรัพยากร
บุคคล  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 หลักความโปรงใส :  ไดแกการ
เปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนทั้ง
แกบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางตรงไปตรงมา สะดวกและ
รวดเร็ว เชนการจัดทํารายงาน
ประจําป [3.2-2(3)]การเปดเผย
ขอมูลผานเว็บไซต ของสถาบันฯ 
[3.2-2(4)] 
หลักความมีสวนรวม  ไดแก  
การเปดโอกาสใหบุคลากรใน
หนวยงานมีสวนรวมในการบริหาร
และตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนด
กลยุทธ ตัวบงชี้ เปาหมาย ทิศทาง 
การปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ
ประจําป  ในลักษณะของการ
กระจายอํานาจตามบทบาทหนาที่ 
[3.2-2(5)]  
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบ
ได :  ไดแกการจัดทํารายงานการ
ใชจายเงินงบประมาณ เปนราย
ไตรมาส และรายงานการบรรลุ
ความสําเร็จตัวชี้วัดโครงการตาม
แผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 
2552   [3.2-2(6)] 
หลักความคุมคา ไดแก การ
บริหารจัดการงบประมาณที่มี
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน
การสรางเครือขายความรวมมือ
และการใชทรัพยากรรวมกันทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันฯ 
[3.2-2(7)]  

3.2-2(3)  รายงานประจําป 2552 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
3.1-2(4)  http://rdi.psru.ac.th 
3.2-2(5)  แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553  
3.2-2(6)  รายงานการบรรลุ
ความสําเร็จตัวชี้วัดโครงการตาม
แผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 
3.2-2(7)  แผนการใชทรัพยากร
รวมกันทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 
 
 
 
 
 

 3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพ
และผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับใน
สถาบัน 

กรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา กําหนดใหมีการประเมนิ
ศักยภาพและผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร โดยแนวทางการ
ประเมินแบบ 360 องศา[3.2-3(1)]  

3.2-3(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 1/2553  (วาระที่ 
5.4  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

โดยใชแบบประเมินศักยภาพและ
ผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
[3.2-3(2)] 

3.2-3(2)  แบบประเมินศักยภาพ
และผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
 

 4 มีการจัดทําแผนและกลไกการ
พัฒนาศักยภาพของผูบริหารตาม
ผลการประเมิน และดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน 

มีการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหาร  [3.2-4(1)]  และจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาผูบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา [3.2-4(2)]  
มีการดําเนินงานตามแผน โดยมี
ผูบริหารไดรับการพัฒนาตามแผน 
[3.2-4(3)]  

3.2-4(1)  แผนพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหาร  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.2-4(2)  แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553  
3.2-4(3)  รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปการศึกษา 
2552 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 3  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก  

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 
ดร.ชนิกานต  คุมนก 055-267-000 Ext 7225 Chanikarnk@yahoo.com 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 

นางสาวกัลนิกา   พูลผล 055-267-000 Ext 7200 kpoonpon@hotmail.com  
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการ
จัดการความรู เพ่ือมุงสูองคกร
แหงการเรียนรูและประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของสถาบัน
รับทราบ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการ
จัดการความรู  [3.3-1(1)]  
คณะทํางานมีการทบทวนและ
จัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือ
มุงสูองคกรแหงการเรียนรู     
[3.3-1(2)]  และประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของคณะ
รับทราบ   [3.3-1(3)]   

3.3-1(1)  คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน
รับผิดชอบการจัดการความรู (KM) 
3.3-1(2)  แผนจัดการความรู 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
3.3-1(3)   เผยแพรแผนการจัดการ
ความรูผานทาง เว็บไซต
สถาบันวิจัยและพัฒนา   
http://rdi.psru.ac.th  หัวขอการ
จัดการความรู 
 

 2 มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรูและประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 
50 

มีการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรูและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 
100 [3.3-2(1)] 

 

 

3.3-2(1)  รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนจัดการความรู 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 3 มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรูและประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายรอยละ 100 

มีการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู  และประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 
100 [3.3-3(1)] 
 

3.3-3(1)  รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนจัดการความรู 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552                            

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  

51 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการติดตามประเมินผล
ความสําเร็จของการจัดการความรู 

คณะทํางานรับผิดชอบการจัดการ
ความรู ไดประเมินความสําเร็จ
ของการจัดการความรูตามแผน 
การจัดการความรูในปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  เรื่องการจัดทําวารสาร  
ที่ไดมาตรฐานของระบบ TCI  
และการบริหารจัดการงานวิจัย
และบริการวิชาการ [3.3-4(1)] 
และนําเสนอตอคณะกรรมการ 
บริหารสถาบัน [3.3-4(2)]   

3.3-4(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้ง
ที่ 4/2552 วันที่ 24 พ.ค. 2552 
(วาระที่ 5.3)  สรุปผลการประเมิน
ความสําเร็จของการจัดการความรู   
3.3-4(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้ง
ที่ 4/2552 วันที่ 24 พ.ค. 2552 
(วาระที่ 4.4) 

 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใช
ในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุง
แผนการจัดการความรู 

สถาบันวิจัยและพัฒนานําผลการ
จัดการความรูในป 2552 เกี่ยวกับ
การจัดเก็บขอมูลเพ่ือรายงานผล
การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพดานการวิจัยและบริการ
วิชาการ  ไปแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
เครือขายการประกันคุณภาพกับ
บุคลากรในและภายนอกมหา 
วิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
[3.3-5(1)]  และนําผลการ
แลกเปล่ียนเรียนรูมาใชในพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติ เชนคณะทํางาน
บริหารตัวชี้วัด [3.3-5(2)]  การ
จัดทําแบบฟอรมการจัดเก็บขอมูล
ตัวชี้วัดตาง ๆ เพ่ือการรายงานผล
[3.3-5(3)]    

 

3.3-5(1)  รายงานผลโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและเครือขายการ
ประกันคุณภาพ 
3.32-5(2)  แผนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารตัวชี้วัดดาน
การวิจัย และบริการวิชาการ 
3.3-5(3)  คูมือคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจําปงบประมาณ 2553 (หนา 
67-77)  

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 3  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร        
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก  

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 
ดร.ชนิกานต  คุมนก 055-267-000 Ext 7225 Chanikarnk@yahoo.com 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 

นางสาวกัลนิกา   พูลผล 055-267-000 Ext 7200 kpoonpon@hotmail.com  
เกณฑมาตรฐาน ระดับ  
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม 
ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ  

สถาบันวิจัยละพัฒนา จัดทําแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต
การวิเคราะหขอมูลภาระงาน 
โครงสรางองคกร และกรอบ
อัตรากําลังซึ่งรวบรวมไวในคูมือ
การบริหารทรัพยากรบุคคล  
สถาบันวิจัยและพัฒนา [3.4-1(1)]   

3.4-1(1)  คูมือการบริหารทรัพยากร
บุคคลหัวขอ (หนาที่ 69-75) แผน
บริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 2 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เปนการ
สงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชนการสรรหา การ
จัดวางคนลงตําแหนง การ
กําหนดเสนทางเดินของตําแหนง 
การสนับสนุนเขารวมประชุม 
ฝกอบรมและหรือเสนอผลงาน
ทางวิชาการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้ง
การพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มี
สํานักงานเลขานุการสถาบัน โดย
งานบุคคลและสวัสดิการ[3.4-2(1)]  
เปนกลไกในการประสานงานและ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนว 
ทางของกองบริหารงานบุคคล  
โดยมีคูมือการบริหารทรัพยากร
บุคคล เปนแนวปฏิบัติประกอบ 
ดวยการวิเคราะหและจัดจาง
อัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการทํานุบํารุงรักษาบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพ [3.4-2(2)]   
 
 

3.4-2(1)  คูมือการบริหารทรัพยากร
บุคคล (หนา 10) หัวของานบุคคล
และสวัสดิการ 
3.4-2(2)   คูมือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  (หนา 19-20)  
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสราง
สุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศ
ที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมี
ความสุข 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศนของสถาบันที่เอื้อ
ตอการสรางบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานและสงเสริมการเรียนรู 
เชนการมีหองประชุมสําหรับการ
แลกเปล่ียนเรียนรู [3.4-3(1)]  การ
จัดกิจกรรมสันทนาการในวาระ
โอกาสเหมาะสม [3.4-3(2)]  และ
หองรับประทานอาหารกลางวัน
เพ่ือเปนสวัสดิการแกบุคลากร 
[3.4-3(3)]   

3.4-3(1)  ภาพหองประชุมสําหรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3.4-3(2)  ภาพกิจกรรมสันทนาการ
วันขึ้นปใหม 
3.4-3(3)  ภาพหองรับประทาน
อาหารกลางวัน 

 4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสาย
งาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการ
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในวิชา 
ชีพอยางรวดเร็วตามสายงานโดย
มีแนวปฏิบัติดังแสดงไวในคูมือ
บริหารทรัพยากรบุคคล[3.4-4(1)]   

3.4-4(1)  คูมือการบริหารทรัพยากร
บุคคล  (หนา 60)  ระบบสงเสริม
สนับสนุนผูมีศักยภาพสูง  
 
 

 5 การประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดทํา
แบบสํารวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร [3.4-5(1)] 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรประจําสถาบัน [3.4-5(2)]  

3.4-5(1)  แบบสอบถามความพึง
พอใจของการปฏิบัติงาน 
3.4-5(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 
3/2553 วันที่ 22 มี.ค. 2553   

 6 มีการนําผลการประเมินความ      
พึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง 
และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพ่ือใหดีขึ้น 

มีการนําผลการประเมินความพึง
พอใจตอระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันฯ เสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  
โดยบุคลากรสวนใหญมีความพึง
พอใจในระดับดี  มีประเด็นที่
คณะกรรมการเสนอใหมีการ
ปรับปรุงคือการตัดสินใจในการ
ทํางานที่รับผิดชอบดวยตนเอง  
การสื่อสารกันภายในองคกร และ
สภาพภูมิทัศนภายในสถาบันฯ   
ซึ่งไดมีการแจงใหบุคลากรทราบ
เพ่ือนําไปปฏิบัติ [3.4-6(1)]   

3.4-6(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 
2/2553  วันที่ 21 มี.ค. 2553   
(วาระที่ 4.4)  
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 3  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร  

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3 ขอแรก  

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 
ดร.ชนิกานต  คุมนก 055-267-000 Ext 7225 Chanikarnk@yahoo.com 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 

นางญาดา  ทองโพธิ์เลน 055-267-000 Ext 7200 Yadath_1@hotmail.com  
เกณฑมาตรฐาน ระดับ  
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีนโยบายในการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ
นโยบายดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  [3.5-1(1)] นําไปสูการ
จัดสรรงบประมาณประจําป 2553 
เพ่ือการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
[3.5-1(2)]  และแตงตั้งคณะ 
กรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ [3.5-1(3)]   

3.5-1(1)  ประกาศสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เรื่อง นโยบายดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.5-1(2)  แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2553 (หนา  64) 
3.5-1(3)  คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2 มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีฐาน 
ขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ ไดแก 
ระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพ [3.5-2(1)] ระบบฐาน   
ขอมูลเอกสารอิเลคทรอนิกส  
(E-office)  [3.5-2(2)]  ระบบ
ฐานขอมูลผลงานวิจัยและนักวิจัย
[3.5-2(3)] และระบบฐานขอมูล
การเงินในระบบบัญชีสามมิติ 
(GFMIS)  [3.5-2(4)]   

3.5-2(1)  www.qa.rdi.psru.ac.th 
3.5-2(2)  www.rdi.psru.ac.th/ 
e-document 
3.5-2(3)  www.rdi.psru.ac.th/ 
research 
3.5-2(4)  
http://mis.psru.ac.th/bgreport1 

 3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล 

สถาบันฯมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของฐานขอมูล และมีการ
จัดทําการประเมินประสิทธิภาพ

3.5-3(1)  คูมือรักษาความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและ
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

และความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล [3.5-3(1)] รวมท้ังมีการ
กําหนดรหัสผานเพื่อผานชั้นความ
ปลอดภัยของฐานขอมูล [3.5-3(2)] 

พัฒนา เรื่องแนวปฏิบัติในการ
ประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
3.5-3(2)  Print Out และหนาจอ
การ login ของ GFMIS 

 4 มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชฐานขอมูล 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
สํารวจความพึงพอใจของฐานขอ 
มูลดวยการสอบถามจากผูใช
ฐานขอมูลโดยตรง รวมท้ัง
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช
เปนขอมูลดานความพึงพอใจของ
ผูใชฐานขอมูล  [3.5-4(1)]  

3.5-4(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้ง
ที่ (4/2552)  วันที่ 24 พ.ค. 2553 
(วาระ 4.1) 

 5 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 
และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน ไดมี
มติใหนักวิชาการคอมพิวเตอรทํา
การปรับปรุงระบบฐานขอมูลการ
ดําเนินงานดานความสวยงามของ
เว็บไซต  การมีขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ของ
สถาบันที่เปนปจจุบัน  สามารถ
นําไปใชในการอางอิง [(3.5-5(1)] 

3.5-5(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันครั้ง
ที่ 4/2553  วันที่ 24 พ.ค. 2553 
(วาระที่ 4.2)  
 

 6 มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
ของสถาบันผานระบบเครือขายกับ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่
กําหนด 

มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาใหสามารถ
ใชขอมูลรวมกันกับมหาวิทยาลัย
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได 
[3.5-6(1)] และ [3.5-6(2)] 

3.5-6(1)  print out หนา web ของ
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
3.5-6(2)  print out หนา web 
SAR online กับระบบฐานขอมูล
SAR ของมหาวิทยาลัย 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 6 3  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบคุคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศกึษา  

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการครบทุก

ขอ  
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 

ดร.ชนิกานต  คุมนก 055-267-000 Ext 7225 Chanikarnk@yahoo.com 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 

    
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางโปรงใส ผาน
ชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสาร
ส่ิงพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารแก
ประชาชนผานชองทางตาง ๆ  
ไดแก จดหมายขาวสถาบันวิจัย
และพัฒนา [3.6-1(1)]  เว็บไซต  
[3.6-1(2)]  รายการวิทยุวิทยาลัย
ชาวบาน  [3.6-1(3)]  รายงาน
ประจําป 2552  [3.6-1(4)]   
รายงานผลการดําเนินงานประจําป
การศึกษา 2551 [3.6-1(5)]    

3.6-1(1)  จดหมายขาว
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.6-1(2)  http://rdi.psru.ac.th 
3.6-1(3)  รายการวิทยาลัย
ชาวบาน 
3.6-1(4)  รายงานประจําป 2552 
3.6-1(5)  รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปการศึกษา 
2552 

 2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนผานชองทางที่เปดเผย
และเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 
3 ชองทาง 

มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนผานชองทางที่เปดเผย 
ไดแกสายตรงผูอํานวยการสถาบัน 
ผานทางเว็บไซตสถาบัน[3.6-2(1)]  
เว็บบอรด ผานทางเว็บไซต 
http://.rdi.psru.ac.th [3.6-2(2)]   
สายตรงรายการวิทยุวิทยาลัย
ชาวบาน [3.6-2(3)]  และแบบ
สํารวจการใหบริการสถาบันวิจัย
และพัฒนา [3.6-2(4)]    
 
 

3.6-2(1)   สายตรงผูอํานวยการ
สถาบัน ผานทางเว็บไซต 
www.rdi.psru.ac.th 
3.6-2(2)   เว็บบอรด    ผานทาง
เว็บไซต ww.rdi.psru.ac.th 
3.5-2(3)   สายตรงรายการวิทยุ
วิทยาลัยชาวบาน 
3.6-2(4)    แบบสํารวจการ
ใหบริการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการนําความคดิเห็นของ
ประชาชนไปประกอบการ
บริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดให
มีผูรับผิดชอบชัดเจนโดยแตงตั้ง
คณะทํางานการรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาชน [3.6-3(1)]  
และการรับฟงความเห็นจากผูมี
สวนไดสวนเสียเพ่ือพัฒนางาน
ตามภารกิจ [3.6-3(2)]    

3.6-3(1)  คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน
การรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน 
3.6-3(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันครั้ง
ที่ 4/2553 (วาระที่ 4.6) 
 

 4 มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน 
ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน 
เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง 

คณะกรรมการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแผน 
ปฏิบัติการ [3.6-4(1)] และท่ี
ปรึกษาจากภาคประชาชน เชน 
นายกเทศบาลตําบลพลายชุมพล 
และตําบลจอมทอง เปนตัวแทนให
คําปรึกษาและภาครีรวมการทํา
วิจัยเชิงพ้ืนที่แบบบรูณาการกับ
การเรียนการสอน (ABC-PUS 
/MAG)       [3.6-4(2)]  
นายกเทศมนตรีและองคการ
บริหารสวนจังหวัด รวมให
คําปรึกษาในการจัดทํายุทธศาสตร
การวิจัยเชิงพ้ืนที่  [3.6-4(3)]   

3.6-4(1) แผนปฏิบัติงาน
คณะกรรมการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
3.6-4(2)  สรุปการดําเนินงาน
โครงการวิจัยรวมกับการเรียนการ
สอนบูรณาการศาสตรเพ่ือการ
เรียนรูการพัฒนาพื้นที่ (ABC - 
PUS/MAG) 
3.6-4(3)  สรุปรายงานโครงการ
จัดทํายุทธศาสตรวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

 5 มีกระบวนการหรือกลไกการ
ติดตามตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน 

สถาบันวิจัยฯ ไดมีหนังสือรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการวิจัย
รวมกับการเรียนการสอนบูรณา
การศาสตรเพ่ือการเรียนรูการ
พัฒนาพ้ืนที่ (ABC - PUS/MAG) 
[3.6-5(1)]  และรายงานการจัดทํา
ยุทธศาสตรการวิจัยเชิงพ้ืนที่   
[3.6-5(2)]   

3.6-5(1)  หนังสือนําสง สรุปการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยรวมกับ
การเรียนการสอนบูรณาการ
ศาสตรเพ่ือการเรียนรูการพัฒนา
พ้ืนที่ (ABC-PUS/MAG) 
3.6-5(3)  หนังสือนําสง รายงาน
การจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 3  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ  

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 
ดร.ชนิกานต  คุมนก 055-267-000 Ext 7225 Chanikarnk@yahoo.com 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 
นางสาวมาลัย  ใจงาม 055-267-000 Ext 7200   

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดย
มีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
สถาบันรวมเปนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายหรือแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงระดับคณะ สํานัก และ
สถาบัน เพ่ือดําเนินงานการ
วิเคราะห  ระบุความเสี่ยง และ
จดัทําแผนบริหารความเสี่ยง 
รวมท้ังติดตามการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง [3.7-1(1)]   

3.7-1(1)    คําส่ังแตงตั้งคณะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียง
ที่สงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหายหรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการ
บริหารงาน และจัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนิน 
การวิเคราะห  และระบุปจจัยเส่ียง 
ประจาํปงบประมาณ 2552 โดย
พิจารณาทั้ง 4 ดาน ไดแก ความ
เส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  
ตามยุทธศาสตรของหนวยงาน 
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk)  ความเสี่ยง
ดานการเงิน (Financial Risk) 
และความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
[3.7-2(1)] 

3.7-2(1)    ผลการวิเคราะหและ
ระบุปจจัยเส่ียง ป 2552 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยแผนดังกลาวตองกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน
การสรางความรู ความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับในดานการ
บริหารความเสี่ยง และการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรม  

จากผลการประเมินความเสี่ยงจาก
ปจจัยเส่ียงที่ระบุไว  แลวเลือก
ปจจัยเส่ียงที่มีผลกระทบตอ
ภารกิจของสถาบันมาจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง พรอมทั้ง
กําหนดผูรบัผิดชอบควบคุมความ
เส่ียง [3.7-3(1)] 

3.7-3(1)  แผนบริหารความเสี่ยง 
ป 2552  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 4 มีการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

มีการรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการควบคุมภายในเมื่อส้ิน
ปงบประมาณ  [3.7-4(1) และ   
3.7-4(2)] 

3.7-4(1)  แผนบริหารความเสี่ยง 
ป 2552  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.7-4(2)]  รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความ
เส่ียงป 2552 

 5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน 
มีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน 

มีการสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
และขอเสนอแนะโดยผานความ
เห็นชอบของผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา [3.7-5(1)]   
เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
สถาบันและมหาวิทยาลัยตอไป 
[3.7-5(2)] 

3.7-5(1)] สรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงป 
2552 
3.7-5(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้ง
ที่  3/2553 วันที่ 22 มี.ค. 52 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 3  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการ
ประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการ  5 -  7 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการครบทุก

ขอ  
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 

ดร.ชนิกานต  คุมนก 055-267-000 Ext 7225 Chanikarnk@yahoo.com 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 
นางสาวมาลัย  ใจงาม 055-267-000 Ext 7200   

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการในการประเมินผล
ภายในสถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาใชแนวทาง 
การดําเนินการในการประเมินผล
ภายในเชนเดียวกับมหาวิทยาลัย 
ตามขอบังคับ พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
พ.ศ. 2547  กําหนดใหมีการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยเปนประจํา
ทุกป [3.8-1(1)]  โดยคณะ 
กรรมการจัดทําคํารับรองปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2552  
[3.8-1(2)]   

3.8-1(1)  ขอบังคับ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2547  
3.8-1(2)  คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา และ
คณะกรรมการดําเนินงานตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ป 2552 

 2 มีแผนงานการประเมินผลภายใน
สถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาปฏิบัติตาม
แผนการประเมินผลการดําเนิน 
งานสถาบันเมื่อเสร็จส้ินปงบ 
ประมาณ ที่กําหนดโดยสภา
มหาวิทยาลัย [3.8-2(1)]   

3.8-2(1)  บันทึกขอความเรื่องการ
ชี้แจงกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2553  
 

 3 มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย
ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
สถาบัน  

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
กําหนดตัวบงชี้ และเปาหมายตาม
พันธกิจ และยุทธศาสตรของ
สถาบันฯ โดยการบูรณาการจาก
ตัวบงชี้ สกอ. ตัวชี้วัดของ สมศ. 
และ กพร. สําหรับประเมินผลการ

3.8-3(1)   แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 
สถาบันวิจัยและพัฒนา         
(หนา  7-9) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ปฏิบัติราชการไวในแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ 2552      
[3.8-3(1)]   

 4 มีการจัดทํา Strategy Map ของ
หนวยงานในระดับคณะหรือ
เทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับหนวยงานให
เชื่อมโยงกับเปาประสงคและ
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทํา 
Strategy Map ของสถาบัน ซึ่ง
ครอบคลุมยุทธศาสตร กลยุทธ 
และโครงการในความรับผิดชอบ
ของสถาบันฯ ที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย [3.8-4(1)]  

3.8-4(1) แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (หนา  43) 

 5 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ในระดับคณะหรือเทียบเทา 

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา [3.8-5(1)]  และ
คณะกรรมการบริหารสถาบันมีการ
พิจารณาและยืนยันวิสัยทัศนและ
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันฯ 
[3.8-5(2)]   และกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 
2553      [3.8-5(3)]    

3.8-5(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 1/2553 
3.8-5(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 1/2553 
3.8-5(3)  แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 (หนา 2) 

 6 มีระบบในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้และ
เปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ  

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบใน
การติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ โดยแตงตั้ง
คณะทํางานบริหารตัวชี้วัดตามคาํ
รับรองปฏิบัติราชการ  [3.8-5(1)]  
และจัดทําแผนปฏิบัติงานของ
คณะทํางานบริหารตัวชี้วัด      
[3.8-5(2)]  เพ่ือจัดทํารายงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองปฏิบัติการเสนอตอ
มหาวิทยาลัยลัย [3.8-5(3)]    

3.8-5(1)  คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน
บริหารตัวชี้วัด คํารับรองปฏิบัติ
ราชการ  
3.8-5(2)  แผนปฏิบัติงานของ
คณะทํางานบริหารตัวชี้วัด   
3.8-5(3)  รายงานผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2553 สถาบันวิจัย
และพัฒนา รอบ 6 เดือน 
 

 7 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํา
รับรอง 

มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานสงให

3.8-7(1)  รายงานผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552 สถาบันวิจัย
และพัฒนา  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

มหาวิทยาลัยเมื่อส้ินปงบประมาณ 
2552  [3.8-7(1)]  และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
2553 รอบ 6 เดือน [3.8-7(2)]   

3.8-7(2)  รายงานผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2553 สถาบันวิจัย
และพัฒนา รอบ 6 เดือน 
 

 8 มีการนําผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหาร ไป
เชื่อมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา นําผลการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดที่
สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ 
[3.8-8(1)]  และผลการประเมิน
คุณภาพการ ศึกษา [3.8-8(2)]  ไป
เชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูง 
ใจใหกับบุคลากรประจําสถาบันที่มี
สวนรวมอยางมากในความสําเร็จ
ตามเปาหมายของคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการและผลปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ  โดยการจัดทําโครง 
การเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน     
[3.8-8(3)]  

3.8-8(1)  ผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552  
3.8-8(2)  แผนพัฒนาคุณภาพ 
ประจําปงบประมาณ 2553  จาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ป 2551 
3.8-8(3)  ภาพการจัดบอรด
ประกาศเกียติคุณยกยองบุคลากร
ดีเดน   

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 8 3  
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ผลการประเมินตนเอง  องคประกอบที่ 3 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดําเนินงานตามองคประกอบดานการบริหารจัดการในระดับที่ดีมาก  ทั้งการมี
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ  ผูบริหารใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูในการบริหารสถาบัน  มีการพัฒนาสถาบันสู
องคกรการเรียนรู   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมท้ังการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถาบัน   มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารงาน  การถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคล  มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาทักษะอยางทั่วถึง 
 

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

จุดแข็ง 
1.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน  ดําเนินการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล  และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย

คํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย   มีกระบวนการประเมินผูบริหารและเปนที่ยอมรับตาม
กระบวนการของมหาวิทยาลัย 

2.  มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการถายทอดตัวชี้วัดสูระดับบุคลที่ชัดเจน   
3.  มีพันธกิจดานการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถ่ินจึงเอื้อตอการเปดโอกาสใหบุคคล 

ภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันฯ   
            4. มีการใชระบบบริหารความเสี่ยง ที่คลอบคลุมทั้งการวิเคราะห ระบุปจจัยเส่ียง จัดลําดับความเสี่ยง และ
วางแผนบริหารความเสี่ยง โดยการบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของ
ความสูญเสีย 
                แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  ควรมีประเมนิผลสําเร็จจากการจัดการความรู  และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู     

2.  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร จัดทําคูมือปฏบัิติงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํางานและความกาวหนาในสาย
งานอาชีพ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

1.  ควรเรงรัดการจัดหาอัตรากําลังใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานและใกลเคียงกับกรอบอัตรากําลัง 
ตามโครงสรางและภารกิจพันธกิจของสถาบัน   

2.  ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพและ
ไดรับการยอมรับในรดับสากล 
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องคประกอบ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ  

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 
ดร.ชนิกานต  คุมนก 055-267-000 Ext 7225 Chanikarnk@yahoo.com 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 

นางสาวกัลนิกา  พูลผล 055-267-000 Ext 7220 kpoonpon@hotmail.com  
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
สถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย
งบประมาณที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจ และกลยุทธ
ของสถาบันและมหาวิทยาลัยใน
ทุกปงบประมาณ [4.1-1(1) และ 
4.1-1(2)] 

4.1-1(1) แผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ 2552 (หนา 10-12) 
4.1-1(2)  แผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ 2553 (หนา 5-9) 

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางดานการเงิน แผนการจัดสรร 
และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

สถาบันฯ มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางดานการเงิน โดย
การจัดทําคําของบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ ตาม
ภารกิจของสถาบัน เพ่ือเสนอ
ตอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ และ
มหาวิทยาลัยตอไป [4.1-2(1)]  
นอกจากนี้ สถาบันฯ มีแนวทาง
การจัดหาทรัพยากรการเงินโดย
การใหบริการวิชาการกับหนวย 
งานภายนอกอีกทางหนึ่ง       
[4.1-2(2)]  สําหรับการวาง
แผนการใชจายเงิน ดําเนินการ
ตามรหัสเบิกจายงบประมาณของ

4.1-2(1) แบบฟอรมคําขอตั้ง
งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553   
4.1-2(2) สัญญาวาจางการ
ดําเนินการประเมินผลความพึง
พอใจจากองคการบริหารสวน
ตําบลบานปา 
4.1-2(3) คูมือการเบิกจายรหัส
งบประมาณประจําปงบประมาณ  
2552 และ 2553 
4.1-2(4) แบบฟอรมสํารวจความ
ตองการวัสดุ สําหรับการ
ดําเนินงานตามโครงการ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

แตละโครงการ  [4.1-2(3)] และใน
การจัดหาวัสดุสําหรับการดําเนิน 
งานตามโครงการตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูรับผิดชอบโครงการ
กอนดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ-จัด
จาง [4.1-2(4)] 

 3 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทาง
การเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใช
ในการตัดสินใจและวิเคราะห
สถานะทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยจัดทําระบบฐาน 
ขอมูลทางการเงิน ที่สามารถใช
รวมกันไดทุกหนวยงานใน
มหาวิทยาลัย โดยการบันทึกบัญชี
ในระบบบัญชี 3 มิติ (GFMIS)   
ผูบริหารสามารถเขาไปตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานทางการเงินเพ่ือ
ใชในการตัดสินใจผานระบบได 
[4.1-3(1)]   

4.1-3(1) ฐานขอมูลทางการเงิน  

GFMIS   

 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบ อยางนอยปละ       
2 ครั้ง 

การเงินไดจัดทํารายงานการใช
งบประมาณในเรื่องรายละเอียด
การใชงบประมาณรวมถึงผลการ
ดําเนินงานและงบประมาณที่คง 
เหลือ เสนอตอผูบริหารและผูรับ 
ผิดชอบโครงการ [4.1-4(1)]    
และรายงานตอมหาวิทยาลัยผาน
ระบบฐานขอมูล เปนรายไตรมาส 
PIS [4.1-4(2)]   

4.1-4(1)  รายงานสถานะทางการ
เงินตอผูบริหารในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน  
4.1-4(2)  แบบรายงานผลในระบบ
ฐานขอมูล PIS  

 5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน
การวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององคการอยาง
ตอเนื่อง 

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ      
มีการวิเคราะหขอมูลการใช
จายเงินในการประชุม [4.1-5(1) ]
และนําขอมูลทางการเงินไป
ติดตามการเนินงานในสวนที่
รับผิดชอบ โดยการประชุมรวมกับ
บุคลากรประจําสถาบันเพ่ือเรงรัด
การดําเนินงานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค กําหนดเวลา และ
การใชจายงบประมาณ [4.1-5(2)] 
 

4.1-5(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนาครั้งที่ 3/2552 วันทื่ 22 
มี.ค. 2553 (วาระที่ 5.3) 
4.1-5(2)  บันทึกขอความติดตาม
การดําเนินงานโครงการ  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตาม
การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

มหาวิทยาลัยมีหนวยงาน 
ตรวจสอบภายในและภายนอก 
(สตง.)  ทําหนาที่ตรวจสอบการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฏเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
[4.1-6(1)]   สถาบันวิจัยและ
พัฒนาใชกลไกการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัย  โดยมีรองผูอํานวย 
การสถาบันฯ ฝายบริหารและแผน
เปนผูรับผิดชอบ ในการตรวจ 
ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
โครงการ [4.1-6(2)]   และมีคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุและ
ครุภัณฑสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตรวจสอบการจัดหาวัสดุครุภัณฑ
ใหเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย [4.1-6(3)]   

4.1-6(1)   หนวยงานตรวจสอบ
ภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม   
4.1-6(2)   คําส่ังมอบหมายงาน
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
4.1-6(3)   คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ครุภัณฑของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผล
การใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย 
และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ มีการติดตามผลการใช
จายเงินใหเปนไปตามเปาหมายใน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ  และนําขอมูลที่รายงาน
แตละครั้งมาใชในการวางแผนการ
ตัดสินใจ  [4.1-7(1)] 

4.1-7(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัย
และพัฒนา 3/2553 วันทื่ 22 มี.ค. 
2552 (วาระ 5.3) 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 3  
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2 มีการใชทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกสถาบันรวมกัน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 

4 ขอแรก  
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 

ดร.ชนิกานต  คุมนก 055-267-000 Ext 7225 Chanikarnk@yahoo.com 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 

นางสาวกัลนิกา  พูนผล 055-267-000 Ext 7200 kpoonpon@hotmail.com  
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีคณะกรรมการวิเคราะหความ
ตองการการใชทรัพยากรของ
สถาบัน 

สถาบันมีนโยบายการใชทรัพยากร
รวมกันของทุกหนวยงานใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
ภายนอกสถาบัน รวมท้ังภายนอก
มหาวิทยาลัย จึงไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะหการใช
ทรัพยากรของสถาบันฯ เพ่ือหา
แนวทางการใชทรัพยากรรวมกัน 
[4.2-1(1)]  

4.2-1(1)  คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะหความ
ตองการการใชทรัพยากร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 2 มีผลการวิเคราะหความตองการ
การใชทรัพยากรของสถาบัน 

คณะกรรมการฯ วิเคราะหความ
ตองการการใชทรัพยากรของ
สถาบัน ทั้งดานบุคลากร อาคาร
สถานที่ อุปกรณ และงบประมาณ  
ในปงบประมาณ 2553 [4.2-2(1)]   

4.2-2(1)  ผลการวิเคราะหความ
ตองการใชทรัพยากรจากทั้ง
ภายในและภายนอก 
ปงบประมาณ 2553 

 3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับ
หนวยงานอื่นในสถาบัน 

มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับ
งานอื่น ภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  รวมท้ังแผนการใช
ทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น
ในมหาวิทยาลัย เชน การใช
บุคลากร ในดานการเปนวิทยากร 
ที่ปรึกษา  ผูทรงคุณวุฒิ และ
คณะทํางานตาง ๆ   การใช
ทรัพยากรดานอาคารสถานที่ เชน

4.2-3(1)  แผนการใชทรัพยากร
รวมกันกับในหนวยงานภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาและภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ปงบประมาณ 2553 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การใชหองประชุมราชาวดี  การใช
หองประชุมอื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ
เครื่องโสตทัศนูปกรณ อ่ืน ๆ และ
การใชยานพาหนะ   สําหรับ
ทรัพยากรดานการเงิน ไดแกงบ 
ประมาณในการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ในภาพรวมของมหาวิทยา 
ลัย เชนการจัดนิทรรศการงาน
กาชาดและงานเรศวร [4.2-3(1)]   

 4 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับ
หนวยงานอื่นนอกสถาบัน  

สถาบันวิจัยฯ มีแผนการใช
ทรัพยากรรวมกันกับหนวยงาน
งานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งการ
ใชทรัพยากรบุคคล  และการใช
ทรัพยากรดานงบประมาณ     
[4.2-4(1)]   

4.2-4(1)  แผนการใชทรัพยากร
รวมกันกับในหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ปงบประมาณ 2553 

 5 มีผลการประหยัดงบประมาณที่
เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน
กับหนวยงานอ่ืน  

คณะกรรมการฯ นําผลการ
ประหยัดงบประมาณ อันเกิดจาก
การใชทรัพยากรรวมกันกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก [4.2-5(1)]  นําเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน [4.2-5 (2)]   

4.2-5 (1)  รายงานสรุปผลการ
ประหยัดงบประมาณอันเกิดจาก
การใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  
4.2-5 (2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันครั้ง
ที่ 4/2553 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 5 n/a ระดับ 5 3  
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สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 4  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดําเนินงานตามองคประกอบที่ 4 ดานการเงินและงบประมาณในระดับที่ดี  
โดยที่มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
รวมท้ังมีการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากร และการหาแนวทางการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และมีผลการประหยัดงบประมาณอันเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน 

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

ควรมีแนวทางการจัดหางบประมาณจากแหลงภายนอกใหมากขึ้น ทั้งการจัดหารายงานและการใชทรัพยากร
รวมกัน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

1.  ควรพัฒนาการบริหารจัดการใหใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกใหมากยิ่งขึ้นเพ่ือใหเกิดความ
คุมคา 

2.  ควรมีการปรับแผนการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกทุกไตรมาส เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม
กับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 
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องคประกอบ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษา  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
4  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก  

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 
ดร.ชนิกานต  คุมนก 055-267-000 Ext 7225 Chanikarnk@yahoo.com 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 

    
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของสถาบัน โดยใช
ระบบเดียวกับของมหาวิทยาลัยดัง
ระบุในคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาปการศึกษา 2551 
[5.1-1(1)]  โดยมีกลไกการประกัน
คุณภาพไดแกคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 [5.1-1(2)]  จัดสรรงบประมาณ
สําหรับการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันฯ [5.1-1(3)]   กําหนด
เปาหมายของแตละตัวชี้วัดให
สอดคลองตามขอมูลพ้ืนฐาน 
บริบทและสภาพจริง และการ
เปล่ียนแปลงภายนอก [5.1-1(4)]   
 
 
  

5.1-1(1)  คูมือประกันคุณภาพ : 
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ปการศึกษา 2552 
5.1-1(2)  คําส่ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิบัติการตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ  
5.1-1(3)  แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552  (หนา 37) 
และแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2553 (หนา  60) 
5.1-1(4)  คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 2552 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  (หนา 8-10) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจาก
ภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

คณะกรรมการประจําสถาบันมีมติ
เห็นชอบใหมีการกําหนดนโยบาย
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
[5.1-2(1)]  และสถาบันฯ ประกาศ
นโยบายดานการประกันคุณภาพ
ใหทราบโดยทั่วกัน [5.1-2(2)]  
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพของสถาบันฯ  
[5.1-2(3)]  และการมีสวนรวม
รับผิดชอบและกําหนดเปาหมาย
การดําเนินงานและตัวชี้วัดรวมกัน
ในทุกภาคสวนในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  [5.1-2(4)]  รวมท้ังการมี
สวนรวมจากภาคีภายนอกสถาบัน
ดวยการประชุมกับเครือขายการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย [5.1-2(5)]   

5.1-2(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 1/2553   
5.1-2(2)  ประกาศนโยบายดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.1-2(3)  แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2553 : งานพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา  
5.1-2(4)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้ง
ที่ 2/2553  (วาระที่ 5) 
5.1-2(5)  สรุปผลโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับเครือขายการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

 3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ 
และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และ
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  

มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้และ
เกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และ
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  [5.1-3(1)] 

5.1-3(1) http://qa.rdi.psru.ac.th 
หัวขอ ตารางเทียบเคียงตัวบงชี้ 
สกอ. สมศ. และ กพร. 

 4 มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง
เปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวม
ปที่มีการติดตาม) 

มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพที่ครบถวน ประกอบดวย  
4.1  สําหรับการควบคุมคุณภาพ
ในระดับโครงการ ทําโดยการ
กําหนด ตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบ
ที่ชดัเจน [5.1-4(1)]   
4.2 การตรวจติดตามคุณภาพ โดย
เริ่มตั้งแตการกําหนดนโยบายให
ผู รั บ ผิ ด ช อบแต ล ะ โ ค ร ง ก า ร 
กิจกรรมจัดสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ [5.1-4(2)]   
4.3 การประเมนิคุณภาพอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป   โดยมี

5.1-4(1) แผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ 2553 เรื่องตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552  (หนา 16) 
5.1-4(2)  ตัวอยางรายงานสรุปผล
การดําเนินงานโครงการใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป 
5.1-4(3)  รายงานประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2549  2550  และ 
2551 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบันเปนประจําทุกป [5.1-4(3)]  

 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมา
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนําผล
การประกันคุณภาพ  และ
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมา
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ     
[5.1-5(1)]   

5.1-5(1)  แผนพัฒนาคุณภาพ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ใน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา 2552  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคลและหนวยงาน ไดแก
รายงานผล Common Data Set 
[5.1-6(1)]  นอกจากนี้ยังจัดทํา
ระบบฐานขอมูลเพ่ือใชประกอบ 
การรายงานผลการประเมินตนเอง
ไวในเว็บไซตงานประกันคุณภาพ
การศึกษา [5.1-6(2)]  งานระบบ
เอกสาร E-office  [5.1-6(3)]  และ
งานวิจัย [5.1-6(4)]   

5.1-6(1) Common Data Set ใน
รายงานประเมินตนเอง ป
การศึกษา 2552  
5.1-6(2) http://qa.psru.ac.th 
5.1-6(3)  http://rdi.psru.ac.th 
หัวขอ E-office 
5.1-6(4)  http://rdi.psru.ac.th 
หัวขอ งานวิจัย 
 
 

 7 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขาย
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

มีระบบสงเสริมการสรางเครือขาย
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงานทั้งภายในโดยมี
งานประกันคุณภาพการศึกษาเปน
กลไกประสานดําเนินงาน  
[5.1-7(1)] ตามแนวปฏิบัติการ
สรางเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระหวาง
หนวยงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  [5.1-7(2)]  ในป
การศึกษา 2552  มีการประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอก 2 
ครั้งคือการประชุมเครือขาย
ประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก โดยมีบุคลากรจาก

5.1-7(1) http://qa.psru.ac.th 
หัวขอ ภารกิจงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  
5.1-7(2)  แนวปฏิบัติการสราง
เครือขายดานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
5.1-7(3)  รายงานการดําเนินงาน
โครงการประชุมเครือขายการ
ประกันคุณภาพภายใน วันที่ 28 
ธันวาคม 2552 
5.1-7(4)  รายงานการดําเนินงาน
โครงการประชุมเครือขาย
แลกเปล่ียนเรียนรู  วันที่ 8-9 
เมษายน 2553  ที่เขื่อนภูมิพล 
จังหวัดตาก  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม และจาก
วิทยาลัยพิษณุโลกเขารวมประชุม 
[5.1-7(3)]  และการประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู เรื่องการบริหาร
จัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
[5.1-7(4)]   

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 
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เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก  

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 
ดร.ชนิกานต  คุมนก 055-267-000 Ext 7225 Chanikarnk@yahoo.com 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 

    
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการดําเนินการตามระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในระดับคณะ และสถาบัน
อยางตอเนื่อง 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
ดําเนินการตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบันอยางตอเนื่อง  
มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา [5.2-1(1)] และ
ประเมินคุณภาพภายในสถาบัน
อยางตอเนื่องมาตั้งแตปการศึกษา 
2547 [5.2-1(2)]   รวมท้ังมีการ
ถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู
เกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันและมหาวิทยาลัยใหทัน
การเปล่ียนแปลง เชน การ
เปล่ียนแปลงตัวชี้วัดของ สมศ. 
สกอ. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวม
ในการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพ
ของสถาบันใหเขมแข็ง [5.2-1(3) 
และ 5.2-1(4)]  
 
 
 

5.2-1(1) คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการปฏิบัติตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ 
5.2-1(2)  รายงานประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2549  2550  และ 
2551 
5.2-1(3)   รายงานการดําเนินงาน
โครงการประชุมเครือขายการ
ประกันคุณภาพภายใน วันที่ 28 
ธันวาคม 2552 
5.2-1(4)  รายงานการดําเนินงาน
โครงการประชุมเครือขาย
แลกเปล่ียนเรียนรู  วันที่ 8-9 
เมษายน 2553  ที่เขื่อนภูมิพล 
จังหวัดตาก 

 2 มีการปรับปรุงระบบประกัน
คุณภาพภายในโดยสอดคลองกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ใน

5.2-2(1)   เว็บไซตงานประกัน
คุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
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พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน สํานักงานเลขานุการสถาบันเปน
หนวยงานรับผิดชอบประสานการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาของหนวยงาน[5.2-2(1)]   มี
การดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
[5.2-2(2)]  คณะกรรมการบริหาร
สถาบันและคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ยังมีการมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบกํากับดูแลและการ
จัดเก็บหลักฐานงานประกัน
คุณภาพ [5.2-2(3)]   นอกจากนี้ใน
แตละปการศึกษายังมีการปรับปรุง
ระบบประกันคุณภาพภายในโดย
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนา 
การของหนวยงานเชน การปรับ
เพ่ิมตัวบงชี้ดานการกํากับดแูลดาน
นโยบายของของคณะกรรมการ
ประจาํสถาบันและการใชทรัพยากร
รวมกัน เพ่ือใหสอดคลองกับ    
พันธกิจและโครงสรางขององคกรที่
มีฐานะเทียบเทาคณะ [5.2-2(4)]    

http://qa.rdi.psru.ac.th หัวขอ 
ภารกิจงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.2-2(2)   เว็บไซตงานประกัน
คุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
http://qa.rdi.psru.ac.th หัวขอ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.2-2(3)   คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 2552 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา   
5.2-2(4)   รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้ง
ที่ 2/2553  วันที่ 13 ม.ค. 2553 
(วาระที่ 5.1 และ 5.2) 
 

 3 มีการรายงานผลการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 

มีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง
เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของ
สถาบันเพ่ือการประเมินคุณภาพ 
ภายใน 1 เดือนหลังจากเสร็จส้ินป
การศึกษา  [5.3-2(1)]  และจัดสง
ใหสํานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตอไป 
[5.2-3(2)]  และการเผยแพรผาน
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 
[5.2-3(3)] และระบบ SAR online 
[5.2-3(4)] 

5.2-3(1) รายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน Self Assessment Report 
(SAR)  สถาบันวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจําปการศึกษา 2552 
5.2-3(2) บันทึกขอความจัดสง
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5.2-3(3) เว็บไซตงานประกัน
คุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
http://qa.rdi.psru.ac.th  
5.2-3(4) SAR online 

 4 มีการนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงการดําเนินงานของ

สถาบันฯนําผลการประเมินไปใช
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของ

5.2-4(1)  เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
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หนวยงานอยางตอเนื่อง หนวยงานอยางตอเนื่อง ดังจะเห็น
ไดจากผลการดําเนินงานและผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาที่ดี
ขึ้นเปนลําดับอยางตอเนื่องทุกป 
ต้ังแตปการศึกษา 2550-2552 ที่
นําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบัน [5.2-5(1)]  และ
เผยแพรการพัฒนาคุณภาพจาก
การประเมินผลการศึกษาภายใน
ใหผูเกี่ยวของทราบผานทาง
เว็บไซตงานประกันคุณภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 5.2-4(2)    

สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 
2/2553  
5.2-4(2)  www.qa.rdi.psru.ac.th 
หัวขอ ผลการดําเนินงาน 

 5 มีนวัตกรรมดานการประกัน
คุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น 
หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 
เพ่ือการเปนแหลงอางอิงใหกับ
หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ  

สถาบันฯ มีการพัฒนาตรวจ
ประเมินผลการดําเนินดวยผาน
ระบบอิเลคทรอนิคสดวยการ
พัฒนาระบบ SAR online ซึ่งเปน
ระบบที่เชื่อมตอกับระบบ SAR 
online ของสํานักงานมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพ [5.2-5(1)]  
สถาบันฯ เปนหนวยงานหลักที่
เปนตนแบบในการจัดทํารายงาน
การประเมินผลตัวบงชี้ดานการ
วิจัยและบริการวิชาการ [5.2-5(2)]  
และมีการถายทอดแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับหนวยงานอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัย[5.2-5(3)]   

5.2-5(1)]  www.qa.rdi.psru.ac.th 
หัวขอ SAR online 
5.2-5(2)  คูมือการปฏิบัติตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2553 :  ตารางการ
จัดเก็บหลักฐานดานการวิจัย 
และการบริการวิชาการ   
5.2-5(3)  รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนจัดการความรู 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ป 2553 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 3  

 
 

ผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 5 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินงานตามองคประกอบที่ 5 ดานการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดับที่ดี
มาก  โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ครบทุกระดับ
ของการประเมิน  และมีระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งการนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงงานและการพัฒนานวัตกรรมการเพื่อตอบสนับสนุนการประเมินคุณภาพ 

 
 

จุดแข็ง/ แนวทางเสริมจุดแข็ง  

จุดแข็ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ทั้งการจัดใหมีงานที่รับผิดชอบประสานใหเกิดการประกันคุณภาพภายในและการจัดสรรงบประมาณ  มีระบบฐานขอมูล
เพ่ือการประกันคุณภาพ  มีการปรับเปล่ียนและพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพใหสอดคลองกับ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยสามารถรับการประเมินทั้งคุณภาพภายในและภายนอกไดอยางจริงจังและตอเนื่อง  และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

บุคลากรของสถาบันไดรับการยอมรับในดานการประกันคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดองค
ความรูดานการประกันคุณภาพใหกับหนวยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง อันเปนแนว
ทางการพัฒนาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
เรงสงเสริมใหมีการจัดการความรูของบุคลากรในหนวยงานและใหดําเนินการดานการประกันคุณภาพใหเปน

สวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

             

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม(ถามี) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ดวยการจัดทํา รายงานประเมิน
ตนเองผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (SAR online)  รวมท้ังการจัดทําระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพอื่น ๆ 
เพ่ือประกอบการตรวจประเมินไวในเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนาในหัวขอตาง ๆ ที่ http://rdi.psru.ac.th 

ระบบการกํากับดูแลตัวชี้วัดและองค ประกอบการประกันคุณภาพ รวมถึงการจัดทํารายงานเอกสารถายทอด
และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายเพื่อการจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 




