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ค าน า 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในโครงสรา้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูล

สงคราม  ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ

การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษา การสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรูเ้พื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น

ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ บุคลากรต้องมีความรู ้ความเข้าใจ และ

มีสว่นร่วมที่เกี่ยวข้องกับระบบและแนวทางการประกันคุณภาพ คู่มอืประกันคุณภาพ

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบุคลากรที่จะใช้เป็นนี้

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพต่อไป 

 

 

 

 

 

 

(ดร.ชนิกานต์   คุ้มนก) 

ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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         บทท่ี 1 :  
บทน ำ 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีฐานะเป็น “ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร” ตามพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีส านักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณส่วนหนึ่งของบ้านพิบูล วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

ถนนวังจันทน์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ

พิบูลสงคราม พ.ศ.2538 ซึ่งได้มกีารแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมีฐานะเป็น “ส ำนักวิจัยและบรกิำรวิชำกำร”   

 พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ท าให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 10 ส่วนราชการ 

และส านักวิจัยและบริการวชิาการ เปลี่ยนฐานะเป็น “สถำบันวจิัยและพัฒนำ” 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหัวหน้าส่วนราชการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  โดยมีรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 คน ในปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการ

ภายในออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการสถาบัน ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย และฝ่าย

บริการวิชาการ 

 

ที่ตั้ง 
ปี พ.ศ. 2540 ส านักวิจัยและบริการวชิาการ ได้ย้ายส านักงานมาอยู่บริเวณช้ัน 1 อาคารศูนย์

คอมพิวเตอร์ (ส่วนวังจันทน์)  และต่อมาในปีพ.ศ. 2544 ได้ย้ายส านักงานมาตั้งอยู่อาคาร 4  ช้ัน 1  

หอ้ง 413 และ 414    สถาบันราชภัฏพบิูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)   

ปี พ.ศ. 2550 จวบจนปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว   เลขที่ 156 หมู่ 5  ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมอืง  จังหวัดพิษณุโลก 

 ส าหรับการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการบริหารงานซึ่งประกอบด้วย 

ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และมีรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 3 คน โดยแบ่งสว่นราชการภายในออกเป็น 3 งาน คอื 

1.  งานเลขานุการสถาบัน 

2.  งานบริหารจัดการงานวิจัย 

3.  งานบริการวิชาการ 

 

 

ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1.  
 

 

ปรัชญำ 
         สรา้งและบูรณาการองคค์วามรูก้ารวิจัยจากภูมปิัญญาสู่การพัฒนาสังคม 
 

วิสัยทัศน์ 
         สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ สืบสานงาน

ตามแนวพระราชด าริ     ยึดหลักธรรมภิบาลและการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเพื่อเป็นองค์กร

แหง่การเรยีนรู้และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

   

พันธกจิ 
1. บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรูจ้ากงานวิจัย 

2. บริหารจัดการงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดความรูเ้พื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3. บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการศกึษา วจิัย ถ่ายทอดและสืบสานงานตาม 

แนวพระราชด าริ 

4. บริหารจัดการองคก์รใหเ้กิดระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 

เป้ำประสงค์หลัก (Goal) 
 

 มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานบริหารจัดการและส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดความรูเ้พื่อพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

                                                               

  

ประเด็นยุทธศำสตร์  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดยุทธศาสตร ์ (Strategic Issues)  ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยใหไ้ด้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริเพื่อ 

      พัฒนาท้องถิ่น  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มปีระสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์หรือ/กลยุทธ์ 
ของหน่วยงาน 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
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เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทั้งหมด 15 ข้อ ในแต่ละมิติดังนี้ 

1. เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในมิติด้ำนประสิทธิผล 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในมติิด้านประสิทธิผล 2 ข้อ ดังนี้ 

1) มีงานวิจัยที่มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

2) การบริการวิชาการและการสืบสานความรู้ตามแนวพระราชด าริที่เสริมสร้างการ 

    พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2. เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในมิติด้ำนคุณภำพ 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในมติิด้านคุณภาพการใหบ้ริการ 3 ข้อ ดังนี้ 

3) มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่หรอืถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 

4) การบริการวิชาการที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

5) ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจต่อการรับบริการ 

3. เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในมิติด้ำนประสิทธิภำพ  

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในมติิด้านประสิทธิภาพ 5 ข้อ ดังนี้ 

6) มีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพและแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย 

 ที่เพียงพอ 

7) กระบวนการการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดและสบืสานงานตามแนวพระราชด าริที่ 

 ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 

8) มีการบูรณาการการบริการวิชาการ การเรียนการสอนและวิจัย 

9) ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

10) มีเครอืข่ายความรว่มมอืที่มีประสิทธิภาพ 

4. เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในมิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในมติิด้านการพัฒนาองค์กร 5 ข้อ ดังนี้ 

11) มีการเตรยีมความพร้อมมุง่สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

12) บุคลากรมีสมรรถนะตรงต าแหนง่งานที่ปฏิบัติ 

13)มีการจัดการความรู้ 

14) มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

15)มีสถานที่ท างานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการท างานที่ดี 
 

แผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาสรุปและน าเสนอเป็นแผนที่กลยุทธ์  รวมทั้งการน าเสนอ

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนากับมหาวิทยาลัย  ความสอดคล้องของ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา  ได้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่กลยุทธ์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

สถำบันวิจยัและพัฒนำเป็นองค์กรสนับสนนุส่งเสริมกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร   

สบืสำนงำนตำมแนวพระรำชด ำริ  ยึดหลักธรรมภบิำลและกำรบริหำรคุณภำพทั่วท้ังองค์กรเพื่อ

เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรูแ้ละพัฒนำท้องถิน่อยำ่งยั่งยนื 
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พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

งานวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการงาน

บรกิารวิชาการและสืบสานงานตาม

แนวพระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิน่ 

 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

องค์กรให้มปีระสิทธิภาพและเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

มีงานวิจัยที่มคีุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานสากล 

การบรกิารวิชาการและการสืบสานความรู้

ตามแนวพระราชด าริ 

ที่เสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

ระบบการสนับสนุนการสรา้งงาน 

วิจัยและเผยแพร่หรือถ่ายทอดสู่

ผู้ใช้ประโยชน์ 

 

การบรกิารวิชาการที่มี

ผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ

สรา้งความเข้มแข็งแก่ชมุชน 

กระบวนการการให้บรกิารวิชาการ

ถ่ายทอดและสบืสานงานตามแนว

พระราชด าริที่ตรงกับความต้องการ 

มีเครือข่ายความร่วมมือที่มี

ประสิทธิภาพ 

มีกระบวนการ

บรหิารจัดการ

งานวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพและ

แหลง่ทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่เพียงพอ 

 

มีการบูรณาการการบรกิารวิชาการ 

การเรียนการสอนและวิจัย 

ระบบบรหิารจัดการมีประสิทธิภาพ

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

บุคลากรมสีมรรถนะตรง

ต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ 
มรีะบบสารสนเทศที่

ทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

ต่อการรับบริการ 

ในระดับดีมาก 

มกีารจัดการ

ความรู ้

มีการเตรียมความพร้อมมุง่สู่การเปลีย่นแปลงเพื่อการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน 

มสีถานที่ท างาน

ส่ิงแวดล้อมและ

บรรยากาศการท างานที่ดี 
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ควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำกับมหำวิทยำลัย 

 

            

            
  

            

            

            

            

            

            

       

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

วสิัยทัศน์ :  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏช้ันน าของประเทศ มคีวามเป็นเลิศในการผลิตครู เป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ สบืสานพระราชด าร ิและเป็นศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลา่ง 

การยกระดับการผลิต

บัณฑิตให้มีคุณธรรม 

คุณภาพและ

พัฒนาการผลิตครูสู่

ความเป็นเลิศ 

การพัฒนาการวิจัย และสืบ

สาน โครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด าริ บูรณาการ

ไปสู่การเรียนการสอน และ

บรกิารวิชาการ เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

การพัฒนาสู่

การเป็น         

ศูนย์

ศิลปวัฒนธรรม

ภาคเหนือ

ตอนล่าง 

 

การพัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ ภายใต้

สภาพแวดล้อมที่ดี บรหิาร

จัดการ 

ตามหลกัธรรมาภิบาล ปร
ะเ
ด็น

ยุท
ธศ

ำส
ตร

 ์

บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ มทีักษะดา้นวิชาการ 

วิชาชีพตามความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตมีทกัษะ

การใช ้3 ภาษา 

เป็นแหล่งสรา้ง พฒันา

องค์ความรู้และการ

ถ่ายทอดเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นในจังหวัด

พิษณุโลกและสุโขทัย 

เป็นศูนยก์ลางข้อมูล

ทางด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม              

และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

เป็นองคก์ารแหง่

การเรียนรู้ บริหาร

จัดการตามหลกั

ธรรมาภิบาล เป
้ำป

ระ
สง
ค ์

วิสัยทัศน์ สถำบันวจิัยและพัฒนำเป็นองค์กรสนับสนุนส่งเสริมกำรวจิัย บริกำรวชิำกำร สืบสำนงำนตำมแนวพระรำชด ำริ   
ยึดหลักธรรมภิบำลและกำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กรเพื่อเปน็องค์กรแห่งกำรเรียนรูแ้ละพัฒนำท้องถิ่น

อย่ำงยั่งยืน 

 

 
มีระบบบรหิารจัดการงานวิจัยที่ดมีี

ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนส่งเสรมิ

ให้เกิดผลงานวิจัยที่มคีุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานสากล 

มีระบบบรหิารจัดการงานบรกิารวิชาการ

และการสืบสานความรู้ตามแนว

พระราชด าริ 

ที่เสริมสร้างการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

มีระบบบรหิารจัดการ

องค์กรที่ดีโดยยึดหลกั

ธรรมาภิบาลเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป
้าป

ระ
สง

ค์ 
สถ

าบ
ันว

ิจัย
แล

ะ
พัฒ

นา
 

ส่ง
เส
รมิ

สน
ับส

นุน
กา

ร

พัฒ
นา

ขีด
คว

าม
สา

มา
รถ

ขอ
งน

ักว
ิจัย

แล
ะส

ร้า
ง

นัก
วิจ

ัยรุ่
นใ
หม

่ 

กล
ยุท

ธ์ข
อง

มห
าว

ิทย
าล

ัยใ
นป

ระ
เด
็นยุ

ทธ
ศา

สต
ร์ท

ี่ 2
 

เร่
งรั
ดก

าร
ผล

ิตผ
ลง

าน
วิจ

ัย

ที่ม
ีคุณ

ภา
พเ

พื่อ
กา

รพ
ัฒ
นา

ท้อ
งถ

ิ่นแ
ละ

สร้
าง
คว

าม

เข
้มแ

ข็ง
ทา

งว
ิชา

กา
รข

อง

มห
าว

ิทย
าล

ัย 

สน
ับส

นุน
กา

รใ
ห้บ

รกิ
าร

วิช
าก

าร
เพ

ื่อก
าร

เรี
ยน

รู้ 

กา
รพ

ัฒ
นา

กา
รเ
รีย

นก
าร

สอ
น 
กา

รว
ิจัย

แล
ะ

เส
รมิ

สร
า้ง
คว

าม
เข
้มแ

ขง็

ขอ
งช

ุมช
น 

เร่
งรั
ดก

าร
สร

า้ง

ผล
กา

รว
ิจัย

 ถ
่าย

ทอ
ด

คว
าม

รู้จ
าก

โค
รง
กา

รส
ืบ

สา
นง

าน
อัน

เน
ื่อง

มา
จา

ก

แน
วพ

ระ
รา

ชด
 าร

สิู่ท
้อง

ถิ่น
 

พัฒ
นา

เค
รือ

ข่า
ยค

วา
ม

ร่ว
มม

ือก
าร

วิจ
ัยแ

ละ

บร
กิา

รว
ิชา

กา
รใ
ห้ม

ี

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

แห
ล่ง

บร
กิา

ร

วิช
าก

าร
ให

้มีป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
 

พัฒ
นา

ระ
บบ

บร
หิา

รจ
ัด 

กา
รง
าน

วิจ
ัยแ

ละ
บริ

กา
ร

วิช
าก

าร
ให

้มีป
ระ

สิท
ธิภ

าพ

แล
ะป

ระ
สิท

ธิผ
ล 

พัฒ
นา

ระ
บบ

บร
หิา

รจ
ัด 

กา
รต

าม
หล

กัธ
รร

มา
ภิบ

าล
 

ยก
ระ

ดับ
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พก

าร

ท า
งา
นเ
พื่อ

พัฒ
นา

มห
าว

ิทย
าล

ัยใ
ห้เ
ป็น

อง
ค์ก

ร

แห
่งก

าร
เรี
ยน

รู้ 

พัฒ
นา

โค
รง
สร

า้ง
พืน้

ฐา
น

แล
ะส

ภา
แว

ดล
้อม

ภา
ยใ
น

มห
าว

ิทย
าล

ัยเ
พื่อ

กา
รเ
ป็น

มห
าว

ิทย
าล

ัยส
ีเข
ียว
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ควำมสอดคล้องของประเด็นยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมกับกลยุทธ์ตำมแผนกลยุทธ์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่ 2  การพัฒนาการวจิัยและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิบูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

เป้ำประสงค ์ เป็นแหล่งสร้าง พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นในจังหวัดพษิณโุลกและสโุขทัย 

 

กลยุทธ์ของมหาวทิยาลัย 
แนวทางการด าเนนิงานของ

มหาวทิยาลัย 
ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของมหาวทิยาลัย 

กลยุทธ์สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาขีดความสามารถของ

นักวจิัย และสรา้งนกัวิจัยรุ่น

ใหม ่

ยกระดับศักยภาพนักวจิัยของ

มหาวทิยาลัย  

 

2.1.1 ร้อยละของนักวจิัยรุ่นใหมต่อ่อาจารย์ประจ า 3. พัฒนาศักยภาพนักวจิัยให้

สามารถแขง่ขันได ้2.1.2 จ านวนนักวจิัยท่ีเป็นหัวหนา้ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 

2.1.3 ร้อยละถ่วงน้ าหนักของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.2 เร่งรัดการผลิตงานวิจัยท่ี

มคีุณภาพเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น (พษิณุโลกและ

สุโขทัย) และสร้างความ

เข้มแข็งทางวิชาการของ

มหาวทิยาลัย 

สนับสนุนการพัฒนางานวจิัย

เชงิบูรณาการร่วมกับผู้ใช้

ประโยชน ์

2.2.1.1 จ านวนหนว่ยวจิัยเฉพาะทาง 2. พัฒนาระบบสนับสนุนพันธ

กิจด้านการวิจัย 

 

2.2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยท่ีได้รับการอา้งอิง 

2.2.8.2 งบประมาณสนับสนุนงานวจิัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 

2.2.4.2 จ านวนครัง้ของการจัด/เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 

2.2.5.1  ร้อยละของงานวจิัยท่ีมีนักศกึษา/บัณฑิตศกึษาเป็นสว่นหนึ่งของงานวิจัย 

เร่งรัดการเผยแพร่ผลงานวิจัย

สู่การใชป้ระโยชน์ 

2.2.2   ร้อยละของผลงานวจิัยท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ 5. พัฒนาระบบสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผูใ้ช้

ประโยชน ์

2.2.3   ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2.2.4.1 คุณภาพวารสารวิชาการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

2.2.6.1 ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวจิัย 

2.2.8.1 จ านวนโครงการวจิัยในประเด็นเร่งดว่นของมหาวทิยาลัย 
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ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่ 2  การพัฒนาการวจิัยและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิบูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

เป้ำประสงค ์ เป็นแหล่งสร้าง พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นในจังหวัดพษิณโุลกและสโุขทัย 

กลยุทธ์ของมหาวทิยาลัย 
แนวทางการด าเนนิงานของ

มหาวทิยาลัย 
ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของมหาวทิยาลัย 

กลยุทธ์สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

2.3 สนับสนุนการให้บริการ

วชิาการเพื่อการเรียนรู้ การ

พัฒนาการเรียนการสอน การ

วจิัย และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

พัฒนาศักยภาพการให้บริการ

วชิาการท้ังแหล่งการเรียนรู้

และบุคลากร  และให้บริการ

วชิาการท่ีตรงตามความ

ตอ้งการของท้องถิ่น 

 

2.3.1.1  ร้อยละของการบรรลุความส าเร็จของโครงการในแผนบริการวิชาการแก่

สังคม 

4. บูรณาการงานวจิัยกับการ

บริหารวชิาการและการเรียน   

การสอน 

7. พัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการวิชาการท้ังแหล่งการ

เรียนรู้และบุคลากร 

 

2.3.1.2  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอันเกิดจากการ

บริการวิชาการแก่สังคม 

2.3.1.3  ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน

และการวจิัย 

2.3.3.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริการวิชาการ 

2.3.3.2  ร้อยละของอาจารย์ท่ีให้บริการวิชาการแก่สังคม 

2.6.1.1  ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการวิชาการตอ่เป้าหมาย 

2.6.1.2  ระดับความพึงพอใจตอ่การเข้ารับบริการวิชาการ 

2.4 เร่งรัดการสร้าง

ผลการวจิัย ถ่ายทอดความรู้

จากโครงการสบืสานงานอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ

ลงสูท้่องถิ่น (พษิณุโลกและ

สุโขทัย) 

ศกึษาวจิัย สรา้งองค์ความรู้

จากงานโครงการตามแนว

พระราชด ารโิดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพยีงบูรณาการสู่

การเรียนการสอน   

2.4.2.1  ร้อยละของการบรรลุความส าเร็จของโครงการในแผนงานส่งเสริมสบื

สานงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

8. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนตามแนวพระราชด าริ

ของสมเด็จพระเทพฯ 

2.4.2.2  ร้อยละของโครงการสบืสานงานอันเนื่องมาจากแนวพรราชด าริท่ีบูรณา

การกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

2.4.2.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอันเกิดจากการสบื

สานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

2.4.1.1 จ านวนผลงานวจิัยจากการสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าร ิ
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ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่ 2  การพัฒนาการวจิัยและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิบูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

เป้ำประสงค ์ เป็นแหล่งสร้าง พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นในจังหวัดพษิณโุลกและสโุขทัย 

กลยุทธ์ของมหาวทิยาลัย 
แนวทางการด าเนนิงานของ

มหาวทิยาลัย 
ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของมหาวทิยาลัย กลยุทธ์สถาบันวจิัยและพัฒนา 

2.5 พัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมอืการวิจัยและการ

บริการวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพ 

สร้างเครอืขา่ยการวจิัยและ

บริการวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอก 

2.5.1.1  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดจากเครอืขา่ยความร่วมมอื 4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื

การวจิัยให้มีประสิทธิภาพ 

2.6 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการงานวจิัยและบริการ

วชิาการให้มปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

เร่งรัดการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการงานวจิัยและ

การบริการวิชาการเพื่อการ

พัฒนาทอ้งถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพ 

2.7.2.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

งานวจิัยให้มีประสิทธิภาพ 2.2.6.1  ระบบและกลไกการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  

2.2.6.2  จ านวนผลงานวจิัยท่ีไดรั้บการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา 

2.7.3.1 ระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยและบริการ

วชิาการ 

2.7.1.1 กระบวนการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

งานบริการวิชาการและการสบื

สานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ

เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นอยา่ง

ยั่งยืน 

2.3.1.1 ร้อยละของการบรรลุความส าเร็จของโครงการตามแผนบริการวิชาการ

แก่สังคม 

2.3.1.2  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอันเกิดจากการ

บริการวิชาการแก่สังคม 

2.4.2.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอันเกิดจากการสบื

สานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  การพัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดลอ้มท่ีดีและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล   

เป้ำประสงค ์ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

กลยุทธ์ของมหาวทิยาลัย 
แนวทางการด าเนนิงานของ

มหาวทิยาลัย 
ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของมหาวทิยาลัย กลยุทธ์สถาบันวจิัยและพัฒนา 

4.1 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐและถ่ายทอดความรู้เร่ือง

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐแก่บุคลากร 

4.1.1.3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 

8. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมภิบาลและการ

จัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร 4.1.2.4  ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถาบันทุกระดับ 

4.1.2.4  การปฏบัิตติามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถาบัน 

4.2 ยกระดับประสิทธิภาพ

การท างานเพ่ือพัฒนา

มหาวทิยาลัยให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เร่ืองการวัด การวเิคราะห์

และการจัดการความรู้ 

4.1.2.3  ระดับความส าเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายความส าเร็จของ

ผลลัพธ์ในการด าเนนิงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

9. บริหารจัดการทรัพยากร

มนุษยใ์ห้มีการจัดการความรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 4.1.3.1  ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม 

การเข้าสูต่ าแหนง่ตามสายงาน 

4.2.1.4  ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.2.1.5  จ านวนชอ่งทาง/ชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.2.1.6  ระดับความส าเร็จของผลลัพธ์ในการด าเนนิงานตามแผนการจัดการ

ความรู้ 

4.2.1.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ 10. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและ

สารสนเทศให้มปีระสิทธิภาพ 

4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และสภาพแวดลอ้มภายใน

มหาวทิยาลัย เพื่อการเป็น

มหาวทิยาลัยสีเขียว 

พัฒนาและปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ให้

สื่อถึงการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

4.3.1.1 จ านวน/รายการสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับการปรับปรุง 11. พัฒนาสุนทรียภาพเพื่อ

เสริมสร้างบรรยากาศการ

ท างาน 
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แผนปฏิบัติรำชกำร สถำบันวจิัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพบิูลสงครำม 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) 

 

ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 

เป้ำประสงค์   มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ดมีีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยที่มคีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานสากล  
กลยุทธ ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด (KPIs) ระยะเวลำ (ปี พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 

1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

มีกระบวนการบรหิารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและ

แหลง่ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เพียงพอ 

ร้อยละของความพงึพอใจต่อระบบบรหิารจัดการ

งานวิจัย 

70 75 80 85 

2. พัฒนาระบบสนับสนุนพันธกิจ

ด้านการวิจัย 

มีทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยอย่าง

เพียงพอ 

ผลประเมินความส าเร็จของสิง่สนับสนุนพันธกิจด้าน

การวิจัย 

3.51 4.01 4.51 >4.51 

3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้

สามารถแข่งขนัได้ 

มีนักวิจัยและผลงานวิจัยเพิ่มขึน้ทัง้คณุภาพและปริมาณ ร้อยละของนักวิจัยที่ไดรั้บการพัฒนา 

(อาจารย์ประจ า 300 คน) 

    10 12 14 16 

4. บูรณาการงานวิจัย การ

บรกิารวิชาการ และการเรียน

การสอน 

มีงานวิจัยวิจัยที่มีการบูรณาการกับการบรกิารวิชาการ และ

การเรียนการสอนเพิ่มขึน้ 

ร้อยละงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการบรกิาร

วิชาการ และการเรียนการสอน 

    10 12 14 16 

5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

การวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

มีเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานของรัฐ 

จ านวนกิจกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ 3 4 5 6 

6. พัฒนาระบบการสนบัสนุน

การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้

ประโยชน์    

มีวารสารวชิาการที่ไดม้าตรฐานเตรยีมเข้าสู่ฐานข้อมูล 

Scopus 

วารสารวชิาการที่ไดม้าตรฐานเตรียมเข้าสู่ฐานข้อมลู 

Scopus 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 

มีการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์ จ านวนความรู้จากงานวิจัยที่สังเคราะห์และเผยแพร่

สู่ผู้ใช้ประโยชน์ 

6 9 12 15 

มีระบบการคุ้มครองสิทธิข์องงานวิจัยและทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจการ

คุ้มครองสทิธิ์ของงานวิจัยและทรัพย์สินทางปญัญา 

    10 12 14 16 
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ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์   มรีะบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและการสบืสานความรู้ตามแนวพระราชด าริที่เสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด (KPIs) ระยะเวลำ (ปี พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 

7. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการงานบริการวิชาการ

และการสบืสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด ารเิพื่อการ

พัฒนาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน 

มรีะบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่สังคม

และจัดการเพื่อสง่เสริมการศึกษาวิจัย สบืสานงาน

โครงการตามแนวพระราชด ารเิพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น

อย่างย่ังยนื 

ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ

งานบริการวิชาการและการสบืสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

3.51 4.01 4.51 >4.51 

8. พัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการวิชาการท้ังแหล่ง

การเรียนรู้และบุคลากร 

ผู้ให้บริการมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และ

ให้บริการวิชาการ 

ระดับความส าเร็จของแหลง่เรียนรู้ (ศูนย์

ฝึกอบรม) 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 

9. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนต ารวจตระเวน 

ชายแดนตามแนว

พระราชด ารสิมเด็จพระเทพฯ 

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

ในเขตพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลกเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนท่ีเกิดจากการถ่ายทอดความรู้และ

สบืสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าร ิตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ

ภายนอก (สมศ.) 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มปีระสิทธิภาพและเป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู ้ 

เป้ำประสงค์   มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภบิาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด (KPIs) ระยะเวลำ (ปี พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 

10.  พัฒนาระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมภิบาล

และการจัดการคุณภาพท่ัว

ท้ังองค์กร 

สถาบันวจิัยและพัฒนามรีะบบการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมภิบาลและการจดัการคุณภาพท่ัวท้ัง

องค์กรท่ีสง่ผลให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้และ

ด าเนนิงานตามพันธกิจอย่างมคีณุภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จในการบริหารสถาบันวจิัย

และพัฒนาให้มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ท่ีด ี

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 

11. บริหารจัดการทรัพยากร

มนุษยใ์ห้มีการจัดการ

ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรมศีักยภาพและสมรรถนะตรงต าแหน่งงานท่ี

ปฏบัิต ิและน าการจัดการความรู้มาพัฒนางานที่

ปฏบัิติ 

ร้อยละของบุคลากรท่ีน าความรูท่ี้ได้จาก

การจัดการความรู้มาประยุกตใ์ชใ้นการ

ปฏบัิตงิานจรงิ  

75 80 85 90 

12. พัฒนาระบบฐานขอ้มูล

และสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพ 

มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้และเป็น

ปัจจุบัน 

ระดับความพึงพอใจต่อระบบฐานขอ้มูลและ

สารสนเทศ 

3.51 4.01 4.51 4.51 

13. พัฒนาสุนทรียภาพเพื่อ

เสริมสร้างบรรยากาศการ

ท างาน 

มสีถานท่ี ภูมทัิศน์และบรรยากาศท่ีเอื้อตอ่การ

ปฏบัิตงิาน 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและ

วัฒนธรรมท่ีเอื้อตอ่การปฏบัิตงิาน 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและมำตรกำร ตำมแผนกลยุทธ์สถำบันวจิัยและพัฒนำ พ.ศ. 2556-2559 

ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยที่มคีุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 

เป้ำประสงค์  มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ดมีีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยที่มคีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานสากล 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPIs) มำตรกำร โครงกำรรเิริ่ม 

1. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการงานวจิัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

1) ร้อยละของความพงึพอใจต่อระบบบริหารจัดการ

งานวจิัย 

เร่งรัดการจัดท ากรอบทิศทางนโยบายการ

วจิัยของมหาวิทยาลัย 

โครงการประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อจัดท ากรอบ

ทิศทางและนโยบายวจิัยของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพบูิลสงคราม 

เร่งรัดการปรับระบบสนับสนุนทุนวจิัยและ

การตดิตามงานวิจัย 

โครงการริเร่ิมหนว่ยบริหารจัดการงานวจิัย

ระดับคณะ 

ส่งเสริมการจัดการความรู้การบริหารจัดการ

งานวจิัย 

โครงการประชุมเชงิปฏบัิตกิารจัดการความรู้

ด้านการบริหารจัดการงานวจิัย 

สนับสนุนการสร้างงานวจิัยบนพืน้ฐานความ

หลากหลายทางชวีภาพของสังคม วัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอ้ม รว่มกับสังคมชุมชนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการท างานวิจยัเป็นทีมแบบมี

ส่วนร่วม 

2. พัฒนาระบบสนับสนุน

พันธกิจด้านการวิจัย 

2) ผลประเมินความส าเร็จของสิ่งสนับสนุนพันธกิจ

ด้านการวจิัย 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวชิาการท่ีสง่เสริม

การวจิัย 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนบทความ

วชิาการส าหรับบัณฑิตศกึษา 

สนับสนุนหนว่ยวจิัยฯ โครงการหนว่ยวจิัยเฉพาะทาง 

สนับสนุนการให้ค าปรึกษาด้านการวจิัย คลินิคการวจิัย 

สนับสนุนระบบฐานขอ้มูลและแหลง่ค้นคว้า

ทางวิชาการ 

พัฒนาห้องการจัดการเรียนรู้ 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยที่มคีุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 

เป้ำประสงค์  มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ดมีีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยที่มคีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานสากล 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPIs) มำตรกำร โครงกำรรเิริ่ม 

3. พัฒนาศักยภาพนักวจิัยให้

สามารถแขง่ขันได ้

3) ร้อยละของนักวจิัยท่ีได้รับการ

พัฒนา 

สร้างนักวจิัยรุ่นใหม ่เสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่น

กลางและนักบริหารโครงการวจิยั ท้ังทักษะ

การวจิัย การเผยแพร่ผลงานวจิยัสูผู่้ใช้

ประโยชนแ์ละจรรยาบรรณการวจิัย 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิยั 

โครงการยกย่องเชดิชูเกียรตนิักวจิัยผลงานวจิัยในระดับ

ดีเด่น 

4. บูรณาการงานวจิัยกับการ

เรียนการสอนและการบริการ

วชิาการ 

4) ร้อยละงานวจิัยท่ีมีการบูรณาการ

กับการเวจิัยและ/หรือการเรียนการ

สอน 

ส่งเสริมการบูรณาการงานวจิัยกับการเรียน

การสอนและการบริการวิชาการ 

โครงการสนับสนุนทุนวจิัยท่ีตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์การ

วจิัยของชาติและของมหาวทิยาลัย 

โครงการสนับสนุนกองทุนสง่เสริมสนับสนุนการวจิัย

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 

5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื

การวจิัยให้มีประสิทธิภาพ 

5) จ านวนกิจกรรมท่ีเกิดจาก

เครอืขา่ยความร่วมมอื 

สนับสนุนการมสี่วนร่วมระหว่างมหาวทิยาลัย 

องคก์รภาครัฐ เอกชน ประชาชน  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และเครอืขา่ยกับ

ตา่งประเทศ 

โครงการเครอืขา่ยวจิัย (Thai-Laos, PSRU-UNPAD, 

PSRU-KENT, PSRU-Hiroshima) 

6. พัฒนาระบบการสนับสนุน

การเผยแพร่ผลงานวิจัยสูก่ารใช้

ประโยชน์    

6) วารสารวิชาการท่ีได้มาตรฐาน

เตรียมเข้าสูฐ่านขอ้มูล Scopus 

เตรียมความพร้อมของวารสารฯ เพื่อเข้าสู่

ฐานขอ้มูล Scopus 

โครงการจัดท าวารสารวิชาการคุณภาพ 

7) จ านวนความรู้จากงานวจิัยท่ี

สังเคราะห์และเผยแพร่สูผู่ใ้ชป้ระโยชน์ 

เร่งรัดการคัดสรร สังเคราะห์ผลงานวจิัยเพื่อ

ถ่ายทอดความรู้สูผู่้ใชป้ระโยชน ์ 

โครงการสังเคราะห์ความรู้จากงานวจิัย 

8) ร้อยละของบุคลากรท่ีมคีวามรู้

ความเข้าใจการคุ้มครองสิทธ์ิของ

งานวจิัยและทรัพย์สนิทางปัญญา 

ให้ความรู้และส่งเสริมการจดทะเบียน

คุ้มครองสิทธ์ิจากงานวจิัยและทรัพย์สนิทาง

ปัญญา 

โครงการอบรมการจดสทิธิบัตรและทรัพย์สนิทางปัญญา 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์  มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและการสบืสานความรู้ตามแนวพระราชด าริที่เสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPIs) มำตรกำร โครงกำรรเิริ่ม 

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

งานบริการวิชาการและการสบื

สานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด ารเิพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

9) ระดับความพึงพอใจต่อการ

บริหารจัดการงานบริการวิชาการ

และการสบืสานงานโครงการอนั

เนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ

สนับสนุนการให้บริการวิชาการท่ีหลาก 

หลายตรงตามความตอ้งการของชุมชน

ท้องถิ่น  และติดตามประเมินความส าเร็จ

ของการให้บริการวิชาการแก่สังคมและการ

สบืสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าร ิ

โครงการบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการ

วชิาการและงานส่งเสริมสบืสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลดา้น

การวจิัยและบริการวิชาการ 

โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อ

พัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชด ารขิองมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบูิลสงคราม 

เสริมสร้างความเข้าใจและการประเมิน

ความส าเร็จของการบูรณาการการบริการ

วชิาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

โครงการตดิตามประเมินผลกระทบท่ีเป็นประโยชนจ์าก 

การให้บริหารวชิาการ 

เร่งรัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และ

สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้จากการสบื

สานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าร ิ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด ารขิองมหาวทิยาลัย 

8. พัฒนาศักยภาพการให้บริการ

วชิาการท้ังแหล่งการเรียนรู้และ

บุคลากร 

10) ระดับความส าเร็จของแหลง่

เรียนรู้(ศูนยฝ์ึกอบรม) 

เสริมศักยภาพในการให้บริการวิชาการท้ัง

บุคลากรและแหลง่เรียนรู้ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้บริการวิชาการ   
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ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์  มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและการสบืสานความรู้ตามแนวพระราชด าริที่เสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPIs) มำตรกำร โครงกำรรเิริ่ม 

9. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

ตามแนวพระราชด ารสิมเด็จ

พระเทพฯ 

11) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนท่ีเกิดจาก

การถ่ายทอดความรู้และสืบสาน

งานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าร ิตามเกณฑก์าร

ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  

ส่งเสริมสนับสนุนให้หนว่ยงานด าเนนิ

กิจกรรมการสบืสานความรู้จากงานโครงการ

อันเนื่องมาจากแนวพระราชด ารแิละ

ถ่ายทอดความรู้สูชุ่มชน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มปีระสิทธิภาพและเป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้ 

เป้ำประสงค์  มรีะบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภบิาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPIs) มำตรกำร โครงกำรรเิริ่ม 

10. บริหารจัดการทรัพยากร

มนุษยใ์ห้มีการจัดการความรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

12) ร้อยละของบุคลากรท่ีน า

ความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้

มาประยุกต์ใชใ้นการปฏบัิตงิาน

จรงิ  

 

เสริมศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรให้

เหมาะสมกับต าแหนง่งานเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

พัฒนาบุคลากร 

เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของ

บุคลากร 

โครงการยกย่องบุคลากรดีเด่นท่ีปฏบัิตงิานดว้ยวัฒนธรรม

คุณภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้

ภายในองค์กร 

โครงการจัดการความรู้  

11. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและ

สารสนเทศให้มปีระสิทธิภาพ 

13) กระบวนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบรหิารและ

ตัดสนิตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพภายใน  

เร่งรัดการเสริมศักยภาพของระบบ

สารสนเทศและฐานข้อมูลการวิจัย การ

บริการวิชาการ และการบริหารจัดการและ

พัฒนาองค์กร 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการ

วชิาการและงานส่งเสริมสบืสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลดา้น

การวจิัยและบริการวิชาการ 

12. พัฒนาสุนทรียภาพเพื่อ

เสริมสร้างบรรยากาศการท างาน 

14) การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิ

ทางศลิปะและวัฒนธรรมท่ีเอื้อตอ่

การปฏบัิตงิาน 

สนับสนุนการมสี่วนร่วมของบุคลากรเพื่อ

ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งอ านวยความ

สะดวกเพื่อการท างานด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ 

13. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมภบิาลและการ

จัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร 

15) ระดับความส าเร็จในการ

บริหารสถาบันวจิัยและพัฒนาให้มี

ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

สนับสนุนการน า ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA)  

 

โครงการพัฒนาระบบตดิตามประเมินผลการปฏบัิตติาม

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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โครงสร้างการบริหารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าสถาบัน  ในคราวการประชุมครั้งที่  5/2555  วันที่  28  มีนาคม 2555  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักงานผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      
 (นางสาวกัลนกิา  พูลผล) 

รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ           
ผศ.ดร. นิวัตร พัฒนะ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
  ดร.ชนิกานต์    คุ้มนก 

คณะกรรมการประจ า                      
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       
 ดร. สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการ  
 ผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย         
 ดร.เชิดชัย  โพธ์ิศรี 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร               
ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 

คณะกรรมการ                   
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

คณะกรรมการพฒันา            
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

คณะกรรมการบริการวิชาการ  
และวิชาชีพแก่สังคม 

คณะกรรมการส่งเสริมและสบื
สานโครงการในพระราชด าร ิ

หัวหน้าส านักงานเลขานุการสถาบัน หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ 

 
งานบรหิารจัดการงานบริการ                 
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

 
งานส่งเสริมและสืบสานโครงการ   

(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

 
งานหน่วยฝึกอบรม                                    

  ( เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

 
งานเครือข่ายและบริการวิชาการ    

(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

 
งานพัฒนาระบบฐานข้อมลูการบรกิาร
วิชาการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

 
งานส่งเสริมการจดสิทธิบัตร 
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

 
งานธุรการและสารบรรณ             

 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

 

หัวหน้าฝ่ายบรหิารจัดการงานวิจัย 

 
งานนโยบายและแผน                 

  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    
(นักวิชาการการศึกษา) 

งานบุคลากร สวัสดกิาร และอาคารสถานที่               
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ            
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 

งานประชาสัมพันธ์                         
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานการเงินและพัสดุ                        
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานธุรการและสารบรรณ              
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานประชุมสถาบัน                       
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

งานประสานและสง่เสรมิโครงการวิจัย  
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย            
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย   
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานส่งเสริมวิจัยเฉพาะทาง              
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานเครือข่ายการวิจัย                     
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานพัฒนาระบบฐานข้อมลูงานวิจัย      
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานพัฒนาระบบฐานข้อมลูงานวิจัย               
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานธุรการและสารบรรณ              
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

 โครงสร้างการบรหิาร 
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โครงสร้างบริหารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าสถาบัน  ในคราวการประชุมครั้งที่  5/2555  วันที่  28  มีนาคม 2555 โดยแบ่งโครงสร้าง

องค์กรภายในออกเป็น 3 ฝ่ายคือ ส านักงานเลขานุการสถาบัน ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย และฝ่าย

บริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

ส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 

ส านักงานเลขานุการสถาบัน ฝ่ายบริการวิชาการ 

 
งานบรหิารจัดการงานบริการ                  

 

งานส่งเสริมและสืบสานโครงการ    

 

งานหน่วยฝึกอบรม                                    
  ( เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

 
งานเครือข่ายและบริการวิชาการ    

(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

 
งานพัฒนาระบบฐานข้อมลูการบรกิาร

วิชาการ  

 
งานส่งเสริมการจดสิทธิบัตร 

 

งานธุรการและสารบรรณ             

 

ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย 

 
งานนโยบายและแผน                 

  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ

แผน) 

งานประกันคุณภาพการศึกษา     

งานบุคลากร สวัสดกิาร และอาคาร
สถานที่                

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ             

งานประชาสัมพันธ์                          

งานการเงินและพัสดุ                         

งานธุรการและสารบรรณ               

งานประชุมสถาบัน                       
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

งานประสานและสง่เสรมิโครงการวิจัย   

งานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย             

งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย    

งานส่งเสริมวิจัยเฉพาะทาง               

งานเครือข่ายการวิจัย                      

งานพัฒนาระบบฐานข้อมลูงานวิจัย       

งานพัฒนาระบบฐานข้อมลูงานวิจัย                

งานธุรการและสารบรรณ               

 โครงสร้างองค์กร 
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คุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธาน และภารกิจของสถาบัน 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Assurance) หมายถึง การท ากิจกรรมหรือการ

ปฏิบัติการในภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนเกิดความมั่นใจในคุณภาพ 

และมาตรฐาน ปัจจัยน าเข้า ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาของ

สถาบัน 

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศกึษาของสถาบันที่มคีวามสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน 

   ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นการประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันจากภายในโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผลจากการตรวจสอบ

คุณภาพภายใน คือ มีการวางระบบงานที่มีระบบกลไกชัดเจน รวมทั้งมีการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างๆ 

การด าเนินการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมินคุณภาพ 

กลไกกำรประกันคุณภำพ หมายถึง บุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ กิจกรรม และหน่วยงาน

ซึ่งสนับสนุนให้การด าเนินงานตามพันธกิจ เป็นไปอย่างราบรื่นตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ว่าสถาบันมี

ระบบกลไกก ากับ ควบคุมคุณภาพ และได้ปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกล่าว 

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ

สถาบันที่มผีลต่อคุณภาพการศกึษา 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึง

ประสงค์ที่ต้องการใหเ้กิดขึน้ในสถาบัน เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม และก ากับดูแล 

การตรวจสอบ การประเมินผล  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  กล่าวคือ  ส่งเสริม

การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑติและบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน /สังคม 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ว่าการด าเนินงานของสถาบันในแต่ละมาตรฐาน  เป็นไป

ตามเกณฑแ์ละมาตรฐานการศกึษาที่ก าหนด 

นิยามศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษา 
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กำรประกันคุณภำพภำยใน หมายถึง การประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ

มาตรฐานการศกึษาของสถาบันโดยบุคลากรของสถาบัน   หรอืหน่วยงานต้นสังกัดที่มหีน้าที่ก ากับดูแล 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษา  การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ซึ่งกระท าโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือผู้ประเมินภายนอก

แล้วแต่กรณี เพื่อมุ่ งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศกึษาใหม้ีคุณภาพดียิ่งขึน้ 

กำรรับรองมำตรฐำน หมายถึง การให้การรับรองการท าการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้

ประเมินภายนอก ที่มีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษาก าหนด 

ผู้ประเมินภำยนอกระดับอุดมศึกษำ หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ท าการประเมินคุณภาพภายนอก

สถาบันการศกึษาระดับอุดมศกึษา 

รำยงำนประจ ำปี   หมายถึ ง  รายงานสัมฤทธิผลการด าเนินงานในรายปี ของ

สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งถือว่าเป็นรายงานการประเมินตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาที่เสนอต่อหน่วยงานต้น

สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า

สาธารณูปโภค เงนิอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบดุล (งบครุภัณฑ ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่ำเสื่อมรำคำ หมายถึง การปันส่วนต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรอย่างเป็นระบบตลอดอายุการ

ใช้งานของสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาเกิดจากการสูญเสียศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ถาวรอัน

เนื่องมาจากเวลา  การใช้งาน  และความล้าสมัย  หน่วยงานจะต้องรับรู้การสูญเสีย  ศักยภาพในการ

ให้บริการของสินทรัพย์ถาวรในรูปของค่าเสื่อมราคาคู่กับค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นประจ าในแต่ละรอบ

ระยะเวลาบัญชี การค านวณค่าเสื่อมราคาใช้เกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  กองนโยบาย

และแผน จะเป็นผูจ้ัดท าข้อมูลส่งให้สถาบัน 
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การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรม

ตามภารกิจของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการ

สร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่าการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและสามารถ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษา ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ การ

ด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  คณะ  ส านัก/ สถาบันและสาขาวิชา  โดยการควบคุม

ปัจจัย  (Input   Process  Output – IPO) ตามระบบวงจรเดมมิ่ง (Plan Do Check Act - PDCA) คือให้

บุคลากรทุกคนในสถาบันรว่มกันวางแผนและด าเนนิการตามแผนเพื่อพัฒนาสถาบัน อุดม ศึกษาและ

ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ

มาตรฐานการศึกษา เมื่อสถาบันตรวจสอบตนเองแล้วต้นสังกัดจะช่วยติดตามและประเมินคุณภาพ

เพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถาบันใหม้ีการพัฒนาคุณภาพ อยู่เสมอดังวงจร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

P    :    Plan    คือ  การวางแผนในการด าเนินการ 

D   :    Do คือ การลงมอืท าตามแผนที่วางไว้ 

C   :    Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินการกับแผน 

A   :     Act คือ การยึดถือปฏิบัติ หากการด าเนินการบรรลุตามแผน  

    ถ้าการด าเนินการยังไม่บรรลุ ให้หาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่ 

 

 

ร่วมกนัวางแผน 

ร่วมกนัปรับปรุง 

ร่วมกนัตรวจสอบ
ตรวจสอบ 

ร่วมกนัปฏิบตั ิ

P 

 
D 

 
A 

C 

แนวคิดและหลักการการประกันคุณภาพการศึกษา 
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กลไกการประกันคุณภาพการศกึษา   เป็นกระบวนการและมาตรฐานของการควบคุม  ตรวจ 

สอบการด าเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษา 

กลไกการประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูล

สงคราม ประกอบด้วย 

1.  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา    

2. มีหน่วยงานรองรับด้านการประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา    

3.  มีการก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบัน 

4.  มีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบัน    

5.  มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบัน 

6.  มีคูม่อืการประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา    

7.  มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการด าเนินการ เพื่อจะน าไปสู่การ

ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

แนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสถำบันวจิัยและพัฒนำ 

เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย  

ราชภัฏพิบูลสงคราม สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

จึงเห็นสมควรให้มีการก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1.  สถาบันวิจัยและพัฒนาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  เพื่อ

ก ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน วางแผนด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน พัฒนาคุณภาพฐานข้อมูล ประสานและด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลงานประกัน

คุณภาพ ตดิตามประเมินและปรับปรุงพัฒนางานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ 

2.  ให้มีการประสานด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันกับ

หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย 

3.  สถาบันด าเนินการเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้จัดท าคู่มือ

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันก าหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเมิน และค่าเป้าหมาย ของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพัฒนากลไกและแนวปฏิบัติ

ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. สถาบันจัดท าระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อน าไปใช้ในการบริหารงานและด าเนินการของ

สถาบันตลอดจนจัดเป็นระบบสารสนเทศเผยแพรท่ั้งภายในและภายนอก 

 5.  สถาบันน ากลไกและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศกึษาไปด าเนินการอย่างเป็น

ระบบ ตอ่เนื่องและเป็นรูปธรรม 

 6.  สถาบันมกีารจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ทั้ง

ภายในและภายนอกหนว่ยงาน   ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่ประชาชนและหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

 7.  สถาบันเปิดโอกาสใหห้น่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการ

เสนอความคิดเห็น และด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็น

เครือขา่ยการประกันคุณภาพการศกึษา 

 8.  สถาบันจัดท ารายงานเกี่ยวกับคุณภาพการศกึษา เพื่อรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

 9.  ให้งานประกันคุณภาพการศกึษา  เป็นหน่วยงานรองรับงานด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษาของสถาบัน 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามซึ่งได้จากการปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน   ให้มีความสอดคล้องกับตัว

บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกและลดความซ้ าซ้อน อันจะท าให้หน่วยงานและบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับความต้องการขององค์กร

ภายนอก รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้ประเมินและหน่วยงานต่าง ๆ ดังแสดงความสอดคล้องของตัวบ่งช้ี

การประเมินคุณภาพภายในกับตัวบ่งชีก้ารประเมินคุณภาพ  ดังนี้ 

 
 

การก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
 

1. การก าหนดตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายใน 
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ตำรำงที่ 1 ความสอดคล้องของตัวบ่งชีก้ารประเมินคุณภาพภายในกับตัวบ่งชีก้ารประเมินคุณภาพ 

ภายนอก 
 

องค์ประกอบ / ตัวบง่ชีก้ำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 
ควำมสอดคล้องกับ 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค ์และแผนด ำเนนิกำร 

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  1.1 - - 

องค์ประกอบที่ 2            กำรผลิตบัณฑิต 

2.4  ระบบการพัฒนาบุคลากร 2.4 ๒.๔,๑๔ 12 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  4.1 - - 

4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  4.2 - - 

องคป์ระกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม   5.1 ๘ - 

5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม  5.2 - - 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๖.๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม - ๑๑ - 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบรหิำรและกำรจัดกำร 

7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 7.1 ๑๒,๑๓ 9.1,9.2 

7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้   7.2 - 12 

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสนิใจ  7.3 ๑๓ 11 

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  7.4 - 9.2 

๗.๑๓ การปฏบัิตติามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหาร - ๑๓ - 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

9.1ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  9.1 ๑๕ 6 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ตำรำงที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภำพจ ำแนกตำมองค์ประกอบและประเภทของตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบคณุภำพ 

ตัวบ่งชี ้

ปัจจัยน ำเขำ้ กระบวนกำร 
ผลผลิต/

ผลลพัธ ์
รวม 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

-  ตัวบ่งช้ี 1.1 - 1 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต - ตัวบ่งช้ี 2.4 - 1 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนา

นักศกึษา 

 - - - - 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย - ตัวบ่งช้ี 4.1 

ตัวบ่งช้ี 4.2 

- 2 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารทาง

วชิาการแกส่ังคม 

 - ตัวบ่งช้ี 5.1 

ตัวบ่งช้ี 5.2 

- 2 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมแก่สังคม 

 - - ตัวบ่งช้ี สมศ.  

๖.๑๑ 

1 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการ

จัดการ 

 - ตัวบ่งช้ี 7.1 

ตัวบ่งช้ี7.2 

ตัวบ่งช้ี 7.3 

ตัวบ่งช้ี 7.4 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 

๗.๑๓ 

5 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและ

งบประมาณ 

 - - - - 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

 - ตัวบ่งช้ี 9.1 - 1 

รวม - 11 2 13 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ตำรำงที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินจ ำแนกตำมมำตรฐำนอุดมศึกษำและประเภทของตัวบ่งชี้ 

 

มำตรฐำนอุดมศกึษำ 

ตัวบ่งชี ้ 

ปัจจัย

น ำเขำ้ 
กระบวนกำร 

ผลผลิต/

ผลลพัธ ์
รวม 

มำตรฐำนที ่1  

         มำตรฐำนดำ้นคณุภำพบัณฑิต 

 -  - - - 

มำตรฐำนที่ 2  

         มำตรฐำนดำ้นกำรบรหิำร

จัดกำรอุดมศึกษำ 

- - - - 

     ก.มำตรฐำนดำ้นธรรมำภบิำลของ

กำรบริหำรจัดกำรอุดมศกึษำ 

 - ตัวบ่งช้ี 1.1 

ตัวบ่งช้ี 2.4 

ตัวบ่งช้ี 7.1 

ตัวบ่งช้ี 7.3 

ตัวบ่งช้ี 7.4 

ตัวบ่งช้ี 9.1 

ตัวบ่งช้ี ๗.๑๓ 7 

     ข.มำตรฐำนด้ำนพันธกจิของกำร

บริหำรกำรอุดมศกึษำ 

- ตัวบ่งช้ี 4.1 

ตัวบ่งช้ี 5.1 

ตัวบ่งช้ี 5.2 

 ตัวบ่งช้ี  สมศ.

๖.๑๑ 

4 

มำตรฐำนที ่3  

          มำตรฐำนดำ้นกำรสรำ้งและ

พัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่ง

กำรเรียนรู ้

 - ตัวบ่งช้ี 4.2 

ตัวบ่งช้ี 7.2 

 - 2 

รวม - 11 2 13 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ตำรำงที่4   ควำมเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

รำชกำร (ส ำนักงำน กพร.) และส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและกำรประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ 

กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 

(สกอ.) 

ประกอบดว้ย 9 

องค์ประกอบ 23 

ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใชใ้น

กำร

จัดเก็บ

ข้อมูล 

กำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ

รับรองกำรปฏบิัติ

รำชกำร(ส ำนักงำน 

ก.พ.ร.) 

แนว

ทำงกำร

ประเมิน 

กำรประเมิน

คุณภำพภำยนอก 

(สมศ.) 

ประกอบดว้ย 3 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 6 ด้ำน 

18 ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใชใ้นกำร

จัดเก็บ

ข้อมูล 

1.1กระบวนการ 

พัฒนาแผน 

ปี

การศึกษา 

- - 16. ผลการพัฒนาให้

บรรลุตามปรัชญา  

ปฏธิาน  พันธกิจ  

และวัตถุประสงค์ของ

การจัดตัง้สถาบัน 

17. ผลการพัฒนาตาม

จุดเน้นและจุดเด่นท่ี

ส่งผลสะทอ้นเป็น

เอกลักษณ์ของ

สถาบัน 

ปีการศึกษา 

2.4 ระบบการ

พัฒนาบุคลากร 

ปี

การศึกษา 

13. ระดับความส าเร็จ

ของแผนพัฒนาบุคลากร  

การจัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาบุคลากร  และ

การปฏบัิตติาม

จรรยาบรรณวชิาชีพ

คณาจารย์ของ

สถาบันอุดมศกึษา 

ใชผ้ลการ

ประเมิน

จาก

ระบบ 

CHE QA 

Online 

14. การพัฒนา

คณาจารย์ 

ปีการศึกษา 

4.1 ระบบและกลไก

ลการพัฒนางานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

ปี

การศึกษา 

- - - - 
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กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 

(สกอ.) 

ประกอบดว้ย 9 

องค์ประกอบ 23 

ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใชใ้น

กำร

จัดเก็บ

ข้อมูล 

กำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ

รับรองกำรปฏบิัติ

รำชกำร(ส ำนักงำน 

ก.พ.ร.) 

แนว

ทำงกำร

ประเมิน 

กำรประเมิน

คุณภำพภำยนอก 

(สมศ.) 

ประกอบดว้ย 3 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 6 ด้ำน 

18 ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใชใ้นกำร

จัดเก็บ

ข้อมูล 

4.2 ระบบและ

กลไกการจัดการ

ความรู้จาก

งานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

ปี

การศึกษา 

3.2 จ านวนผลงานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับ  การจดทะเบียน

สิทธิบัตหิรืออนุ

สิทธิบัตร 

4.2.1 ร้อยละของ

งานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาตติอ่

อาจารย์ประจ าและ/

หรือนักวจิัยประจ า 

4.2.2 ร้อยละของ

งานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีน ามาใชอ้ัน

ก่อนให้เกิดประโยชน์

อย่างชัดเจนตอ่อาจารย์

ประจ าและ/หรือนักวจิัย

ประจ า 

ใชผ้ลการ

ประเมิน

จาก

ระบบ 

CHE QA 

Online 

5.งานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

6.งานวจิัยท่ีน าไปใช้

ประโยชน ์

7.ผลงานวชิาการท่ี

ได้รับการรับรอง

คุณภาพ 

ปีปฏทิิน 

5.1ระบบและ

กลไกการบริการ

ทางวิชาการแก่

สังคม ปี

การศึกษา 

- - 8.ผลการน าความรู้

และประสบการณ์จาก

การให้บริการวิชาการ

มาใชใ้นการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและ/หรือการวจิัย 

 

 

ปีการศึกษา 

ตารางที่ 4 (ต่อ) 
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กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 

(สกอ.) 

ประกอบดว้ย 9 

องค์ประกอบ 23 

ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใชใ้น

กำร

จัดเก็บ

ข้อมูล 

กำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ

รับรองกำรปฏบิัติ

รำชกำร(ส ำนักงำน 

ก.พ.ร.) 

แนว

ทำงกำร

ประเมิน 

กำรประเมิน

คุณภำพภำยนอก 

(สมศ.) 

ประกอบดว้ย 3 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 6 ด้ำน 

18 ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใชใ้นกำร

จัดเก็บ

ข้อมูล 

5.2 กระบวนการ

บริการทาง

วชิาการให้เกิด

ประโยชนต์อ่

สังคม 

ปี

การศึกษา 

- - 9.ผลการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนหรือ

องคก์รภายนอก 

18.ผลการช้ีน าและ / 

หรือแก้ปัญหาสังคม

ในดา้นต่างๆของ

สถาบัน 

ปีการศึกษา 

7.1 ภาวะผู้น าของ

สภาสถาบันและ

ผู้บริหารทุกระดับ

ของสถาบัน 
ปี

การศึกษา 

10.1 ระดับคุณภาพของ

การก ากับดูแล

สถาบันอุดมศกึษาตาม

หนา้ที่และบทบาทของ

สภาสถาบันอุดมศกึษา 

10.2 ระดับคุณภาพของ

การถ่ายทอดเป้าหมาย

ของสถาพสถาบันสู่การ

ปฏบัิติ 

ใชผ้ลการ

ประเมนิ

จาก

ระบบ 

CHE QA 

Online 

12.การปฏบัิตติาม

บทบาทหน้าท่ีของ

สภาสถาบัน 

13. การปฏบัิตติาม

บทบาทหน้าท่ีของ

ผู้บริหารสถาบัน 

ปีการศึกษา 

7.2 การพัฒนา

สถาบันสู่สถาบัน

เรียนรู้ ปี

การศึกษา 

13.ระดับความส าเร็จ

ของแผนพัฒนาบุคลากร  

การจัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาบุคลากร  และ

การปฏบัิตติาม

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

ใชผ้ลการ

ประเมิน

จาก

ระบบ 

CHE QA 

Online 

- - 

7.3 ระบบ

สารสนเทศเพื่อ

การนบริหารและ

การตัดสินใจ 

ปี

การศึกษา 

12.ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลอุดมศึกษา 

ใชผ้ลการ

ประเมิน

จาก CHE 

QA Online 

- - 

ตารางที่ 4 (ต่อ) 



14 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 

(สกอ.) 

ประกอบดว้ย 9 

องค์ประกอบ 23 

ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใชใ้น

กำร

จัดเก็บ

ข้อมูล 

กำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ

รับรองกำรปฏบิัติ

รำชกำร(ส ำนักงำน 

ก.พ.ร.) 

แนว

ทำงกำร

ประเมิน 

กำรประเมิน

คุณภำพภำยนอก 

(สมศ.) 

ประกอบดว้ย 3 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 6 ด้ำน 

18 ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใชใ้นกำร

จัดเก็บ

ข้อมูล 

7.4 ระบบบริหาร

ความเสี่ยง 

ปี

การศึกษา 

10.2 ระดับคุณภาพของ

การถ่ายทอดเป้าหมาย

ของสถามหาวทิยาลัยสู่

การปฏบัิต ิ

ใชผ้ลการ

ประเมิน

จาก

ระบบ 

CHE QA 

Online 

- - 

9.1 ระบบและ

กลไกการประกัน

คุณภาพ ปี

การศึกษา 

7.1 ระดับความส าเร็จ

ของการประกันคุณภาพ

ภายใน 

ใชผ้ลการ

ประเมิน

จาก

ระบบ 

CHE QA 

Online 

15.ผลประเมินการ

ประกันคุณภาพ

ภายในรับรองโดย

สังกัด 

ปีการศึกษา 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดตัวบ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ จ านวน 10 ตัว

บ่งชี ้และตัวบ่งชีเ้ชงิปริมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี และได้ก าหนดค่าคะแนนไว้ดังตอ่ไปนี้ 

ตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีเ้ป็น 5 

ระดับ มีคะแนนตั้ง 1 ถึง 5 การประเมินจะนับข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ขอ้ ได้คะแนน

เท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรอืด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน

ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่ง

อยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ

ก าหนดค่าร้อยละหรอืค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5  

2. การก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
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 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินตัวบ่งชีเ้ป็น 5 ระดับ มคีะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการ

ใดๆ หรอืด าเนนิการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนใหไ้ด้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 

 คะแนน 0.00-1.50 หมาย ถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 คะแนน 1.51-2.50 หมาย ถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุง 

 คะแนน 2.51-3.50 หมาย ถึงการด าเนินงานระดับพอใช้ 

 คะแนน 3.51-4.50 หมาย ถึงการด าเนินงานระดับดี 

 คะแนน 4.51-5.00 หมาย ถึงการด าเนินงานระดับดีมาก 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีการก าหนดนโยบายด้านการ

ประกันคุณภาพการศกึษา  ดังนี้ 

1.  พัฒนากลไกที่เข้มแข็งและการด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

2.  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่ทันสมัย เหมาะสมและสามารถพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

3.  น าระบบประกันคุณภาพการศกึษามาใช้ในงานบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

มำตรกำร 

1.  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ 

2.  พัฒนาบุคลากรทุกระดับของสถาบันให้มีความรู้และความเข้าใจอันดีด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

3.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการด้านการประกันคุณภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานในสังกัดอย่างชัดเจนและมีการประเมินผลความก้าวหน้า 

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ปีการศึกษา 2554 
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บทท่ี 2 : 

 

 

 

 

ตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพภายใน  เพื่อการตรวจสอบระบบ  กลไกและการประเมินผล

การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ม ี 5  องค์ประกอบ  จ านวน  11  ตัวบ่งชี ้ ดังนี้ 
 

ตำรำงตัวบ่งชี้  จ ำแนกตำมรำยองค์ประกอบ ระดับสถำบันวิจัยพัฒนำและเป้ำหมำยผล

ด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2553-2555   

องค์ประกอบ / ตัวบง่ชี ้ เป้ำหมำยผลกำรด ำเนนิงำน หน่วยงำนรบัผดิชอบ 

ปี 

2553 
ปี 2554 ปี 2555 

 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนด ำเนินกำร 
1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน                                    6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ ผู้อ านวยการสถาบัน 

(จนท.บริหารงานท่ัวไป-

นโยบายและแผน) 

องค์ประกอบที่ 2  กำรผลิตบณัฑิต 

2.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร - - 4 ข้อ รองฯบริหาร 

(จนท.บริหารงานท่ัวไป-หัวหน้า

ส านักงานเลขาฯ) 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ รองฯ วจิัย 

(จนท.บริหารงานท่ัวไป-วจิัย 
4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้

จากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ รองฯ วจิัย 

(จนท.บริหารงานท่ัวไป-วจิัย) 

 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

5.1  ระบบและกลไกการบริการทาง

วชิาการแกส่ังคม   

3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ รองฯ บริการวิชาการ

(นักวชิาการศึกษา-บริการ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
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องค์ประกอบ / ตัวบง่ชี ้ เป้ำหมำยผลกำรด ำเนนิงำน หน่วยงำนรบัผดิชอบ 

ปี 

2553 
ปี 2554 ปี 2555 

 

วชิาการ 

 

5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้

เกิดประโยชนต์อ่สังคม 

3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ รองฯบริการวิชาการ

(นักวชิาการศึกษา-บริการ

วชิาการ 

องค์ประกอบที่ 6 กำรน ำนบุ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๖.๑๑ (สมศ.) การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิ

ทางศลิปะและวัฒนธรรม 

- - 3 ข้อ รองฯบริหาร 

(จนท.บริหารงานท่ัวไป-หัวหน้า

ส านักงานเลขาฯ) 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบรหิำรและกำรจัดกำร 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหาร

ทุกระดับของสถาบัน 

- - 5 ข้อ รองฯบริหาร 

(จนท.บริหารงานท่ัวไป-หัวหน้า

ส านักงานเลขาฯ) 

7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้   3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ รองฯบริหาร 

(จนท.บริหารงานท่ัวไป-หัวหน้า

ส านักงานเลขาฯ) 
7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและ

การตัดสินใจ  

3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ รองฯบริหาร 

(นักวชิาการคอมฯ) 
7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ รองฯบริหาร 

(จนท.บริหารงานท่ัวไป-

นโยบายและแผน) 
๗.๑๓ (สมศ.) การปฏบัิตติามบทบาท

หนา้ที่ของผู้บริหาร 

- - 5 

คะแนน 

รองฯบริหาร 

(จนท.บริหารงานท่ัวไป-หัวหน้า

ส านักงานเลขาฯ) 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
9.1ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน 

6 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ รองฯบริหาร 

(จนท.บริหารงานท่ัวไป-ประกัน

คุณภาพ) 

 



3 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็น

หน้าที่ที่สถาบันจะก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและ

สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดโอกาสให้มี

ส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้ว

ให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง 

ชุมชน ผูใ้ช้บริการและสังคมโดยรวม 

 

 
 

1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

2.  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศกึษาของรัฐและเอกชน 

3.  กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการ การอุดมศกึษา 

4.  มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

5.  มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 
 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 

หลักการ 
 

 

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 
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7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

8.  หลักการอุดมศกึษา 

 

 

 

 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ 1.1)  
 

 

 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

กำรก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

1. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา-งานนโยบายและแผน 

    ชื่อ   : นางสาวกัลนิกา  พูลผล 

  เบอร์  : 

  อีเมลล์ :  

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

ชื่อ :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : สถาบันวิจัยและพัฒนามีพันธกิจหลัก คือ การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม ในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันวิจัยและพัฒนาจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือ

จุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องก าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ

ด าเนนิงานของสถาบันในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนอืจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้น

ของสถาบันแล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ 

ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการ

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ 1.1) 
 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
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เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่

ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน : 

1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหนว่ยงานภายใน 

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ า ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 

เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง และรายงานผลตอ่ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 

7.  มีการประเมินผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอ่ผูบ้ริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

8.  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 หรอื 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

      1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ

นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจาก

สภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน

สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 

2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

               1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน

ของสถาบัน หากสถาบันได้ก าหนดปรัชญาหรือ

ปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น สถาบันควรทบทวนว่า

ปรั ชญาหรือปณิธานยั งมีความเหมาะสมกับ

สภาพการณ์ในปัจจุบันของสถาบันหรือไม่ หาก

เหมาะสมต้องด าเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกใน

สถาบันและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

                1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือ

ปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป

ควรเป็นการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้ง

ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นที่ยอมรับ

ของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน

ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้

ก าหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากสภา

       - รายงานประจ าปีของสถาบันวิจัย

และพัฒนา  ที่แสดงส่วนรายละเอียดของ

ปรัชญา,วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์ ,

ยุทธศาสตรข์องสถาบันฯ 

       - เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ที่ แสดงส่วนรายละเอียดการเผยแพร่

ปรัชญา,วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์,

ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ แจ้งให้ทราบโดย

ทั่วกัน 

        -รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถาบัน  ที่แสดงวาระการประชุม

การทบทวนปรัชญา, วิสัยทัศน์,พันธกิจ,

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ,ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ แ ผ น

ด าเนนิงาน 

          -รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถาบัน  ที่แสดงวาระการพิจารณา

เห็นชอบการทบทวนปรัชญา, วิสัยทัศน์, 

พันธกิจ,เป้าประสงค์,ยุทธศาสตร์และแผน

ด าเนนิงาน 

          -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  

           - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
และรายการหลักฐานอ้างอิง 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

สถาบัน 

                1.3 มี ก า รพั ฒ น า แผ นก ลยุ ท ธ์ ใ ห้

สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ

สภาสถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของ

สถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้ ง

หลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท า

ตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธาน

และนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธ์สอดคล้อง

กันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ ไม่

สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 

                1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า

แผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อน าสถาบันไปสู่

ความส าเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 

(vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และ

วัตถุประสงค์(objective) คณะกรรมการควร

วิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) 

โอกาส (opportunity)และภัยคุกคาม (threat) เพื่อ

น าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุม

ทุกภารกิจของสถาบัน อันได้แก่ การเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมวิสัยทัศน์และแผนกล

ยุทธ์ที่สถาบันก าหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์

ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่

ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม

ความมุ่งหวังของสถาบัน และได้รับความเห็นชอบ

จากสภาสถาบัน  

จัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

         - รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าสถาบันฯ   แสดงวาระเห็นชอบแผน

ยุทธศาสตรท์ี่จัดท าขึน้ 

          - ประกาศสถาบันวิจัยและและ

พัฒนา เรื่องแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
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       2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน

ไปสู่ทุกหนว่ยงานภายใน 

            2.1  มีการช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้บริหาร

หน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ

เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการก าหนดหน่วยงาน

ภายในรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่าง

เป็นทางการ 

            2 .2   มีการก าหนดเป้ าหมายในการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน

ภายในและมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ 

          -รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงส่วน

ของวาระชีแ้จงเพื่อท าความเข้าใจกับทุกฝ่าย

เพื่อให้ด าเนินการตามแผน 

           -ค าสั่ งสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เรื่องการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบในการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์

       3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็น

แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คอื ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 

และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

             3.1  มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic 

map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผน

ปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 

             3.2  มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์

ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ

การประจ าปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ

สอน การวจิัย การบริการทางวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

            -แผนที่กลยุทธ์ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา เพื่อแสดงกระบวนการแปลง

แผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 

            -แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ แสดงการถ่ายทอดกลยุทธ์และ

กระจายความรับผิดชอบไปยั งฝ่ ายที่

เกี่ยวข้อง 

            -แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ  แสดงหัวช้อความเชื่อมโยง

ร ะ ห ว่ า ง ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ข อ ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

      4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

              4.1  มีการจัดท าตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้ง

             -แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ  ที่ แสดงส่วนการก าหนด

ตัว ชี้วัดความส าเร็จของโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ และแสดงในส่วนของการ

วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่าง
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เป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ ควรจัดท าพร้อม

กับการจัดท าแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

               4.2  มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร 

อาจารย์และเจ้าหนา้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ

ตามตัวบ่งช้ีเข้ามีสว่นร่วมในการจัดท าตัวบ่งชี้และค่า

เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะ

น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล

ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 

 

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

              -ประกาศ  แผนยุทธศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

              -ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริหารสถาบัน ที่แสดงวาระ

การประชุมการมีส่วนร่วมในการก าหนดค่า

เป้าหมายในแต่ละปี  และร่วมรับผิดชอบ

การด าเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมายในแต่

ละตัวบ่งช้ี 

       5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

สถาบันควรจัดท าปฏิทินการด า เนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางการ

ด าเนินงานและสร้างความเ ชื่อมั่นว่าได้มีการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 

              -แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณก่อนหน้า ที่แสดงส่วนของการ

จัดท าปฏิทินการด าเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ 

               -แ ผนป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณล่าสุด ที่แสดงส่วนของการ

จัดท าปฏิทินแผนการด า เนิ นงานและ

เผยแพร่ใหท้ราบ 

 

       6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัว

บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2  

ครั้ง  และรายงานผลตอ่ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณามีการ

พัฒนาระบบการติดตามการด า เนินงานตาม

แผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่และควรมี

การรายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่า

               -จดหมายเวียนแจ้งก าหนดการ

จัดกิจกรรมในรายไตรมาส 

               -แบบรายงานความก้าวหน้า/

รายงานผลการด าเนนิงานโครงการ 

               -รายงานการบรรลุความส าเร็จ

ตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
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เป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ  เช่น 

3 เดือน หรอื 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะ

มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอแนวทางการ

แก้ไขปรับปรุง 

ประจ าปี 

               -รายงานประจ าปีงบประมาณ

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

               -บันทึกข้อความน าส่งรายงาน

ประจ าปี 

               -เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส ถ า บั น ฯ  หั ว ข้ อ

รายงานประจ าปี 

       7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว

บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้ บริหารและสภาสถาบัน เพื่ อ

พิจารณา 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์

โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และน าผลการ

ประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุม

ผู้บริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเป็น

ประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

               -ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  วาระที่แสดงด าเนินการประเมินผล

การด าเนินงานตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ 

               -ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ วาระที่

แสดงสว่นของการรายงานผลการประเมิน 

               -รายงานการประ เมิ นแผน

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา  รอบ 6 

เดือน 

      8.  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

             8.1  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ

ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการ

จัดท าแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

             8.2  มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 

               -ร า ย ง าน ก า ร ป ร ะ ชุ มค ร ะ

กรรมการประจ าสถาบันวิจัย  วาระที่แสดง

การด า เนินการตามข้อ เสนอแนะของ

คณะกรรมการเพื่อน ามาปรับปรุง/จัดท า

แผนกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย 

               -ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ วาระเสนอ

เพื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย

แต่ละกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ

ประเมินที่เปลี่ยนแปลง 
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               -ประกาศสถาบั นวิ จั ย และ

พัฒนาเรื่องกลยุทธ์  เป้าหมายของกลยุทธ์ 

และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดกลยุทธ์ของ

แผนยุทธศาสตรส์ถาบันฯ 

               -ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการฯ วาระการพิจารณาปรับกล

ยุทธ์  
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พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันวิจัยและพัฒนาคือ คือ การสร้างระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยที่เข้มแข็ง  เสริมสร้างและพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่าย

การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก   สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยตามยุทธศาสตร์การ

วิจัยชาติตามความต้องการของท้องถิ่น   บูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัยและการบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ส่งเสริมการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์  ส่งเสริมวิชาการและบริการ

วิชาการ  และ  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึง

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ที่อาศัยหลักการร่วมมือรวม

พลังของทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนัน้จงึจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ

เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจ 

 

 

 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส า นักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3. มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

4. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

5. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

กระทรวงศึกษาธิการ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

 
หลักการ 

 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

10. เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 
 

 

 

2.4  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ 2.4, สมศ 14, กพร 12) 

 

 

 

 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

การก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

1. ส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    ชื่อ   : นางญาดา  ทองโพธิ์เล็น 

  เบอร์  : 

  อีเมลล์ :  

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

ชื่อ :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัมนามีการด าเนินงานที่เป็นระบบ  จึงจ าเป็นต้องมีการ

บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม  ทั้งใ นด้านกระบวนการด าเนินงาน  

สวัสดิการและการสรา้งขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร  การส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะเฉพาะ

ต าแหน่ง ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและ

เป้าหมายของสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที ่2.4 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ 2.4,   สมศ ๒.๔,๑๔, 
กพร12) 

 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
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เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา

มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากร

สายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

หมำยเหตุ :หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน 

หรือผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการ

สร้างขวัญและก าลังใจ หรอืหลักฐานเชงิประจักษ์อื่นๆ ที่เช่ือมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึน้ 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรอื 4 ข้อ 5 หรอื 6 ข้อ 7 ข้อ 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนที่มกีารวิเคราะหข์้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวาง

แผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร

ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ ดังตอ่ไปนี ้

1.1 ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรใน

ปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี

ข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้าน

บุคลากรของสถาบัน ก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการ

เพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการ

พัฒนางานประจ า ก าหนดแผนการจ้างงานและ

วิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มี

ทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมี

การสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 

1.2 ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการ

ในการอบรม (training needs) ของบุคลากร สาย

สนับสนุน เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่

สถาบันการศึกษาก าหนด และสามารถน าความรู้ที่

ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการ

นี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) 

ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในระดับต่าง ๆ เพื่อใช้ใน

การปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ

เข้าใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้

       - รายงานการประ ชุม  เ รื่ อ งการ

ก าหนดแนวปฏิบัติในการคัดสรรบุคลากร

สถาบันวิจัย 

       - มีแผนและคู่มือการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

       - ประกาศสถาบันวิจัยและและพัฒนา 

เรื่องแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถาบัน  ที่แสดงวาระการประชุม

เรื่องการก าหนดอัตราก าลัง 

       - รายงานการด าเนินการส ารวจความ

ต้องการในการอบรมความรู้เฉพาะต าแหน่ง

ของบุคลากร 

       - รายการการติดตามผลการน า

ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บจากการฝึกอบรมของ

บุคลากรมาใช้ประโยชน์ 

       - รายงานผลการปฏิบัติงานและผล

การพัฒนาความก้าวหน้าของงาน 

       - รายงานการวิเคราะหจ์ุดแข็งจุดอ่อน 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
และรายการหลักฐานอ้างอิง 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี 

เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไป

ท างานในด้านอื่น ๆ การเข้าศึกษาในโครงการที่

มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการ

ปฏิ บั ติ ง า นและผลการพัฒนาตาม เ ส้ นท า ง

ความก้าวหน้าของสายงาน ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อ

ใช้ในการมอบหมายงานหรอืมีขอ้ตกลงในการท างาน 

และใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล 

ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่

เหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งการสรรหาคนเก่ง 

คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน 

               1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน

ด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการ

วางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนา

ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความ

คาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของสถาบัน 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากร

อย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้อาจารย์ หรือ

บุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไป

ตามกรอบอัตราก าลังที่สถาบันวางแผนไว้ 

2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) 

โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน  (job 

       - แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ ผ น  / 

กระบวนการคัดเลือกบุคลากร   

       - แสดงรายละเอียดลักษณะงานแต่ละ

ต าแหน่ง 

       - ค าสั่งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

       - ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

       - สรุปผลการไปพัฒนาบุคลากรรอบ 

6 เดือน 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job 

specification) รวมทั้งความสามารถ(competencies ) 

ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ 

และการฝึกอบรมวิธีการท างานและทักษะที่จ าเป็น

ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการก าหนด

เส้นทางเดินของต าแหน่งงาน (career path) ของ

บุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออก

ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนว

ทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน

ที่ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล 

เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างตอ่เนื่อง 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ

สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างาน

ให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการ

ท างาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากร

ทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้าง

บรรยากาศของความสุขในการท างาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอ

ขอรับรางวัลของบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการ

ติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายสนับสนุนทราบ

        - มีระบบส่ง เสริมสวัสดิการของ

บุคลากร เช่นสรา้งบรรยากาศในการท างาน

, มี 5ส แบบมีส่วนร่วม , มีการให้รางวัลยก

ย่องเชิดชู 

        - มีแบบสอบถามความพึงพอใจ      

        - บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม  เ รื่ อ ง ก า ร

ประสานงานในการขอรับรางวัล 

        - เว็บไซต์สถาบันวิจัย แสดงการ

เผยแพร่ ยกย่องเชิดชู ให้เกียรติผู้ได้รับ

รางวัล 

        - โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การได้รับรางวัล  
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

โดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพ

เพื่อขอรับรางวัลในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยจัดท า

เอกสารการขอรับรางวัล  ประสานงานใน

กระบวนการขอรับรางวัล หรอืงานธุรการอื่น ๆ 

3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับ

รางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงาน

ที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัด

บรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดี

ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มี

ประสบการณเ์คยได้รับรางวัลให้ค าแนะน าช่วยเหลือ

และสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่น

ใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนา

ร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาส

แสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการท างาน มี

ช่ อ งทางการสื่ อส ารหลาย ช่องทางระหว่ า ง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่าง

ผูใ้ต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี

และพัฒนางานรว่มกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร 

ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค

สุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย สนับสนุน

ผูเ้ช่ียวชาญในการแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 

และพร้อมใหค้ าแนะน า 

        - ค าสั่งการแบ่งภาระหน้าที่ในการ

ท างาน 

        - รายงานการประชุม วาระแบ่ง

ภาระหนา้ที่ในการท างาน 

        - จัดโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพ

บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. มีระบบการติดตามบุคลากรสาย

สนับสนุนน าความรูแ้ละทักษะที่ได้จากการพัฒนามา

       - มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ

พัฒนาตนเอง 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง 

ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุก

โครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และ

ทักษะการปฏิบัติงาน ควรก าหนดแนวทาง หรือ

วิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม 

หรือการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากร

สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา

ใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้

กลไกการติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้

ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้

กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา 

เป็นต้น 

       - แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ

อบรม โดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็นต์รับรอง          

             5. มีการให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณ

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล

ควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 สถาบันจัดใหม้ีการใหค้วามรู้ดา้น

จรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝัง

จรรยาบรรณแก่บุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ 

               5.2 ผูร้ับผดิชอบในการใหค้วามรู้ดา้น

จรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและ

พัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

       - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา

เ รื่ อ ง  จ รรยาบ รรณบุ คลาก รภาย ใ น

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

       - ค าสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

       - แบบประเมินความพึงพอใจในการ

รับบริการ 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของ

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน 

 

       - รายงานการประเมินผลส าเร็จของ

แผนการบริหารและพัฒนาของบุคลากร

สายสนับสนุน 



20 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

สถ า บั น จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล

ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่

ก าหนดไว้ในแผนรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตาม

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของ

แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และคลา

กรสายสนับสนุนโดยที่ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและ

ค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของ

สถาบันและน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนในรอบปีถัดไป 

            7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน 

7.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของ

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

7.2 ด าเนนิการตามแผนปรับปรุงการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

               7.3 มีการส ารวจความต้องการ และ

ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ที่มวีัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในระยะ

ต่อไป 

  -รายงานผลการประเมินความส าเร็จ

ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

และข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนาใน

อนาคต 

  -รายงานผลการด า เนิน งานตาม

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

  -รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ

ขอบบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับ

สภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันวิจัยและพัฒนา

จ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้

สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละ

สถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จ

และเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีสว่นประกอบที่ส าคัญ 3  ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย 

มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์

มีสว่นร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจ

ด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการ

เผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

 

 

 

1. กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

2. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

5. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

6. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ 

7. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

 
หลักการ 

 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ (สกอ 4.1) 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ 4.2) 

 

 

 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

 การก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

1. ฝา่ยบริหารจัดการงานวิจัย 

นักวิ จั ยและ เจ้ าหน้ าที่ บริหารงานทั่ ว ไป - 

งานวิจัย 

    ชื่อ   : นางสาวพัทธนันท์   โกธรรม 

  เบอร์  : 

  อีเมลล์ :  

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่าย

วิจัย 

ชื่อ :  ดร.เชดิชัย   โพธิ์ศร ี

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้     :  สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุน

ครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่ง

ทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การ

สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  
 

เกณฑ์มำตรฐำนทั่วไป : 

1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน

ด้านการวิจัยของสถาบัน และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรคก์ับการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที ่4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ 4.1) 
 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
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3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

การวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

อย่างนอ้ยในประเด็นต่อไปนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัยฯ 

-  หอ้งสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

-  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการวจิัย 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรอืศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

6. มีการตดิตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคข์องสถาบัน 

8.  มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และ

ด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน

การวิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด 

1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวาง

แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนด

หนว่ยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมี

งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ในการบริหารควรมีการ

วางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุง

อย่างสม่ าเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนการ

วิจัยของสถาบัน 

1.2 การบริหารงานวิจัยและงาน

สร้ า ง ส ร ร ค์ ใ ห้ บ ร ร ลุ ผล ส า เ ร็ จ ค ว ร จั ด ส ร ร

งบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย  เ ช่น 

งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย 

หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถด าเนินการวิจัยหรือ

ผลิตงานสร้ างสรรค์ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัยนอกจากนั้นอาจ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา 

หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

ให้ปฏิบัติงานในกลุ่มหรอืศูนย์วิจัย เป็นต้น 

       - คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยของ

สถาบันวิจัย 

       - เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ที่แสดงส่วนรายละเอียดหัวข้อ คู่มือการ

บริหารจัดการงานวิจัย 

        -ค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน

สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม 

          -ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  เ รื่ อ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรร เ งินงบประมาณและ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณเงิน

อุดหนุนวิจัยจากงบประมาณภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

          - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 

มอบหมายงานให้กับรองผู้อ านวยการ

สถาบัน ผู้ ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน และ

บุคลากรประจ าสถาบันวิจัย และบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

          - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554  สถาบันวิจัยและพัฒนา และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา     

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
และรายการหลักฐานอ้างอิง 

 

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190703_4.1-1(5).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190703_4.1-1(5).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190703_4.1-1(5).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190703_4.1-1(5).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190703_4.1-1(5).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190750_4.1-1(6).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190750_4.1-1(6).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190750_4.1-1(6).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190750_4.1-1(6).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190750_4.1-1(6).pdf
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   2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน  มี

การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์

กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเช่น 

          1) การก าหนดให้นักศกึษา

บัณฑติศกึษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์  

  2) การก าหนดให้นักศกึษาระดับ

ปริญญาตรีท าโครงการวิจัย หรอืงานสร้างสรรค์ ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับงานวจิัย หรอืงานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์  

  3) การก าหนดให้นักศึกษาทุกระดับ

เข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผล

ความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรอืของ

ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 

(visiting professor)หรอืเข้าร่วมการจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์  

  4) การจัดให้มีการประชุมเสนอ

ผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศกึษา 

หรอืส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอ

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและ

นานาชาติ  

  5) การส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์

ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหน่ึงของเนื้อหาในการ

จัดการเรยีนการสอน เป็นต้น 

        - นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่แสดง

นโยบายด้านการวิจัยที่เน้นการบูรณาการ

การวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน 

        - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เ รื่ อ ง  แ น ว ท า ง ใ น ก า ร บู ร ณ า ก า ร

กระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนกับ

การจัดการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการแก่สังคม 

        - หนังสือค าสั่งเรื่อง การส่งข้อเสนอ

โครงการวิจัย การคัดเลือกผู้รับทุน และ

แต่งตั้งผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมวิจัย

ในอุดมศึกษา   

        -  ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดสรร

ทุนวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยใน

อุดมศกึษา 

        -  บันทึกข้อตกลง  โครงการส่งเสริม

การวิจัยในอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 กับส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

        -  สรุปหลักสูตรที่เปิดสอนในปี

การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม   

 

   3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรอื

งานสร้างสรรค์และให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการ

วิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3.1 จัดระบบการรับเข้าและก ากับดูแล

อาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์ก าลังคนวางแผน 

         -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  เรื่อง ภาระงานของอาจารย์   

        -  รายงานการสรุปผลการด าเนิน

โครงการประชุมต่างๆที่แสดงถึงการพัฒนา

สมรรถนะของนักวิจัยผ่านกระบวนการต่างๆ 

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190933_4.1-2(1).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190933_4.1-2(1).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554015834_4.1-2(2).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554015834_4.1-2(2).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554015834_4.1-2(2).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554015834_4.1-2(2).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554015834_4.1-2(2).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554015955_4.1-2(3).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554015955_4.1-2(3).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_08082554223543_4.1-2(4).PDF
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_08082554223543_4.1-2(4).PDF
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_08082554223543_4.1-2(4).PDF
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554020150_4.1-2(5).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554020150_4.1-2(5).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554020150_4.1-2(5).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554020240_4.1-2(6).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554020240_4.1-2(6).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554020240_4.1-2(6).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554191347_4.1-3(1).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554191347_4.1-3(1).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554191437_4.1-3(2).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554191437_4.1-3(2).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554191437_4.1-3(2).pdf
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และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและ

งานสร้างสรรคข์องสถาบัน ท าการก าหนดกฎเกณฑ์ 

แนวทางก ากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสาร

หรือจัดแสดงผลงาน ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ

และนานาชาติ โดยก าหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่

ต้องปฏิบัติ 

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่าน

กระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละ

กลุ่มบุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการ

ฝึกอบรม การท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดย

ได้รับการแนะน าหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัย

อาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้

ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา กรณี

นักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไปท างานใน

ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยช้ัน

น านอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทาง

หนึ่งที่ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ

นักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการส่งเสริมการ

ท างานวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส 

นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลัง

ปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย 

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถท างานวิจัยอย่างลุ่ มลึกและ

ต่อเนื่อง 

 

 

เ ช่ น  ก า ร เ ชิ ญ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ใ น

ระดับประเทศและในจังหวัดมาร่วมเสวนา

กัน ,  การเชิญนักวิจัยพี่ เลี้ยงมาช่วยให้

ค าปรึกษาและแนะน านักวิจัยหน้าใหม่ 

        -  คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย  เรื่อง

จรรยาบรรณนักวิจัย  

        -   เอกสารแสดงการสร้างแรงจูงใจ

ให้นักวิจัยท าผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน

วารสาร เช่นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม เรื่อง  ก าหนดประเภทรายจ่าย

รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุน

สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย  (เงินรางวัล

การเผยแพรผ่ลงานวิจัย)  พ.ศ. 2554 

        -   รายงานประจ าปี  2554  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ที่แสดงรายละเอียด

ผลงานวิจัยที่ขอรับรางวัลเผยแพร่ผลงาน 

           

 

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554191918_4.1-3(8).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554191918_4.1-3(8).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192001_4.1-3(9).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192001_4.1-3(9).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192001_4.1-3(9).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192001_4.1-3(9).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192001_4.1-3(9).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192001_4.1-3(9).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192001_4.1-3(9).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192040_4.1-3(10).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192040_4.1-3(10).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192040_4.1-3(10).pdf
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3.3 ให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณของ

นักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และ

นักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติ

ตามโดยเคร่งครัด 

3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การ

ยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัล

ส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศ

และการบริการต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและจูงใจ

แก่การคน้คว้าวิจัยและผลติงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อ

เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุน

วิจัยจากภายนอกอาจท าได้ยาก ดังนั้นสถาบันจึง

ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิต

งานสร้างสรรค์เพื่อให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้าง

ผลงานที่สามารถน าไปใ ช้ประกอบการเสนอ

โครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันใน

โอกาสต่อไปส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดให้มีระบบสนับสนุน

เชน่ การจัดให้มีข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของ

แหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดให้มีคณะ

ผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ เป็ นพี่ เ ลี้ ย ง ต ร วจสอบข้ อ เ สนอ

โครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุน

ไปยังแหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุง

โครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รับทุน

วิจัยมากยิ่งขึน้ 

 

        - ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี   2554  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ที่แสดงรายละเอียดการ

จัดสรรทุนเพื่อขับเคลื่อนการจัดการงานวิจัย

ให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

        -  เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา : 

งานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย   โดยแสดง

ส่วนเชื่อมโยงเว็บไซต์แหล่งทุนต่างๆ ให้กับ

อาจารย์และนักวิจัยให้สามารถเข้ามาดูได้

อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192136_4.1-4(1).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192136_4.1-4(1).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192136_4.1-4(1).pdf
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5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรอื

งานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือ

จัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้ง

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย 

แหลง่ค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อ

การวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่น  ๆที่สง่เสริมการวิจัย ดังนี ้

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควร

ประกอบด้วย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหาร

งานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรอืห้องปฏิบัติการวจิัย หรอื

ศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือ

ผลงานตามความตอ้งการของประเทศ หรอืของ

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกเหนอืจากเงนิทุนวิจัย 2)

งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 3) งบประมาณ

สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศกึษา

บัณฑติศกึษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) 

งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรอื

ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น 

5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับ

งานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน 

ร ะบบรั ก ษ าสุ ข ภ าพและคว ามปลอดภั ย ใ น

ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน  ศูนย์เครื่องมือ

ระดับสูงที่จ าเป็นที่หลายหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย 

หรือศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มี

ศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้องจัดระบบผ่าน

เครือขา่ยทั้งในและตา่งประเทศใหส้ามารถเข้าใช้ของ

หน่วยงานอื่นได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัย

ของนักวิจัย 

        - ภาพการให้บริการในห้องการ

จัดการการเรียนรู้ (KM)  เพื่อแสดงให้เห็น

แหล่งค้นคว้าทางวิชาการและเป็นศูนย์ให้

ค าปรึกษา 

        -  เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หัวข้อ ฐานขอ้มูลงานวิจัย   

        -  เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หัวข้อ  คู่มือการรักษาความปลอดภัยทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

        -  แสดงกิจกรรมการส่งเสริมงานวิจัย

เชน่ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

เ รื่ อ ง   แต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการฝ่ าย

เ ลข านุ ก า ร   ก ารจั ดปร ะ ชุ มวิ ช ากา ร

ระดับชาติ  

 

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192227_4.1-5(1).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192227_4.1-5(1).pdf
http://rdi.psru.ac.th/resdata_1.php
http://rdi.psru.ac.th/resdata_1.php
http://rdi.psru.ac.th/files/InformationTechnologySecurityManual.pdf
http://rdi.psru.ac.th/files/InformationTechnologySecurityManual.pdf
http://rdi.psru.ac.th/files/InformationTechnologySecurityManual.pdf
http://rdi.psru.ac.th/files/InformationTechnologySecurityManual.pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192400_4.1-5(4).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192400_4.1-5(4).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192400_4.1-5(4).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192400_4.1-5(4).pdf
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29 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่ง

นอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร

(hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว 

ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ 

การสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์

รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไปร่วม

ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่นที่มี

ชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะในช่วงลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical leave) ของ

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย 

5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่

ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี ้

1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงาน

สร้างสรรคท์ั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของสถาบัน ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา  

3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการ

สนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ผลงาน  

4)ข้อมูลด้านระบบและกลไกของ

สถาบันในการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้าน

การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขาย

ทรัพย์สินทางปัญญา  

     5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการ

วิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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6. มีการติดตามและประเมินผลการ

สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

 สถาบันจัดให้มีระบบประเมินผลส าเร็จ

ของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ โดยการมี

ส่วนรว่มของอาจารย์และนักวิจัย เชน่ “การ

ประเมินผลส าเร็จของการให้ทุนวิจัย” ทั้งในประเด็น 

งานวิจัยเสร็จทันตามก าหนดเวลา คุณภาพของ

ผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผูร้ับทุนสามารถ

แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาส

ต่อมา หรอื “การประเมนิแหล่งค้นคว้าสนับสนุน

งานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอ

เทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน 

หรอื “การประเมินระบบสารสนเทศ”  ในประเด็น

ความเหมาะสมกับความตอ้งการใช้ของอาจารย์และ

นักวิจัย เป็นต้น 

        - หลักฐานที่แสดงถึงการติดตาม

ประเมินผลการสนับสนุนงบประมาณส าหรับ

การวิจัย  แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และ

ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการวิจัย  

เช่น รายงานสรุปผลการด าเนินงานบริหาร

จัดการงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดนิ  

        - รายงานผลประเมินผลความพึง

พอใจการเข้ารับบริการจากห้องการจัดการ

การเรียนรู ้(KM) 

        - รายงานการประเมินผลความพึง

พอใจประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเว็บ

ไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา  

        - รายงานผลการด าเนินงานในการจัด

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ              

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

การสนับสนุนพั นธกิ จด้ านการวิ จั ยหรื องาน

สรา้งสรรคข์องสถาบัน 

สถาบันน าผลการประเมิน ไปจัดท า

แผนการปรับปรุง โดยก าหนดกิจกรรมที่ต้องท าเพื่อ

การปรับปรุง ก าหนดบุคคลหรือหน่วยงาน

รับผิดชอบในการปรับปรุง ก าหนดงบประมาณที่

ต้องใช้หากจ าเป็นก าหนดระยะเวลาที่การปรับปรุง

ต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุงการ

สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามที่ก าหนด 

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถาบัน ที่แสดงวาระการน าผลการ

ประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  

แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ  งบประมาณ

สนับสนุนการวิจัย  และระบบสารสนเทศที่

ส นั บ สนุ นก า ร วิ จั ย  น า เ สนอต่ อคณะ

กรรมการบริหารสถาบันเพื่อรับข้อเสนอและ

แนวทางการปรับปรุง  

 

 

8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการ

        -  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เรื่อง กลยุทธ์  เป้าหมายของกลยุทธ์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมายตัวชีว้ัดของแผนยุทธศาสตร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2553-2555  
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ตามระบบที่ก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

สถาบั น ว า งแนวทา งและขั้ น ตอน 

ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความ

ร่วมมือกับองค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น 

การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมาย การ

สนทนากับกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ (focus group) 

การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก การใช้

ข้อมูลป้อนกลับ (feed back) จากความร่วมมือที่มี

อยู่เดิมวัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควรมี

ทั้งการร่วมท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์บน

พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเพื่อตอบโจทย์ของ

หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการร่วมใช้

ทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ์ หรือ

ทรัพยากรอื่นๆ 

        - แสดงหลักฐานเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการวิชาการ

และการวิจัย   เช่น  รายงานการส ารวจ

ความต้องการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

และการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

        - รายงานการสรุปผลการด าเนิน

โครงการประชุมเสวนาฯ ภายใต้หัวข้อ  “การ

พัฒนาก าลังคนสู่อาชีพในพื้นที่ ; พัฒนางานวิจัย

และวิชาการในมหาวิทยาลัย”   

        - บั นทึ ก ข้ อตกลงความร่ วมมื อ  

โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมแบบยั่งยืนระหว่าง 

อปท.  ต่างๆกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม   

        - หนั งสือ เ ชิญถึ งผู้บริหาร อปท .  

เ รื่ อ ง  ข อคว ามอนุ เ ค ร า ะห์ ส นั บ สนุ น

งบประมาณโครงการวิจัย 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี      :    กระบวนการ 

กำรก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

1. ฝา่ยบริหารจัดการงานวิจัย 

เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป- งานวิจัย 

    ชื่อ   : นางสาวปิยวดี   นอ้ยน้ าใส 

  เบอร์  : 

  อีเมลล์ :  

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 

ชื่อ :  ดร.เชดิชัย   โพธิ์ศร ี

 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   :  การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่

ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน

เป้าหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 

โดยสิ่งที่เผยแพร่ตอ้งมคีุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 

เกณฑ์มำตรฐำนทั่วไป : 

1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานท า

เล่มจุลสารวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 

3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้

จากข้อ 2  สู่สาธารณชนและผูเ้กี่ยวข้อง 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ 4.2) 
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4.  มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง

การใชป้ระโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 

5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด   เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเป็นเฉพาะกลุ่ม  แยก

ปฏิบัติงานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 

เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ    วางแนวทาง 

ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนด

ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสาร

หรอืในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ในประเด็น

ต่อไปนี ้เชน่  

    1)การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่

เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยส าหรับน าเสนอในที่

ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 

    2)ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

ภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย์และ

นักวิจัย ที่จะน าเสนอในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ 

    3)การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้า

ร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งาน

สร้างสรรค ์

    4)ก า ร จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ส า ห รั บ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์

หรอืเผยแพร ่

        -  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เรื่ อง  กลยุทธ์   เป้ าหมายของกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผน

ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 

2553-2555  

        -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม เรื่อง  ก าหนดประเภทรายจ่าย

รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุน

สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย  (เงินรางวัล

การเผยแพรผ่ลงานวิจัย)  พ.ศ. 2553 

        - ประชาสัมพันธ์งานวิจัยบนเว็บไซต์

สถาบันวิจัย 

        - คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หัวข้อ 

แผนภู การขอรั บ ร างวั ลการ เ ผยแพร่

ผลงานวิจัย   

        - แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2554  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

        - กองบรรณาธิการวารสารวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

        - คู่ มื อ ก า ร จั ด ท า ว า ร ส า ร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หัวข้อ 

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย  บทความ

วิชาการ  เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัย 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
และรายการหลักฐานอ้างอิง 
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    5)การจา่ยค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียก

เก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจ

แตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละ

สถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

        - คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย หัวข้อ  

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการตีพิมพ์บทความ

วารสารRajabhat Journal of Sciences & 

Humanities  

        - เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หัวข้อ วารสารออนไลน์Rajabhat Journal of 

Sciences & Humanities 

        - ข่าวประชาสัมพันธ์และขั้นตอนการ

จัดท า รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  (หากมี) 

        - ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี  2554  

สถาบันวิจัยและพัฒนา   

        - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย  (สวจ.003) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 

วิเคราะหแ์ละสังเคราะหค์วามรูจ้ากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจ

ได้ และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ 

ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม คัด

สรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล

เป้าหมายโดยยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการ

และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น ก าหนด

ผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรรค์ผลงานที่น่าจะเป็น

         - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง

แตง่ตัง้คณะกรรมการสังเคราะห์งานวิจัย   

         - ก าหนดนโยบายและแนวทางการ

สังเคราะหง์านวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

         - หนังสือขอความอนุเคราะห์

บทความสรุปผลงานวิจัยลงใน KM เว็บไซต ์

         - เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ฝา่ยบริหารจัดการงานวิจัย หัวข้อแนวทาง

การสังเคราะห์งานวิจัย 

         - แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ  2555 ที่แสดงถึงการจัดสรร
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ที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดให้มีการสัมภาษณ์

อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

ให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถ

เข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรูท้ี่ได้ให้เหมาะสมต่อการ

เผยแพร ่

งบประมาณจัดท าโครงการสังเคราะห์

งานวิจัย 

         - รายงานผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ที่บรรลุเป้าหมาย   

         - บทสังเคราะห์งานวิจัยปีการศกึษา 

2555 เพือ่ให้เป็นความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์

ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 

2 สู่สาธารณชนและผูเ้กี่ยวข้อง 

น าองค์ความรู้ที่ ได้จากการวิ เคราะห์

สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2 

เผยแพร่สูส่าธารณชนผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบใน

เชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูล

ป้อนกลับนอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์อาจรวมถึง

การสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และ

องค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะ

กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย 

หรอืร่วมวจิัย หรอืน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ไปใช้ประโยชน์ 

        - ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ที่ได้

จากการสังเคราะห์งานวิจัย เช่นจุลสารวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ,การจัดนิทรรศการ

เ พื่ อ เ ผ ย แพ ร่  ,  เ ผ ย แ พ ร่ ท า ง ร ะ บ บ

สารสนเทศโดยผา่นเครือขา่ย Internet 

 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง

การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ

ชุมชน 

 

         -  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เรื่อง  กลยุทธ์ เป้าหมายของกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดกลยุทธ์

ของแผนยุทธศาสตรส์ถาบันวิจัยและพัฒนา 

พ.ศ. 2553-2555    
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) ก าหนดขั้นตอน

วิธีการ และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลางสาน

สัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ 

และนักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการ

น าผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2)

ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชน

ทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ต้องการรับ

บริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ  จากสถาบัน 

(consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3) 

ผู้รับผิดชอบริเริ่มประสานงาน หรือส่งเสริมการน า

ผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่

งานเชิงพาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล (start – up 

company) เป็นต้น 

 

         -  แบบเสนอโครงการวจิัย  แบบ ว 

– สน 1  และแบบเสนอโครงการวิจัย  แบบ 

ว-1ด เพื่อแสดงว่ามีการระบุแผนการน า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

         -  ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เรื่อง แต่งตัง้คณะท างานการตดิตามการน า

ผลงานไปใช้ประโยชน์   

         -  หนังสือตอบรับเพื่อแสดงถึงการ

น าผลกงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งใน

เชิงพานิชย์ และเชิงวิชาการทั้งการบริการ

วิชาการและการวิจัย 

         - ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี   2 5 5 4  

สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงส่วนรายงาน

ผลงานวิจั ยที่ ส ามารถน า ไป ใ ช้ ให้ เกิ ด

ประโยชน์ได้จริงจากหน่วยงานต่างๆ 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ

คุ้มครองสทิธิของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบ ที่

ก าหนด 

สถาบันหรอืศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและ

ทรัพย์สินทางปัญญาวางแนวทาง ขั้นตอน และ

หลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดผูร้ับผิดชอบในการ

สนับสนุนการเจรจาต่อรอง ท าข้อตกลง หรอื

สนับสนุนด้านระเบียบ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่

อาจารย์ นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ 

หรอืการซื้อขายผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์

ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็น

        - หลักฐานแสดงระบบและกลไกลที่

เอื้อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย  

เช่น ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง  

กลยุทธ์ เป้าหมายของกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดกลยุทธ์ของแผน

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 

2553-2555    

        - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  ที่ 

สวจ. 13/2553 เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการ

ดูแลและคุ้มครองสทิธิประโยชน์ 

        - ค าสั่ง  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ที่  

11/2553  เรื่องมอบหมายงานฯ 
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พันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัย

หรอืงานสร้างสรรค์นอกจากนั้น ควรมีการก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์

ของอาจารย์ นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชน์

ที่เกิดขึน้จากการซื้อขาย หรอืท าธุรกิจที่เป็นผลจาก

งานวิจัยโดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับ

ของทุกฝา่ย  โดยเจา้ของผลงานสามารถ Download 

แบบฟอร์มแจง้ความจ านวการขอรับสิทธิบัตร / อนุ

สิทธิบัตร /ลิขสิทธิ์ ได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา  โดยนักวิจัยเป็นผู้ส่งแบบฟอร์ม  พร้อม

แนบรายละเอียดส่งมายัง  สวจ.  โดยตรง  สวจ.  

จะเป็นผู้ด าเนินการทั้งหมด  เนื่องจากผลงานวิจัย

ของบุคลากรของ  ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  จะเป็น

สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทั้งหมด  

จนกระทั้งมีการประกาศโฆษณาและรับจดทะเบียน

จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

        - จัดท านโยบายและขั้นตอนการยื่นขอ

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์ ดดยกรม

ทรัพย์สินทางปัญญและแบบฟอร์มแจ้งความ

จ านงการขอจดสิทธิบัติ  / อนุสิทธิบัตร / 

ลิขสิทธิ  เช่น  แนวทางการขอจดสิทธิบัตร

และทรัพย์สินทางปัญญาฯ 

        - แสดงการเผยแพร่ผ่านแหล่งต่างๆ 

เช่น เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา  หัวข้อ 

ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

 

 

 

 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันพึงใหบ้ริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด

และในด้านที่สถาบันมีความเช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หรอือาจคิดคา่ใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงาน

อิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความ

หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 

ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือ

เพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยัง

ได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การ

พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของ

นักศึกษาและเป็นการสรา้งรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 

 

 
 

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

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

2. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

 

หลักการ 
 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ 5.1, สมศ 8) 

5.2  กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคม (สกอ 5.1) 
 

 

 

 

 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

การก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

1. ฝา่ยบริการวิชาการ 

นักวิชาการศกึษา - ฝา่ยบริการวิชาการ 

    ชื่อ   :  

  เบอร์  : 

  อีเมลล์ :  

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 

ชื่อ :  ผศ.ชญานษิฐ์  ศศวิิมล 

       

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้    :   การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันพึงก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็น

ระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว  การให้บริการ

ทางวิชาการตอ้งมคีวามเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการ

งานบริการทางวชิาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  (สกอ 5.1, สมศ 8) 
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5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 
 

หมำยเหตุ : 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตาม

เกณฑ์ข้อ 2 และ ข้อ 3 

 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด 

มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และ

หลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ 

ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของสถาบัน มีนโยบายส่งเสริม 

สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมี

ความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ เวลา

และจิตแห่งการบริการ (service mind) ในการ

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้ งภายในและ

ภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุน

และจัดท าระเบียบของการให้บริการ ก าหนดภาระ

งานของอาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน โดยมีระบบ

การเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้าน

ต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจ

การให้บริการแก่ชุมชนสังคมตามความถนัดและ

จุดเน้นของสถาบันในการให้บริการทางวิชาการนี้

ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อ

น าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่าง

สม่ าเสมอ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

        - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนา

งานวิจัย  บริการวิชาการ  และงานส่งเสริม

สื บ ส าน โ ค ร ง ก า ร   อั น เ นื่ อ ง ม า จ าก

พระราชด าริ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

        - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางาน

บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม  (พ.ศ. 2552 – 2556)   

        - ร าย งานผลการส าร วจความ

ต้องการในการรับบริการวิชาการแก่สังคม

และวิจัย เพื่อแสดงการน าแนวทางจากแผน

ยุ ทธศาสตร์ ก ารบ ริ ก าร วิ ช าก าร  ม า

ด าเนินการศึกษาและสังเคราะห์ผล  และ

จัดท ารายงาน   

        - แ ส ด ง ค ว า ม พิ จ า รณ า ค ว า ม

สอดคล้องของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์ 

เช่นแผนการด าเนินการส่งเสริมและสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ

และแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

แก่สังคม  ประจ าปีงบประมาณ (ที่ผ่าน

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม   

        - คู่มือการบริหารจัดการงานบริการ

วิชาการ  เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย

แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
และรายการหลักฐานอ้างอิง 
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มีความเข้าใจตรงกัน 

2. มีการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงานประจ าด้านอื่นๆของอาจารย์และบุคลากร 

เชน่ การก าหนดให้นักศึกษาน าความรูไ้ปจัดท าเป็น 

โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน 

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และงาน

ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด าริ แสดงส่วนของการก าหนด

โครงการเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

        - แผนความเชื่อมโยง การบริการ

วิชาการ กับการเรียนการสอน การวิจัย 

แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  ที่

ผู้รับผิดชอบโครงการระบุความเชื่อมโยง

ของโครงการบริการวชิาการกับภารกิจอื่นๆ 

3. มีการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

กับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการน า

ผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนอง

ความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ 2) 

น าความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมา

พัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน

กระบวนการวิจัย เป็นต้น 

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และงาน

ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด าริ เพื่อแสดงถึงการก าหนด

แนวทางการบูรณาการกับการวิจัย  

         - แผนความเชื่อมโยง การบริการ

วิชาการ โดยมีการระบุความเชื่อมโยงของ

โครงการบริการวิชาการและการวิจัยไว้ใน

แบบค าของบประมาณโครงการ 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของ

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

จัดให้มีระบบติดตาม  ประเมินผล

ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ

แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มี

ส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา 

ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับ

        - แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการ

บริการวิชาการ   และแบบฟอร์มการ

รายงานผลโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบการ

ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการที่มี

การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอนและงานวิจัยสู่การ

ปฏิบัติจริง 
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แผนการด าเนินงาน เป้าหมายของสถาบัน ความ

ร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร 

คุณภาพของการให้บริการที่สามารถน าไปใ ช้

ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

สถาบันก าหนดไว้ 

        - รายงานการประเมินความส าเร็จ

ของการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 

,โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  

ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ  

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และงาน

ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

สถาบันน าผลการประเมินไปพัฒนาแผน 

พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่าง

สม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 

        - แบบฟอร์มค าของบประมาณ

ด าเนนิงานโครงการบริการวิชาการ 

        - แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการ

บริการวิชาการ   

        - แบบฟอร์มรายงานผลโครงการสืบ

สานงานตามโครงการอันเนื่อง มาจากแนว

พระราชด าริ 

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และงาน

ส่งเสริมสบืสานโครงการอันเนื่อง 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

กำรก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

1. ฝา่ยบริการวิชาการ 

นักวิชาการศกึษา - ฝา่ยบริการวิชาการ 

    ชื่อ   :  

  เบอร์  : 

  อีเมลล์ :  

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 

ชื่อ :  ผศ.ชญานษิฐ์  ศศวิิมล 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่

สนองความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมี

คุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือ

ผลกระทบของการใหบ้ริการทางวชิาการ (2) การสรา้งความรว่มมอืกับหนว่ยงานภายนอก และ (3) 

ความรู้ที่เกิดจากการใหบ้ริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้น้ันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน

วิชาชีพเพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ

สถาบัน 

2. มีความรว่มมอืด้านบริการทางวชิาการเพื่อการเรยีนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน หรอืภาคเอกชน หรอืภาครัฐ หรอืหนว่ยงานวชิาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้ริการทางวชิาการตอ่สังคม 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรูท้ี่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ 5.2) 
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เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน 

หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท า

แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

มีการส ารวจความต้องการของชุมชน 

หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ

เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการ

ตามจุดเน้นและความเช่ียวชาญของสถาบัน 

 

        - แสดงหลักฐานการรับทราบข้อมูล

ความต้องการของท้องถิ่นจากตัวแทนภาค

ประชาชน   เ ช่น  รายงานการประ ชุม

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการ

บริการวิชาการและการวิจัย   

        - รายงานการประชุม คณะกรรมการ

พัฒนางานวิจัย  บริการวิชาการ  และงาน

ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ

ความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนในการรับบริการวิชาการ 

        - แสดงการก าหนดแนวทางในการ

บริการวิชาการให้ตรงตามความต้องการ 

เชน่ รายงานส ารวจความต้องการรับบริการ

วิชาการทางวชิาการแก่สังคมและการวิจัย  

 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ

เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน

วิชาชีพ 

สถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มี

ส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ

หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วม

มือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสร้าง

        - แสดงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กับภาครัฐ  เช่น  บันทึกข้อตกลงเครือข่าย

ถ่ ายทอดเทคโนโลยีคลินิก เทคโนโลยี

ระหว่ างกระทรวงวิทยาศาสตร์  และ

เทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม , บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศกับมรภ.พิบูล

แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
และรายการหลักฐานอ้างอิง 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

เครอืข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน

ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการในการน าผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่ง

ของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนา

บุคลากรของสถานประกอบการหรือสว่นการผลิต มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าและจัดให้

มีช่องทางในการสื่อสาร ท าความเข้าใจร่วมกันของ

ภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม

ใหม่ๆ ในชุมชน 

สงคราม , บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน

การพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง มรภ .พิบูล

สงคราม กบั อปท.ต่างๆ 

 

           3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ

ของการใหบ้ริการทางวชิาการตอ่สังคม 

มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ

ของการ ให้ บริ ก ารทางวิ ชาการต่ อสั งคมว่ า

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับ

นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งใน

ด้านการน าความรู้ ความเช่ียวชาญไปใช้ประโยชน์ 

การสื่อสาร การชี้แจงแนะน าให้ผู้รับบริการและ

ประชาชน 

        - รายงานการประชุม คณะกรรมการ

พัฒนางานวิจัย  บริการวิชาการ  และงาน

ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  

        - รายงานการประเมินประโยชน์  

ผลกระทบที่เป็นประโยชน์จากการให้บริการ

วิชาการของ มรภ.พิบูลสงคราม 

 

         4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไป

พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการมีการน าผลการประเมินการให้บริการ

ทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ

ให้บริการ ระบบและกลไกการให้บริการ ซึ่ง

ประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการ

ให้บริการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริการ 

สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการ

        - รายงานการประชุม คณะกรรมการ

พัฒนางานวิจัย  บริการวิชาการ  และงาน

ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  

        - รายงานผลการด าเนินงานโครงการ

ต่างๆที่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ

ของคณะกรรมการ  เช่น รายงานผลการ
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

ก ากับคุณภาพของการให้บริการ โดยจัดให้มีระบบ

การให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้ 

ด าเนินงานโครงการ ค่ายสนุกกับสาระ

วิชาการ “The English camp”  ,  รายงาน

ผลการด าเนินงานโครงการค่าย “The 

Science camp สะสมแต้มสู่การเรียนรู้”  , 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา

พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และส่งเสริม

ประสบการณ์จากการศกึษาดูงาน 

       

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ

ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ สู่

บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

สถาบันมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ

ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ

ในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน ซึ่ง

รวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด

และเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทาง

สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการ

บริการวิชาการเผยแพรสู่่สาธารณะ 

        - แสดงช่องทางการถ่ายทอดความรู้

สู่ บุ คลากรภาย ในและภายนอก  เ ช่ น  

เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา   

        - สรุปบทรายการวิทยุ  โครงการ

วิ ท ยุ วิ ท ย าลั ย ช า ว บ้ า น  จ า ก ก า ร น า

ผลการวิจัยและงานบริการวิชาการมา

สังเคราะหแ์ละจัดท าบทรายการวิทยุ 

        - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทักษะการให้บริการวิชาการด้วยการจัด

รายการวิทยุ  เพื่อเพิ่มทักษะการออก

บริการวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

 

 

 
การท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมถือ เป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่ งของ

สถาบันอุดมศึกษาดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะสถาบันหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยจึงต้องมี

ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  โดยอาจมีการบูร

ณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะ

และวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรูท้ี่ดขีึน้ 

 

 

 

1. กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ี(พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา 

2. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
หลักการ 

 

 

มาตรฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
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๖.๑๑ กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ ๑๑ 

 

 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

กำรก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

1. ฝา่ยเลขานุการ 

    ชื่อ   : นางญาดา   ทองโพธิ์เล็น 

  เบอร์  : 

  อีเมลล์ :  

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

ชื่อ :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 

 

 

ค ำอธิบำย  :  ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบ

วิถีชีวติและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมี

ปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา  ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะ

และวัฒนธรรม สามารถรู้จักเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่า

ความงาม อย่างมสีุนทรีย์ที่มรีสนิยม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ  

๑. การมสี่วนรว่มของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

๒. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตง่อย่างมคีวามสุนทรีย์ 

๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

๔. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่าง

สม่ าเสมอ  

๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศกึษาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  

 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที ่๖.๑๑ : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ ๑๑) 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัติได้  

๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๕ ข้อ 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

         1.หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการ

หรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม ที่สถาบันด าเนินการในแตล่ะปีการศึกษา 

            - โครงการพัฒนาการบริหาร  ส านักงาน

ผูอ้ านวยการสถาบัน / กิจกรรมงานบุญตามเทศกาล 

          - โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม  ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  เช่น  กิจกรรม 5ส Big cleaning 

day , กิจกรรมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม

เพื่อความเป็นไทย (รวมใจสวมผ้าไทยทุกวัน

ศุกร์  ,รดน้ าด าหัว ,ร่วมถวายเทียนพรรษา , 

ร่ ว มกิ จ ก ร รมวั น ลอยกร ะท งกั บท า ง

มหาวิทยาลัย 

        - รายงานสรุปผลการประเมิน

โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม        

        - รูปถ่าย 

        - ประกาศนยีบัตร /ประกาศ / เกียรติ

บัตร 

 

2.โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียด

ที่ ก า ห นด วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ แ ล ะ เ ป้ า หม า ย ขอ ง

ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้ 

3.รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือ

กิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศลิปะและวัฒนธรรม 

4.หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดง

กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ 

เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การ

สุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม หรือ    

แบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผ์ล เป็นต้น 

5.ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ปรากฎในประเด็นการ

พิจารณาในข้อ ๒ และข้อ ๓ 

 

หมำยเหตุ 

๑.  สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษางา่ย ใช้สะดวก 

๒.  สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย  

๓.  สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ

พืน้ที่แวดล้อม ไม่สิน้เปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  

 

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
และรายการหลักฐานอ้างอิง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัย

ท าหนา้ที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้อง

บริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความ

เสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

 

 

 
 

 

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

การอุดมศกึษา 

2.  มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

4.  มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

5.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

6.  เกณฑร์างวัลคุณภาพแหง่ชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009 - 2010 

7.  เกณฑก์ารบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

8.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตใหจ้ัดตัง้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 

9.  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

 
หลักการ 

 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1 , สมศ 12,13 ,

กพร9.1,9.2) 

7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ 7.2, กพร 12) 

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  (สกอ 7.3, กพร 11, สมศ 13) 

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ 7.4, กพร 9.2) 

๗.๑๓  การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารสถาบัน (สมศ.13) 

 

 

 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

กำรก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

1. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา-งานนโยบายและแผน 

    ชื่อ   : นางสาวกัลนิกา  พูลผล 

  เบอร์  : 

  อีเมลล์ :  

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

ช่ือ :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาคือสภา

สถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่

ด ีมีธรรมาภบิาล รับผิดชอบต่อสังคมรักความก้าวหน้าดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้า

มามีสว่นร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาและก ากับดูแลติดตามผลการ

ด าเนนิงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้องจะท าให้สถาบันเจรญิรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

 

 

ตัวบ่งชี้ที ่7.1 : ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1 
, สมศ 12,13 ,กพร9.1,9.2) 

 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 
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เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

2. ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน

การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

3. ผูบ้ริหารมกีารก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจใน

การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 หรอื 3 ข้อ 4 หรอื 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 

หมำยเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดง

ข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนยิามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่ง

สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่

กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง

ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดล่วงหน้า 

1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควร

ได้รับการชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย

ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเฉพาะ

พระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่าง ๆ อาทิ 

ข้อบังคับที่วา่ด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร 

รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศกรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัต

ลักษณ์ของสถาบัน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มี

ต่อสถาบันก่อนจะปฎิบัติหน้าที่ 

1.2 กรรมการสภาสถาบันก ากับดูแล

สถาบันไปสู่ทิศทางที่ ก าหนดร่วมกันระหว่ าง

ผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความ

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภา

สถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานต่อ

สาธารณชน  

        - รายงานการประชุม วาระชี้แจ้ง

ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

        - ร า ย ง า นป ร ะ เ มิ น ตน เ อ ง ข อ ง

ผูบ้ริหาร 

 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศ

ทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผน

กลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ

        - รายงานการประชุม วารระที่มีการ

ก าหนดนโยบายและจัดท าวิจัยทัศน์ พันธกิจ 

แผนกลยุทธ์  

         - แสดงรายละเอียดระบบและกลไก

แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
และรายการหลักฐานอ้างอิง 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีส่วน

ร่วมกันในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบัติที่เป็น

ระบบชัดเจน โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) 

ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติ

การพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์ 

บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ

เรียนรู้ 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวน

หลักของสถาบัน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การ

ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศ

ทางการส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและ

สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  3) มิติ

ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเช่น ความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของ

การใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับ

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  หรือ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน อย่างเหมาะสม    

โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล 

และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ 

2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการ

ถ่ายทอดนโยบายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้

หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความ

เข้าใจร่วมกัน 

2.3 ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของ

สถาบันให้ทันสมัยน ามาใช้ในการติดตามผลการ

การถ่ายทอดนโยบาย 

         - ฐานข้อมูลการบริหารการวิจัยและ

บริการวิชาการ 

         -ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร เช่น NRPM , Che QA 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

บริหารสารสนเทศ การรายงานผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกล

ยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และน าข้อมูลที่ได้มาใช้

เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของ

สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

3.1 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามผล

การน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใน

การประชุมผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อ

ทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้าง

กลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยัง

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการ

ด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของสถาบันอย่าง

ครบถ้วน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการ

ด าเนินงานในรอบปีถัดไป  พร้อมแจ้งผลการ

ด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสาร

ภายใน โดยใช้สื่อ  ต่าง ๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

        - ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

กรรมการบริหารสถาบัน แสดงวาระการติ

ตามผลการปรับแผนการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

         - รายงานประเมินตนเอง ในส่วน

ของรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน

สถาบันมสี่วนรว่มในการบริหารจัดการ ให้อ านาจใน

การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 

ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

        - ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ว า ร ะ

มอบหมายงานบุคลากรภายในสถาบันฯ    

        - ระบบส่งเสริมในคู่มือบริหารและ

พัฒนาบุคลากร 

        - ค าสั่งมอบหมายภาระงานแก่รอง



60 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการ

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง 

4.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอน

กระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจใน

การตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป 

เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการก ากับ และ

ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการท างาน

มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยง

อยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 

 

4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุน

กิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อ

บุคลากรเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัด

โครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ให้บริการโครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (lean 

organization) เป็นต้น 

ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม

พัฒนาผู้ร่ วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่

ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการ

ท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่

หน้างาน(on – the – job training) จัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรน า

หลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยน

        - รายงานการประ ชุม  เกี่ ย วกั บ

จัดการความรู้ (KM) เรื่องการแลกเปลี่ยน

ความรู ้ ถ่ายทอดและส่งเสริมองค์ความรู้ใน

การปฏิบัติงานแก่บุคลกากร 

        - คู่มอืการปฏิบัติงานของบุคลากร 

        - รายงานการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูก้ารสรา้งเครือขา่ยชุมชนนักปฏิบัติ   
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติ (community of 

practices) เป็นต้น 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ

บาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วน

ได้สว่นเสีย 

6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาล

เป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของ

สถาบันให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่าง

ผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้อง

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้

หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพ

ทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มี

รายงานประเมินตนเอง จัดท ารายงานสรุปผลการ

ท างานและรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภา

สถาบันเป็นประจ าทุกปี 

6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุม

ภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ

ภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงิน

ของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

 

        - รายงานสรุปผลการท างานและ

รายงานการเงนิของสถาบัน 

        -รายงานแผนบริหารความเสี่ยง

ประจ าปี 2555   

        - รายงานการติดตามผลการบริหาร

ความเสี่ยงปี2554 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงาน

ของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1 สภาสถาบันประเมินผลการ

บริหารงานของสถาบันและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ใน

กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคลผู้บริหารและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการ

ประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ท าร่วมกันระหว่างสภา

สถาบันและผูบ้ริหาร 

7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการ

ประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร 

กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิง

สร้างสรรค์ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา 

หรอืปรับปรุงสถาบันให้เจรญิก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

7.3 ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินจาก

สภาสถาบันไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิจัดท า

แผนการบริหารงาน และรายงานผลการด าเนินงาน

ต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม 

        - แสดงแผนการบริหารงาน 

        - รายงานการประชุม  วาระที่แสดง

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต่ อ

กรรมการบริหารสถาบันวิจัย 

        - รายงานผลการด าเนนิงาน 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

กำรก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

1. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา-งานนโยบายและแผน 

    ชื่อ   : นางสาวกัลนิกา  พูลผล 

  เบอร์  : 

  อีเมลล์ :  

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

ชื่อ :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้     :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนา

สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการ

เรียนรู ้โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มอียู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร

มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 

รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิง

แข่งขันสูงสุดกระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ 

การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การ

ก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการความรูใ้นสถาบันให้ดียิ่งขึน้ 
 

เกณฑ์มำตรฐำน : 

1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของสถาบันอย่างนอ้ยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและดา้นการวิจัย 

2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรูท้ี่ก าหนดในข้อ 1 

ตัวบ่งชี้ที ่7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2, กพร.12) 
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3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(tacitknowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง

เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่

ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์

ตรง (tacitknowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรูท้ี่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ

ด้านการผลิตบัณฑิตและดา้นการวิจัย 

1.1 สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ของสถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือ

มุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อน ามาใช้ในการ

ก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการ

จัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้าน

การผลิตบัณฑิตและดา้นการวิจัย 

1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนด

ประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน ที่ก ากับดูแลด้าน

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่ เกี่ยวข้องกับการผลิต

บัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัต

ลักษณ์ของสถาบัน 

                1.3 สถาบันควรมีเป้าหมายในการ

จัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ

ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดย

อย่างนอ้ยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลติ

บัณฑติและด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการ

        - ค าสั่งแตง่ตัง้คณะท างานรับผิดชอบ

การจัดการความรู ้(KM) 

        - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เรื่อง แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  

        - แผนการจัดการความรู้สถาบันวิจัย

และพัฒนา เรื่องการทบทวน การก าหนด

ขอบเขต KM และเป้าหมาย KM 

   

แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
และรายการหลักฐานอ้างอิง 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

ความรูท้ี่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เชน่ เทคนิค

การปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการ

เพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน เป็นต้น 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ

พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่

ก าหนดในข้อ 1 

2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ

วิจัย อย่างนอ้ยควรเป็นบุคลากรที่ท าหนา้ที่เกี่ยวข้อง

กับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์

หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว 

รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น 

2.2 สถาบันควรก าหนดนโยบายให้มีการ

ส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์

หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ  หรือสาขาวิชา 

โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการ

วิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อ

น ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการ

จัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

         - ผลการวิเคราะห์ศักยภาพทางการ

วิจัยขอบบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

         - แผนการจัดการความรู้ (KM 

Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ 

 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

        - แสดงภาพถ่ายห้องจัดการความรู้ 

(KM) เพื่อแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศและ

วัฒนธรรมการเรียนรู้   

        -แสดงหลักฐานการเชิญ

ผูท้รงคุณวุฒิทั้งในระดับประเทศและจังหวัด
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 3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน 

หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและ

ผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่

สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือ

นวัตกรรม อย่างสม่ าเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การ

จัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ

เจ้าของความรู ้เคล็ดลับ หรอืนวัตกรรมดังกล่าว 

    3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มี

บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน 

เช่นการส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่าย

ด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายใน

สถาบันและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา 

สถานที่ 

มาร่วมเสวนา  เพื่อหาแนวทางการพัฒนา

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน เช่น การ

สรุปผลการด าเนินการประชุมเสวนาการ

เขียนโครงการเพื่อขอรับทุน สกว. หัวข้อ 

การพัฒนาก าลังคนสู่อาชีพในพืน้ที่ 

         - การจัดการความรู้(KM) ในการ

พัฒนาทักษะและความสามารถในการท า

วิจัย  เชน่ การจัดการควารมรูส้ถาบันวิจัย 

หัวข้อ อบกรมการเขียนข้อเสนอโครงการ, 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

4.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล

และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา

และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้งา่ย 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จาก

         - แสดงหลักฐานการรวบรวมความรู้

จ า ก าก ร แส ว งหาค ว าม รู้   แ ล ะก า ร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เช่น  คู่มือการจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานด้านการวิจัยและ

บริการวิชาการ  , เทคนิคการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยให้ได้งบประมาณ 

         - แสดงช่องทางการเผยแพร่ความรู้

ที่ได้รวบรวมไว้  เช่นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา  
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิด

ความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อ

สิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้

เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือ

นวัตกรรมดังกล่าว 

5. มีการน าความรูท้ี่ได้จากการจัดการ

ความรูใ้นปีการศกึษาปัจจุบันหรอืปีการศึกษาที่ผ่าน

มา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

และจากความรู้ ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง

(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานจรงิ 

5.1 ผู้รับผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู้

จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่

ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

สถาบันและสังคม น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

บริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับ

ใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตาม

ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้

ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต

และด้านการวิจัย 

5.3 มีกลไกการน าผลการประเมิน

คุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการ

ความรู้ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการ

จัดการความรูข้องสถาบัน 

        - รายงานผลการด าเนินงานบริหาร

จัดการงานวิจัย   

        - คู่ มื อ ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล

ด าเนนิการดา้นการวิจัยและบริการวชิาการ 

        -เว็บไซต์สถาบันวิจัย 

        -เว็บไซต์ส านักงานมาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนของ

เอกสารดาวโหลดหัวข้อตารางจัดเก็บข้อมูล

เชงิปริมาณ 

        -ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปีการศึกษา

ปัจจุบัน ในส่วนของการรายงานผลการ

ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ใน

ตัวชี้วัดต่างๆที่สถาบันฯ รับผดิชอบ 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

   5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่

เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในประเด็น

ยุทธศาสตร ์หรอืกลยุทธ์ของสถาบัน 

 

 

 

 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

กำรก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

1. ส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป - ธุรการ 

    ชื่อ   :  

  เบอร์  : 

  อีเมลล์ :  

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

ชื่อ :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับ

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน

และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ 

ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ช้ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที ่7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3, กพร.11, 
สมศ 13) 
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เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง

น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ

สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือขา่ยของหนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

 
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

           1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information 

system plan) 

1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดท า

แผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผูบ้ริหารด้าน

ระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผูบ้ริหารที่เป็น

ผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควร

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

1.3 ระบบสารสนเทศที่น าเสนอในแผน

ระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอยีด

ดังตอ่ไปนีเ้ป็นอย่างนอ้ย 

- วัตถุประสงค์ ความสามารถใน

การท างานของระบบแตล่ะระบบ 

- ความสอดคล้องของแต่ละระบบ

ที่มตี่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ

สารสนเทศที่น าเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่

ในปัจจุบัน 

- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ

ใช้ในแตล่ะระบบ ทั้ง hardware software(system  

software และ application software) database 

peopleware และ facilities อื่นๆ 

- งบประมาณที่ตอ้งการใช้ในแตล่ะ

ระบบ 

         - ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  เรื่ องแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ด าเนินการ  จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม  5 ปี   

         - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 5 ปี 

 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
และรายการหลักฐานอ้างอิง 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

- การประเมนิความคุ้มค่าของ

ระบบสารสนเทศ 

- การจัดล าดับความส าคัญของ

ระบบสารสนเทศ 

           2. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างนอ้ย

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ

น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็น

ระบบสารสนเทศที่น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศใน

การด าเนินงานตามปกติ เชน่ ระบบบัญชี ระบบ

ลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น 

มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใชใ้นการบริหาร

และการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของสถาบันได้

อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรยีนการสอน 

การวิจัย การเงนิ การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ 

รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศกึษาด้วย 

 

          -  ระบบบริหารงานวิจัย NRPM  

        - วารสนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

        -ระบบบริหารจัดการงานบริการ

วิชาการ 

        - รายงานประเมินตนเองออนไลน์ 

        - เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

แสดงในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

           

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศ 

3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดท าแบบประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  รวมทั้งก าหนด

ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับ

ลักษณะการเข้าใช้ระบบ เชน่ มีการประเมินความพึง

พอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาค

        - รายงานผลการประเมินความพึง

พ อ ใ จ ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ

สถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปีการศึกษา

ปัจจุบัน 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

การศกึษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 

3.2 ผูร้ับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ

ของสถาบันควรด าเนินการประเมินความพึงใจของ

ผูใ้ช้ระบบสารสนเทศเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง 

 

           4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ ใ ช้ ระบบสารสนเทศมาปรับปรุ งระบบ

สารสนเทศ 

4.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศ 

4.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจมา

ใช้ในการจัดท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควร

ผา่นการพิจารณาจากผู้บริหารแลว้ 

4.4 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบ

สารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 

        - แ น ว ท า ง ก า รป รั บ ป รุ ง ร ะบ บ

ฐานข้อมูลที่ตอบสนองต่อภารกิจด้านการ

วิจัย  บริการวิชาการ  และพัฒนาองค์กร 

ของสถาบันวิจัย 

        - แ ส ด ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ที่ เห็นชอบต่อวาระของการจัดท าแนวทาง

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนแทศ 

        - แสดงแผนปฏิบัติการประจ าป ี

        - แ ส ด ง ร า ย ง า น ก า ร ะ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศ 

           5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ

หนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดมีการส่ง

ข้อมูลผ่านระบบเครือขา่ยของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด ได้แก่ ระบบ

ฐานขอ้มูลด้านการประกันคุณภาพการศกึษา

ระดับอุดมศกึษา (CHE QA online) ระบบฐานขอ้มูล

รายบุคคลด้านนักศกึษา บุคลากร และหลักสูตรใน

สถาบันอุดมศกึษา เป็นต้น 

        - ระบบบริหารงานวิจัย NRPM 

        - ระบบข้อมูลงานประกันคุณภาพ

การศกึษา  และรายงานประเมินตนเอง 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

กำรก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

1. ส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป - งานนโยบายและ

แผน 

    ชื่อ   : นางสาวขณิดา  นันทะวัน 

  เบอร์  : 

  อีเมลล์ :  

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

ชื่อ :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหาร

และควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งใน

รูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาด

ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้

วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทา

ความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มี

ความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุ

เป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 

เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง

และตัวแทนที่รับผดิชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 

ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเชน่ 

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

-  ความเสี่ยงดา้นยุทธศาสตร์ หรอืกลยุทธ์ของสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที ่7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4, กพร.9.2) 
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-  ความเสี่ยงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

-  อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะหใ์นข้อ 2 

4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มรีะดับความเสี่ยงสูง และด าเนนิการตามแผน 

5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรอื 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

หมำยเหตุ : 

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปี

การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ

ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ

สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี

หลักฐานประกอบที่ชัดเจน  ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ใหผ้ลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1.  มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ 

บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับ

เหตุการณด์ังกล่าว 
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2.  สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัย

ต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว 

online เป็นต้น 

3.  สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่

สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาได้สง่ผลกระทบต่อนักศกึษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการ

ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นการไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการ

ประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 

1.  สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อ

ลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าใหเ้กิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2.  เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนอืการบริหารจัดการ (การควบคุมหรอืการป้องกัน) ของสถาบัน 

3.  เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่

ได้ก าหนดไว้ลว่งหนา้ 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

      1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ

สถาบันรว่มเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน 

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และ

ตัวแทนที่ รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของ

สถาบัน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างาน

ของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบาย

หรือแนวทางในการด าเนินงาน  หน้าที่ความ

รับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ

คณะกรรมการหรอืคณะท างานฯ อย่างสม่ าเสมอ 

        - คู่มอืการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

         - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

           

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 

ตามบริบทของสถาบัน 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็น

ต่าง ๆ เชน่ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกล

ยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ 

         - แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี

งบประมาณปัจจุบัน ซึ่งระบุระบุความเสี่ยง

และปัจจัยเสี่ยง 

           

 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
และรายการหลักฐานอ้างอิง 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น 

ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความ

เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

- ความเสี่ยงด้านอื่น  ๆตามบริบทของสถาบัน 

2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อม

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือ

สร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลด

โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณา

ควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น

และส่งผลกระทบต่อสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพ

การศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิต

บุคลากร และทรัพย์สินของสถาบันเป็นส าคัญ 

2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงอาจใชก้รอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

คน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน 

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 

2.4 จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 

โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก

ความเสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงทีไ่ด้จากการ 

วิเคราะหใ์นข้อ 2 

         - แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี

งบประมาณปัจจุบัน ซึ่งระบุการประเมนิ

โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
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3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิง

ปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยง

ระดับสูง กลาง ต่ า ได้ 

3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินความเสี่ยงทั้ ง ในด้านของโอกาสและ

ผลกระทบ 

3.3 การประเมนิโอกาสในการเกิดความ

เสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์

เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์

ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึง

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยง

ในปัจจุบัน 

3.4 การประเมนิผลกระทบของความเสี่ยง 

ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยง

ดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้า

กระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษา

ของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความ

ปลอดภัยของบุคลากร  

(ERM3) 

         - แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี

งบประมาณปัจจุบัน ซึ่งระบุการวิเคราะห์

ระดับความเสี่ยง (ERM4) 

         - แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี

งบประมาณปัจจุบัน ซึ่งระบุการจัดระดับ

ความเสี่ยง (ERM5) 

 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มี

ระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

4.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการ

บรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ

บุคลากรในสถาบัน และด าเนินการแก้ไข ลด หรือ

ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม 

4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดย

ใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat 

        - แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี

งบประมาณปัจจุบัน ซึ่งระบุแผนบริหาร

ความเสี่ยง (ERM7) 
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การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือ

กระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส

ที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัว

เงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจาก

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรอืความคุ้มค่า คุณค่า) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ 

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผล

การด าเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน 

5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและ

ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานปัญหา

อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อสภาสถาบัน 

        - รายงานการติดตามผลการบริหารความ

เสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาปีการศึกษา

ปัจจับัน (ERM8)  

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา วาระเสนอต่อที่ประชุม

รับทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง 

        - บันทึกข้อความ เรื่องน าส่งรายงานผลการ

บริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา           

6. มีการน าผลการประเมิน และ

ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผน

หรอืวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควร

พิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ 

ความเสีย่งและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้ง

ความเสี่ยงใหมจ่ากนโยบาย หรอืสภาพแวดล้อมทาง

การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และ

จากหน่วยงานก ากับ 

     - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา    

     - การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

ปัจจุบัน เรื่องการประเมินมาตรการควบคุม 

(ERM6) 

    - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า

สถาบันวิจัยและพัฒนา วาระที่มีการเสนอแนะให้มีการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งงานวิจัยและงานบริการ

วิชาการ  และการพัฒนาการบริหารจัดการสถาบัน 

        - การบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ

ปัจจุบัน เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง (ERM7) 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

กำรก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

1. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา-งานนโยบายและแผน 

    ชื่อ   : นางสาวกัลนิกา  พูลผล 

  เบอร์  : 

  อีเมลล์ :  

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

ชื่อ :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 

 

ค ำอธิบำย 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล

ส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา  จะมุ่งเน้นการ

ประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาลของผูบ้ริหาร 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที ่๗.๑๓ : การปฏบิัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร (สมศ. 13) 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

          ๑.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียด

การก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแสถาบัน

อุดมศกึษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการ

ด าเนนิงานของสถาบันอุดมศกึษาตามหน้าที่และ

บทบาทของผู้บริหารสถาบัน  

        -รายงานการประชุม แสดงวาระการ

ก าหนดและทบทวนนโยบายการก ากับดูแล

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

        - แสดงกรอบทิศทางการด าเนินงาน

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

๒. เอกสารหรอืหลักฐานที่แสดง

รายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแล

สถาบันอุดมศกึษา โดยมีเอกสารหรอืหลักฐานหรอื

รายงานหรอืบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่า

ผูบ้ริหารสถาบันได้ก าหนดให้มกีระบวนการที่เป็น

รูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเ้กิดการควบคุมและ

ตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบัน 

         - รายงานประเมินตนเอง แสดงผล

การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุ

รภาพ 

         - รายงานการประชุม แสดงวาระ

การก าหนดคณะกรรมการในการจัดท า

รายงานการประเมนิตนเอง 

 

๓.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า

ผู้บริหารสถาบันมีการติดตามผลการด าเนินงาน

ส าคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการ

บริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ 

โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ

สถาบัน 

        - ค าสั่งสถาบันในการติดตามผลการ

ด าเนนิงานของทุกฝา่ย 

 

           ๔. เอกสารหรอืหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง

นโยบายของสถาบันที่ก าหนดใหม้ีระบบการประเมิน

ผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้ง

และมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 

 

        - รายงานการประชุมที่แสดงวาระ

การก าหนดระบบการประเมินผู้บริหาร 

 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
และรายการหลักฐานอ้างอิง 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

๕. รายงานการสังเคราะหม์ติหรอืนโยบาย 

รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึน้จากการตัดสินใจของ

ผูบ้ริหารสถาบัน 

 

        - รายงานการประชุม แสดงวาระ

ประเมินผลกระทบที่เกิดจาการตัดสินใจของ

ผูบ้ริหาร 
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ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึง

ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องพัฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิด

นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

 

 

 

1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส า นักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3.  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 

4.  มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

5.  มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

8.  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

9.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

 

หลักการ 
 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน (สกอ 9.1, สมศ 15, กพร 6) 

 

 

 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 

กำรก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ 

1. ส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป-งานประกันคุณภาพ 

    ชื่อ   : นางสาวขณิดา   นันทะวัน 

  เบอร์  : 

  อีเมลล์ :  

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

ช่ือ :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบัน อุดมศึกษาตามที่

ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่ง

สถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของ

สถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐาน          ที่ก าหนดโดย

สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงาน         ที่

เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรม   

ที่เป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบ

ร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้

มั่นใจได้วา่สถาบันสามารถสร้างผลผลติทางการศึกษาที่มคีุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ 9.1, สมศ 
15, กพร 6) 

 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
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เกณฑ์มำตรฐำน : 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการ

ตามระบบที่ก าหนด 

2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

3.  มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 

การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของสถาบัน 

5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี

การพัฒนาผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องค์ประกอบคุณภาพ 

7.  มีสว่นร่วมของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา

ผูใ้ช้บัณฑิต และผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 

และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

และเผยแพร่ใหห้นว่ยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 หรอื 3 ข้อ 
4 หรอื 5 หรอื 

6 ข้อ 
7 หรอื 8 ข้อ 9 ข้อ 
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แนวทำงปฎิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธ

กิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา 

หรอืหนว่ยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

สถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กัน

แพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็น

ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใช้ต้อง

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่

ด าเนนิการเป็นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การ

ด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและ

การปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การด าเนินภารกิจบรรลุ

เป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

1.3 มีการก าหนดผูร้ับผิดชอบและประสานงานด้าน

การประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มกีารประกัน

คุณภาพเกิดขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ตั้งแตร่ะดับสถาบัน 

คณะวชิา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผูป้ฏิบัติ

แตล่ะบุคคล 

        - คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี

การศึกษา ปัจจุบัน  : ตารางความ

สอดคล้องของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ

ภายในกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

        - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่อง

แต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา  และคณะกรรมการด าเนินงาน

ต า ม ค า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

        - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเรื่อง

มอบหมายงาน 

        - คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี

การศึกษาปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา  

เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านกระบวนการและรายการ

หลักฐานอ้างองิ 

 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้

ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน  

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าสถาบัน วจิัย  เรื่องการก าหนด

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
และรายการหลักฐานอ้างอิง 
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โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบัน 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ต้องให้ความส าคัญและ

ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่

ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

รับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อม

ทั้งก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา

ระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพ

ตามที่สถาบันหรอืคณะวชิาก าหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อ

ก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 

        - ประกาศ นโยบายด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

        - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศกึษาประจ ามหาวิทยาลัย 

        -รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศกึษาประจ ามหาวิทยาลัย 

        - องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายใน รับสาขาวิชา  คณะ  

ส านัก/สถาบัน  ปีการศกึษาปัจจุบัน 

        - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี

การศกึษาปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่องการ

ก าหนดเป้าหมายและผู้รับผิดชอบในการก ากับ

ติดตามและด าเนินงาน 

        - ตารางติดตามผลการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษารายองค์ประกอบ  

ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน

คุณภาพของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ปี

การศึกษาปัจจับัน (รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 

รอบ 12 เดือน) 

        - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

ปัจจุบัน และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณปีถัดไป 

        - ผลการพัฒนาของผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาในรายงานประเมินตนเองปี

การศกึษาปัจจุบัน  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัต

ลักษณ์ของสถาบัน 

3.1 สถาบันอาจก าหนดมาตรฐานและ

ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของ

สถาบันเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้

ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน

มาตรฐาน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์

ของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ครบถ้วนทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับ

แต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตาม

เป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่

การปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

        - คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี

การศกึษาปัจจุบัน   

                     

 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย1) 

การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน

คุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการ

ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของสถาบัน 

4.1 มีการด าเนินการตามระบบการ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา

ปัจจุบัน   

         - ปฏิทินติดตามผลการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษารายองค์ประกอบ  

ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน

คุณภาพของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ปี

การศกึษา2554 (รอบ 6เดือน) 

         - ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง  ปี

การศกึษาปัจจุบัน 

         - รายงานประเมินตนเองออนไลน์ 

         - ผลประเมินคุณภาพการศึกษา

ภ า ย ใ น  ปี ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ผ่ า น ม า  แ ล ะ
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ประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน

โดยมีการก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตาม

การด าเนินงาน และการประเมนิคุณภาพ 

4.2 มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ใน

การด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุง

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

4.3 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน 

CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พร้อม

ทั้ ง เสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนา

คุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่ง

รายงานให้ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ข้อเสนอแนะ 

         - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษาปัจจุบัน 

         - รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าสถาบัน เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

         - บันทึกข้อความ เรื่องส่ง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี

การศกึษาปัจจุบัน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้

สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น าผลจากการ

ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่

ละปี ไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับ

คณะกรรมการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา

ปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ

ร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตาม

ตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปี

ก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี ้

         - รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่องการน า

ผลการประเมินคุณภาพภายในเข้าที่ประชุม

ของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 

         - รายงานประจ าปี ปัจจับัน เรื่อง 

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

         - รายงานการประเมินความส าเร็จ

ของตัวชี้วัดกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีพ.ศ. 2553-2555 
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6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องค์ประกอบคุณภาพ 

สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่

สามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินการ

ประกันคุณภาพการศกึษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบ

ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกัน

ได้ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน 

รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น 

สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น 

        - เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา   

        - เว็บไซต์งานนโยบายและแผน 

        - เ ว็ บ ไ ซต์ ง านป ร ะกั นคุณภาพ

การศกึษา 

        -ระบบสารสนเทศงานวิจัย 

        -ร ะบบส า รสน เท ศ ง านบริ ก า ร

วิชาการ 

        -รายงานประเมินตนเองออนไลน์ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 

ผูใ้ช้บัณฑิต และผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

ส ถ า บั น ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า 

คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วน

ร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และ

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้

บัณฑติและผู้รับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เช่น 

ผูร้ับบริการด้านการวิจัย หรอื ชุมชนผู้รับบริการทาง

วิชาการของสถาบัน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการ

ประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็น

กรรมการ การร่วมก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับ

สถาบันในการด าเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกัน

คุณภาพ เป็นต้น 
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี

กิจกรรมรว่มกัน 

8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกัน

คุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับสถาบัน

หรือคณะวิชา และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรม

นักศึกษา และอื่นๆ 

8.2 มีการท างานด้านการประกัน

คุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่

ชัดเจน และมีพัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้น จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายในเครือขา่ย 

8.3 มีการตดิตาม ประเมินผลการสร้าง

เครือขา่ย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการท างานรว่มกัน

อย่างตอ่เนื่อง 

 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 

        - รายงานผลการด าเนินโครงการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริการวิชาการ 

        - หลักฐานการให้ความร่วมมือใน

กิ จกรรมต่ างๆ  ของสถาบั นวิ จั ย  และ

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อ  เช่น  หนังสือส่ง

สรุปผลการด าเนินงานโครงการวิจัยรวมกับ

การเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์เพื่อการ

เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ , สรุปผลโครงการ

ประชุมเสวนา  เรื่อง การพัฒนาก าลังคนสู่

อาชีพในพืน้ที ่

        - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและ

พัฒนาภาคเหนอืล่าง 

        - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพก า รศึ ก ษ า ร ะห ว่ า ง

มหาวิทยาลัยเหนอืล่าง 

        - สรุปผลด าเนินงานการจัดกิจกรรท

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองเพื่ อการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

        - ส รุ ปผลการ เ ช้ า ร่ ว มกิ จก รรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพระหว่าง

สถาบัน ในระดับสถาบันและคณะวิชา 

        - ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง คณะก ร รม ก า ร

ด าเนินงาน 
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9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใ ช้

ประโยชน์ 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 

ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกัน

คุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับ

สาธารณชน และให้หนว่ยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ 

9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา และน าผลไปพัฒนางานด้านการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

        - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม  

        - เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  

หัวข้อ download    

        - เว็บไซต์ส านักมาตรฐานและประกัน

คุณภาพ  เอกสารดาวโหลด หัวข้อตาราง

จัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

         - หนังสอืส่งเอกสารคู่มอืค ารับรอง

ปฏิบัติราชการให้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

, มรภ.นครสวรรค่, มรภ. ก าแพงเพชร , 

มรภ.เพชรบูรณ์ , มรภ.อุตรดิตถ์ 

         - หนังสอืตอบขอบคุณจาก

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 
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                                        บทที่ 3 :  
  

แบบฟอร์มเอกสำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบและ 

   ประเมินคุณภำพภำยใน 
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รายงานการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  2554  

(1  มิถุนายน  2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 

เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

1     มิถุนำยน   2555 

SAR- 1 
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            ค ำน ำ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

องค์ประกอบที่รายงาน 

 

ช่วงเวลาที่รายงาน 

 

                อื่น ๆ  

 

 

 

 

 

                

 

 

                              

 

                             ลงช่ือ .………..…………………. 

                                   (ดร.ชนิกานต์  คุ้มนก)  

                              ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                                                                    วัน/เดือน/ป ี
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สำรบัญ 

 

                                                                                                    

หนา้ 

  

ค าน า 

สารบัญ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ข้อมูลเบื้องต้นของหนว่ยงาน  

 ผลการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

ผลการประเมินตนเอง 

ข้อเสนอแนะหรอืแผนพัฒนาหนว่ยงาน 

ภาคผนวก 

จ านวนอาจารย์ 

จ านวนนักศึกษา 

ฯลฯ   
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAR- 4 



6 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

 

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงำน 

 

 

 

ความเป็นมา 

ปรัชญา 

ปณิธาน/ วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ 

โครงสรา้งการบริหาร 

ภารกิจหลักที่ก าลังด าเนินการ 

อื่น ๆ  
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องคป์ระกอบที ่1  ปรัชญำ ปณธิำน วัตถุประสงคแ์ละแผนกำรด ำเนินกำร 

ตัวบ่งชีท้ี1่.1 :  กระบวนการพฒันาแผน (สกอ 1.1) 

ผู้ก ำกับตวับง่ชี้  :  ............................................................................................... 

ผู้รับผดิชอบเกบ็รวบรวมขอ้มลู (กองนโยบำยและแผน, ทุกคณะ ส ำนัก/สถำบนั):……. ……………… 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

*ผลกำรด ำเนนิงำน 

*หมำยเหต ุ *ผู้รับผิดชอบ 6   

เดือน 

9  

เดือน 

12   

เดือน 

1. มกีารจัดท าแผนกล

ยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ

นโยบายของสภาสถาบัน 

โดยการมสี่วนร่วมของ

บุคลากรในสถาบัน และ

ได้รับความเห็นชอบจาก

สภาสถาบัน  โดยเป็น

แผนท่ีเชื่อมโยงกับ

ปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบัญญัตสิถาบัน 

ตลอดจนสอดคล้องกับ

จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 

กรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

และแผนพัฒนา

การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 

10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

 

2. มกีารถ่ายทอดแผน

กลยุทธ์ระดับ สถาบัน

ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  

 

3. มกีระบวนการแปลง

 - มหาวทิยาลัย / คณะ

จัดท าโครงการ/

กิจกรรมทบทวน/จัดท า

แผนกลยุทธ์  

     

- จัดประชุมให้

บุคลากรมสี่วนร่วมใน

การทบทวนปรัชญา 

ปณิธาน  วเิคราะห ์

SWOT 

     

- เผยแพร่ผลการ

ด าเนนิงานให้บุคลากร

และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย   

อาทิ นักศกึษา ผูใ้ช้

บัณฑิต ผู้ปกครองได้

รับทราบ 

     

- จัดท าตารางแสดง

ความสอดคล้อง

ปรัชญา ปณธิาน 

นโยบายของสภา

มหาวทิยาลัย จุดเนน้

และอัตลักษณข์อง

มหาวทิยาลัย/คณะ 

     

-แตง่ตัง้คณะกรรมการ

จัดท าแผนกลยุทธ์ 

วเิคราะห ์SWOT และ
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

*ผลกำรด ำเนนิงำน 

*หมำยเหต ุ *ผู้รับผิดชอบ 6   

เดือน 

9  

เดือน 

12   

เดือน 

แผนกลยุทธ์เป็น

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี

ครบ 4  

พันธกิจ   คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวจิัย 

การบริการทางวิชาการ 

และการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ก าหนดกลยุทธ์ให้

ครอบคลุมทุกภารกจิ 

- จัดประชุมช้ีแจงท า

ความเข้าใจกับผู้บริหาร

หนว่ยงานยอ่ย 

     

- ถ่ายทอดเป้าหมายให้

หนว่ยงานยอ่ย และท า

ค ารับรองกับอธิการบดี 

     

- จัดท าแผนท่ี

ยุทธศาสตร์ โดยใช้

กระบวนการ BSC 

     

4. มตีัวบ่งช้ีของแผนกล

ยุทธ์ แผนปฏิบัตกิาร

ประจ า ปี และค่า

เป้าหมายของแต่ละตัว

บ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จ

ของการด าเนนิงานตาม

แผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

 

5. มกีารด าเนนิงานตาม

แผน ปฏบัิตกิารประจ าปี

ครบ 4 พันธกิจ 

 

6. มกีารตดิตามผลการ

ด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ี

ของแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าป ีอย่างนอ้ยปีละ 

2 ครัง้ และรายงานผล

ตอ่ผู้บริหารเพื่อ

- จัดท าแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ท่ีก าหนด

ตัวบ่งช้ี  เป้าหมายตาม

แผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

และก าหนด

ผู้รับผิดชอบและ

กระบวนการด าเนนิงาน

แตล่ตัวบ่งช้ี  

     

- ก าหนดปฏทิินการ

ด าเนนิงาน  และการ

ตดิตามรายไตรมาส /

การสรุปชี้แจงผลราย

ไตรมาส 

     

- ก าหนดปฏทิินการ

ด าเนนิงาน  และการ

ตดิตามรายไตรมาส /

การสรุปชี้แจงผลราย
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

*ผลกำรด ำเนนิงำน 

*หมำยเหต ุ *ผู้รับผิดชอบ 6   

เดือน 

9  

เดือน 

12   

เดือน 

พจิารณา 

 

7. มกีารประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ี

ของแผนกลยุทธ์ อย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร

และสภาสถาบันเพื่อ

พจิารณา 

 

8. มกีารน าผลการ

พจิารณา ข้อคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะของ

สภาสถาบันไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

ไตรมาส 

 

- ปรับปรุงแผนกลยุทธ์

และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555  

     

- น าแผนกลยุทธ์/

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2555 เสนอสภา

มหาวทิยาลัยเพื่อให้

ความเห็นชอบ 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

 

องคป์ระกอบที ่2  กำรผลติบณัฑิต 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 :  ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2..4 ,สมศ 2.4, 14 , กพร. 12 ) 

ผู้ก ำกับตวับง่ชี้  :  ............................................................................................... 

ผู้รับผดิชอบเกบ็รวบรวมขอ้มลู (กองนโยบำยและแผน, ทุกคณะ ส ำนัก/สถำบนั):……. ……………… 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำน

ปีกำรศกึษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

*ผลกำรด ำเนนิงำน 

*หมำยเหต ุ *ผู้รับผิดชอบ 6   

เดือน 

9  

เดือน 

12   

เดือน 

1. มแีผนการบริหาร

และการพัฒนา

คณาจารย์ท้ังดา้น

วชิาการ เทคนิคการ

สอนและการวัดผลและ

มแีผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิ

ประจักษ ์

 

2. มกีารสรรหา 

คัดเลอืกบุคลากรอย่าง

เป็นระบบ โปร่งใสและ

ก าหนดแนวปฏบัิตไิว้

เป็นลายลักษณอ์ักษร 

เพื่อให้ได้อาจารย์ หรือ

บุคลากรได้ทราบ 

ภายใตเ้วลาท่ีก าหนด 

และเป็นไปตามกรอบ

อัตราก าลังท่ีสถาบัน

วางแผนไว ้

 

3. มสีวัสดกิาร

เสริมสร้างสุขภาพท่ีด ี
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำน

ปีกำรศกึษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

*ผลกำรด ำเนนิงำน 

*หมำยเหต ุ *ผู้รับผิดชอบ 6   

เดือน 

9  

เดือน 

12   

เดือน 

และสร้างขวัญและ

ก าลังใจให้คณาจารย์

และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถ

ท างานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตาม

ใ ห้ ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ

บุคลากรสายสนับสนุน

น าความรู้และทักษะท่ี

ได้จากการพัฒนามาใช้

ในการจัดการเรียนการ

สอนและการวัดผลการ

เ รียน รู้ของนักศึกษา 

ตลอดจนการปฏบัิติงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

5. มีการให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณอาจารย์

แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย

สนับสนุน และดูแล

ควบคุมให้คณาจารย์

แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย

สนับสนุนถือปฏบัิต ิ

 

6. มีการประเมินผล

ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง

แผนการบริหารและ

การพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรสนับสนุน 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำน

ปีกำรศกึษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

*ผลกำรด ำเนนิงำน 

*หมำยเหต ุ *ผู้รับผิดชอบ 6   

เดือน 

9  

เดือน 

12   

เดือน 

 

7. มีการน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผน

ห รื อ ป รั บ ป รุ ง ก า ร

บริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

องค์ประกอบที ่4  กำรวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  : ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ 4.1) 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้  :  ....................................................................................................................... 

ผู้รับผดิชอบเก็บรวบรวมข้อมูล (สถำบันวิจัยและพัฒนำ /ทุกคณะ) :  ……………………………… 

เกณฑ์มำตรฐำน แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 

6 

เดือน 

9 

เดือน 

12  

เดือน 

1. มรีะบบและกลไก

บริหารงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามแผนดา้น

การวจิัยของสถาบัน 

และด าเนินการตาม

ระบบท่ีก าหนด 

 

2. มกีารบูรณาการ

กระบวนการวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์กับการ

จัดการเรียนการสอน 

 

3. มกีารพัฒนา

ศักยภาพดา้นการวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์และ

ให้ความรู้ดา้น

จรรยาบรรณการวจิัยแก่

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยประจ า 

 

4. มกีารจัดสรร

งบประมาณของสถาบัน 

เพื่อเป็นทุนวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

 

- ก าหนดระเบียบ 

ประกาศ เกี่ยวกับ

แนวทาง ขั้นตอน 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การวจิัย 

     

- จัดตั้งกองทุนวจิัย/ 

หนว่ยงาน/บุคลากร

รับผิดชอบด้านการ

วจิัย 

     

- ก าหนดให้อาจารย์

จัดท าแผนการเรียน

การสอนโดยการน า

ผลการวจิัยมาใชใ้น

การเรียนการสอนใน

รายวชิา เชน่  

1) ก าหนดให้

นักศกึษาบัณฑิตศกึษา

เป็นสว่นหนึ่งของทีม

วจิัยของอาจารย์   

2) ก าหนดให้

นักศกึษาระดับปริญญา

ตรีท าโครงการวจิัย 

หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับงานวจิัย 

หรืองานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์  
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 

6 

เดือน 

9 

เดือน 

12  

เดือน 

5. มกีารสนับสนุนพันธ

กิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ตามอัต

ลักษณข์องสถาบันอยา่ง

นอ้ยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏบัิตกิารวจิัย

ฯ หรือหนว่ยวจิัยฯ หรือ

ศูนยเ์ครื่องมือ หรือศูนย์

ให้ค าปรึกษาและ

สนับสนุนการวจิัยฯ 

- หอ้งสมุดหรือแหลง่

ค้นควา้ข้อมูลสนับสนุน

การวจิัยฯ 

- สิ่งอ านวยความ

สะดวกหรือการรักษา

ความปลอดภัยในการ

วจิัยฯ เชน่ ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระบบรักษาความ

ปลอดภัยใน

ห้องปฏบัิตกิารวจิัย 

- กิจกรรมวชิาการท่ี

ส่งเสริมงานวจิัยฯ เชน่ 

การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มี

ศาสตราจารย์อาคันตุกะ

หรือศาสตราจารย์รับ

เชญิ (visiting professor) 

 

3) ก าหนดให้

นักศกึษาทุกระดับเข้า

ฟังการบรรยายหรือ

สัมมนาเกี่ยวกับผล

ความก้าวหนา้ใน

งานวจิัยของอาจารย์ 

หรือของศาสตราจารย์

อาคันตุกะหรอื

ศาสตราจารย์รับเชญิ 

(visiting professor) 

หรือเข้าร่วมการจัด

แสดงงานสร้างสรรค์

ของอาจารย์  

4) จัดให้มีการ

ประชุมเสนอ

ผลงานวจิัยหรือแสดง

งานสร้างสรรค์ของ

นักศกึษา หรือส่งเสริม

นักศกึษาเข้าร่วม

ประชุมการเสนอ

ผลงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ระดับชาติ

และนานาชาติ  

5) ส่งเสริมให้

อาจารย์น าผลลัพธ์ท่ี

เกิดจากการวจิัยไป

เป็นสว่นหนึ่งของ

เนื้อหาในการจัดการ

เรียนการสอน 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 

6 

เดือน 

9 

เดือน 

12  

เดือน 

 

6. มกีารตดิตามและ

ประเมินผลการ

สนับสนุนในขอ้ 4 และ

ข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก

ประเด็น 

7. มกีารน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการ

สนับสนุนพันธกิจด้าน

การวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของสถาบัน 

8. มรีะบบและกลไกเพื่อ

สร้างงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์บนพื้นฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ

จากสภาพปัญหาของ

สังคม เพื่อตอบสนอง

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

ท้องถิ่นและสังคม และ

ด าเนินการตามระบบท่ี

ก าหนด 

- จัดท าคู่มือ

จรรยาบรรณนักวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์

และเผยแพร่ให้ความรู้

แก่อาจารย์และนักวจิัย 

     

- จัดท าคู่มือ/ 

ประกาศ/ ระเบียบใน

การสร้างแรงจูงใจให้

นักวจิัย เช่น การย่อง

ยอ่ง การให้

ผลตอบแทน หรือการ

ให้รางวัลส าหรับ

นักวจิัยท่ีมีผลงาน

ดีเด่น 

     

- จัดหาทรัพยากรและ

หรือจัดหาแหล่ง

สนับสนุนทรัพยากร

อย่างเพยีงพอ ในทุก

ด้าน คือ ด้าน

งบประมาณสนับสนุน

การวจิัย  

ห้องปฏบัิตกิารวจิัย 

แหลง่ค้นคว้าทาง

วชิาการ และระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

วจิัย  ตลอดจน

กิจกรรมอื่นๆ ท่ี

ส่งเสริมการวจิัย โดย 

1.  จัดสรร

งบประมาณ/กองทุน
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 

6 

เดือน 

9 

เดือน 

12  

เดือน 

สนับสนุนการวจิัยให้มี

ความชัดเจน โดยควร

ประกอบด้วย  

1.1 งบประมาณ

สนับสนุนการบริหาร

งานวจิัยของกลุม่วจิัย

หรือห้องปฏบัิตกิาร

วจิัย หรือศูนยว์จิัย

เพื่อให้สามารถผลิตผล

งานระดับสากลหรอื

ผลงานตามความ

ตอ้งการของประเทศ 

หรือของท้องถิ่นอยา่ง

ตอ่เนื่องนอกเหนอืจาก

เงินทุนวจิัย  

1.2 งบประมาณ

สนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในรูปแบบ

ตา่งๆ  

1.3 งบประมาณ

สนับสนุนการวจิัยและ

งานสร้างสรรค์ของ

นักศกึษาบัณฑิตศกึษา 

และของนักวิจัยหลัง

ปริญญาเอก  

1.4 งบประมาณ

สนับสนุน

ศาสตราจารย์

อาคันตุกะหรอื
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 

6 

เดือน 

9 

เดือน 

12  

เดือน 

ศาสตราจารย์รับเชญิ 

(visiting professor) 

เป็นต้น 

 

 

2.  จัดให้มี

ห้องปฏบัิตกิารวจิัยท่ี

เหมาะสมกับงานวจิัย

แตล่ะประเภท 

3.  มหี้องสมุดหรือ

แหลง่ค้นคว้าข้อมูล

สนับสนุนการวจิัยฯ 

4. จัดให้มีระบบ

สารสนเทศท่ี

ครอบคลุมข่าวสาร

อย่างนอ้ย 5 ด้าน 

4.1 ข้อมูลดา้น

แหลง่ทุน 

4.2 ข้อมูลดา้น

การวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ของสถาบัน 

ท้ังปัจจุบันและผลงาน

ท่ีผ่านมา  

4.3 ข้อมูลดา้น

แหลง่เผยแพร่ผลงาน 

4.4 ด้านการ

ส่งเสริมการน า

ผลงานวจิัยไปใช ้

4.5 ข้อมูลดา้น

ระเบียบ หลักเกณฑ์  
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 

6 

เดือน 

9 

เดือน 

12  

เดือน 

แนวปฏบัิตขิองสถาบัน

เกี่ยวกับการวจิัย 

5.  สนับสนุนการ

จัดประชุมวิชาการ 

สนับสนุน

ศาสตราจารย์

อาคันตุกะหรอื

ศาสตราจารย์รับเชญิ 

(visiting professor) 

การสนับสนุนการไป

ร่วมท างานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์กับ

หนว่ยงานอื่นท่ีมี

ชื่อเสียงท้ังในและ

ตา่งประเทศ 

-ตดิตามและ

ประเมินผลการ

สนับสนุนด้านจัดหา

ทรัพยากรและหรือ

จัดหาแหล่งสนับสนุน

ทรัพยากร 

     

- น าผลการประเมินไป

จัดท าแผนการ

ปรับปรุง และ

ด าเนนิการปรับปรุง 

     

- วางแนวทางและ

ขั้นตอน ตลอดจน

ก าหนดผู้รับผิดชอบใน

การสร้างความร่วมมอื

กับองค์กรภายนอก/
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 

6 

เดือน 

9 

เดือน 

12  

เดือน 

ท้องถิ่น 

- ก าหนดแนวทาง 

ขั้นตอนและ

ผู้รับผิดชอบในการ

สร้างความร่วมมอืกับ

ท้องถิ่น 

     

- จัดท างานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์บน

พื้นฐานภูมิปัญญา

ท้องถิ่น หรือจากสภาพ

ปัญหาของสังคม เพื่อ

ตอบสนองความ

ตอ้งการของท้องถิ่น

และสังคม 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2  : ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค ์(สกอ 4.2) 

ผู้ก ำกับตวับง่ชี้  :  .................................................................................................................... 

ผู้รับผดิชอบเก็บรวบรวมข้อมูล (สถำบันวิจัยและพัฒนำ /ทุกคณะ) :  ………………………………… 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6 

เดือน 

9 

เดือน 

12 

เดือน 

1. มรีะบบและกลไก

สนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือ

การตพีมิพใ์นวารสาร

ระดับชาติหรือ

นานาชาต ิและมีการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการ

หรือการตพีมิพใ์น

วารสารระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

2. มรีะบบและกลไก

การรวบรวม คัดสรร 

วเิคราะห์และ

สังเคราะห์ความรู้จาก

งานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็น

องคค์วามรู้ท่ีคนท่ัวไป

เข้าใจได ้และ

ด าเนนิการตามระบบท่ี

ก าหนด 

3. มกีาร

ประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่องค์ความรู้

- วางแนวทาง ขั้นตอน 

และหลักเกณฑ ์

ตลอดจนก าหนด

ผู้รับผิดชอบในการ

สนับสนุนการตพีมิพห์รือ

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

1) จัดให้มีพ่ีเลีย้งแก่

นักวจิัยรุ่นใหมเ่พื่อช่วย

เขียนรายงานการวิจัย

ส าหรับน าเสนอในท่ี

ประชุมวิชาการหรือ

ตีพิมพ์ในวารสาร  

2) สนับสนุนการ

ตรวจสอบภาษาอังกฤษ

ของบทความวิจัยของ

อาจารย์และนักวิจัย ท่ีจะ

น าเสนอใน

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาต ิ 

3) สนับสนุน

งบประมาณเพ่ือเข้าร่วม

ประชุมเสนอผลงานวจิัย

หรือเผยแพร่งาน

สร้างสรรค์  

4) จ่ายค่าตอบแทน

ส าหรับผลงานวจิัยหรือ
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6 

เดือน 

9 

เดือน 

12 

เดือน 

จากงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 

2  สู่สาธารณชนและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

4. มกีารน าผลงาน

งานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน ์และมีการ

รับรองการใชป้ระโยชน์

จรงิจากหนว่ยงาน

ภายนอกหรือชุมชน 

5. มรีะบบและกลไก

เพื่อช่วยในการ

คุ้มครองสิทธ์ิของ

งานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้

ประโยชน ์และ

ด าเนนิการตามระบบท่ี

ก าหนด 

 

งานสร้างสรรค์ ท่ีได้รับ

การตพีมิพห์รือเผยแพร่  

5) จ่ายคา่ตีพิมพก์รณี

วารสารเรียกเก็บเงิน  

- วางแนวทาง ขั้นตอน 

และหลักเกณฑ ์

ตลอดจนก าหนด

ผู้รับผิดชอบในการ 

รวบรวม คัดสรร

วเิคราะห์และสังเคราะห์

ความรู้จากผลงานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ เชน่  

1) ก าหนดผู้รับผิดชอบ

ตดิตามผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์และนักวิจัย  

2) คัดสรรผลงานท่ี

นา่จะเป็นท่ีสนใจของ

บุคคลทั่วไป  

3) จัดให้มีการ

สัมภาษณอ์าจารย์

เจ้าของผลงาน วเิคราะห ์

สังเคราะห์ขอ้มูลให้เป็น

ความรู้ท่ีน่าสนใจซึง่

สาธารณชนสามารถ

เข้าใจได ้จัดหมวดหมู่

ความรู้ท่ีได้ให้เหมาะสม

ตอ่การเผยแพร่ 

- น าองค์ความรู้ท่ีได้

เผยแพร่สูส่าธารณชน
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6 

เดือน 

9 

เดือน 

12 

เดือน 

ผ่านสื่อตา่งๆ อยา่งเป็น

ระบบ โดยเชื่อมโยงกับ

ศษิยเ์ก่า ชุมชน และ

องคก์รภายนอกทัง้รัฐ

และเอกชน โดยเฉพาะ

กลุ่มเป้าหมายท่ีคาดวา่

จะสามารถสนับสนุน

งานวจิัย หรือร่วมวจิัย 

หรือน าผลงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน ์

- สนับสนุนการน า

ผลงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน ์เชน่  

1) ก าหนดขั้นตอน

วธีิการ และผู้รับผิดชอบ 

เพื่อเป็นสื่อกลางสาน

สัมพันธ์ในการถ่ายทอด

เทคโนโลยรีะหว่าง

อาจารย์ และนักวิจัยกับ

องคก์รภายนอกที่มี

ศักยภาพในการน า

ผลการวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน ์ 

2) ผู้รับผิดชอบ

แสวงหางานวจิัยจาก

ภาครัฐและเอกชนท้ัง

ภาคอุตสาหกรรมและ
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6 

เดือน 

9 

เดือน 

12 

เดือน 

บริการ ท่ีต้องการรับ

บริการวิจัยในเร่ืองเฉพาะ

ใดๆ จากสถาบัน และ

ประสานงานตอ่ไปยัง

ผู้วิจัย  

3) ผู้รับผิดชอบริเร่ิม

ประสานงาน หรือ

ส่งเสริมการน าผลงานที่

เกิดจากการวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ไปสูง่านเชงิ

พาณิชยใ์นลักษณะนิติ

บุคคล  

- วางแนวทาง ขัน้ตอน 

และหลักเกณฑ ์ ก าหนด

ผู้รับผิดชอบในการเจรจา

ตอ่รอง ท าข้อตกลงเชงิ

ธุรกิจ หรือการซือ้ขาย

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

     

- มกีารก าหนด

หลักเกณฑ์และวธีิการใน

การรักษาสทิธิประโยชน์

ของอาจารย์ นักวจิัยและ

ของสถาบันใน

ผลประโยชนท่ี์เกิดขึ้น

จากการซื้อขาย หรือท า

ธุรกิจท่ีเป็นผลจาก

งานวจิัย 

     

- จัดท าคู่มือ /ใหค้วามรู้

และค าปรึกษาด้าน
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6 

เดือน 

9 

เดือน 

12 

เดือน 

ทรัพย์สนิทางปัญญา  

โดยการฝกึอบรม หรือ

สัมมนา หรือจัดคลินกิให้

ค าปรึกษา  

- ชว่ยร่างค าขอและยื่น

ขอจดสทิธิบัตร หรืออนุ

สิทธิบัตรตอ่กรมทรัพย์

สินทางปัญญาหรือ

ส านักงานเทียบเท่าใน

ตา่งประเทศ 

     

- ประสานงานการ

อนุญาตให้ใชส้ิทธิใน

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

เพื่อใชป้ระโยชนเ์ชงิ

พาณิชย ์ 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

 

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  : ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ 5.1, สมศ 8) 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้  :  .............................................................................................................  

ผู้รับผดิชอบเก็บรวบรวมข้อมูล (สถำบันวิจัยและพัฒนำ /ทุกคณะ) :  ………………………………………… 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ   หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 

6  

เดือน 

  9 

เดือน 

  12  

เดือน 

1. มรีะบบและ

กลไกการบริการ

ทางวิชาการแก่

สังคม และ

ด าเนนิการตาม

ระบบท่ีก าหนด 

2. มกีารบูรณา

การงานบริการ

ทางวิชาการแก่

สังคมกับการเรียน

การสอน 

3.มกีารบูรณา

การงานบริการ

ทางวิชาการแก่

สังคมกับการวจิัย  

4. มกีาร

ประเมินผล

ความส าเร็จของ

การบูรณาการ

งานบริการทาง

วชิาการแกส่ังคม

กับการเรียนการ

สอนและการวจิัย 

-  จัดท านโยบาย  แผน

กลยุทธ์  และแผน

ด าเนนิงานดา้นการ

บริการวชิาการ โดยแผน

บริการวิชาการจะตอ้ง

แสดงความเชื่อมโยง

ระหว่างการบริการ

วชิาการ กับการจัดการ

เรียนการสอนและการ

วจิัย 

     

- แตง่ตัง้คณะกรรมการ

บริหารงานบริการ

วชิาการในระดับ

มหาวทิยาลัย  และ

หนว่ยงานภายในท่ีมี

ภารกิจด้านการบริการ

วชิาการ   

     

- แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานโครงการ

บริการวิชาการตาม

โครงการท่ีได้ก าหนดไวใ้น

แผนการด าเนนิงานดา้น

การบริการวิชาการ 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ   หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 

6  

เดือน 

  9 

เดือน 

  12  

เดือน 

 

 

 

5. มกีารน าผล

การประเมินไป

ปรับปรุงการบูร

ณาการงาน

บริการทาง

วชิาการแกส่ังคม

กับการเรียนการ

สอนและการวจิัย 

 

-จัดท าประกาศ / 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ใน

การให้บริการวิชาการ 

     

-  จัดตั้งหนว่ยงานหรือ

คณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ี

วเิคราะห์โครงการ

กิจกรรมบริการวิชาการ

วา่มีความสัมพันธ์

เชื่อมโยง บูรณาการกับ

การเรียนการสอนและ

การวจิัย โดยมีหน้าท่ี

ดังนี้คอื 

        1.  จัดท าแผน

การบูรณาการทางการ

บริการวิชาการกับการ

เรียนการสอน  และการ

วจิัย 

       2.  ประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของการ

บริการวิชาการท่ีมีต่อการ

เรียนการสอน  และการ

วจิัย 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ   หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 

6  

เดือน 

  9 

เดือน 

  12  

เดือน 

        3.  น าผลประเมิน

ท่ีพิจารณาไปปรับปรุง

ความเชื่อมโยงและบูรณา

การระหว่างการบริการ

วชิาการ กับการเรียนการ

สอน  และการวจิัยตอ่ไป 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  : กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม (สกอ 5.2) 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้  :  ......................................................................................................................... 

ผู้รับผดิชอบเก็บรวบรวมข้อมูล (สถำบันวิจัยและพัฒนำ /ทุกคณะ) :  …………………………………… 

เกณฑ์มำตรฐำน แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 

6  

เดือน 

9  

เดือน 

12  

เดือน 

1. มกีารส ารวจ

ความตอ้งการของ

ชุมชน หรือภาครัฐ 

หรือภาคเอกชน 

หรือหนว่ยงาน

วชิาชีพเพื่อ

ประกอบการก าหนด

ทิศทางและการ

จัดท าแผนการ

บริการทางวิชาการ

ตามจุดเนน้ของ

สถาบัน 

2. มคีวามร่วมมอื

ด้านบริการทาง

วชิาการเพื่อการ

เรียนรู้และ

เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน 

หรือภาครัฐ หรือ

หนว่ยงานวชิาชีพ 

3. มกีารประเมิน

ประโยชนห์รือ

ผลกระทบของการ

ให้บริการทาง

วชิาการต่อสังคม 

4. มกีารน าผลการ

-  แตง่ตัง้หนว่ยงานหรือ

คณะกรรมการ  เพื่อก าหนด

กรอบนโยบาย  ยุทธศาสตร์  

และทิศทางแผนบริการ

วชิาการ  พรอ้มท้ังท าหน้าท่ี

ในการส ารวจความตอ้งการ

การบริการวิชาการของ

ชุมชน หรือภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน หรือหนว่ยงาน

วชิาชีพ 

     

-  จัดท าการส ารวจความ

ตอ้งการการบริการวิชาการ

ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน หรือหนว่ยงาน

วชิาชีพ   

     

- จัดท าแผนบริการวิชาการ

ตามจุดเนน้และความ

เชี่ยวชาญของสถาบันและ

ความตอ้งการของชุมชน  

หรือภาครัฐ  หรอืภาคเอกชน  

หรือหน่วยงานวิชาชพีตาม

ผลการส ารวจ 

     

-ประเมินประโยชนห์รือ

ผลกระทบของการให้บริการ

ทางวิชาการตอ่สังคม 

     

-  ประเมินผลท่ีเกิดกับ

นักศกึษา อาจารย์และ
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 

6  

เดือน 

9  

เดือน 

12  

เดือน 

ประเมินในขอ้ 3 ไป

พัฒนาระบบและ

กลไก หรือกิจกรรม

การให้บริการทาง

วชิาการ 

5. มกีารพัฒนา

ความรู้ท่ีได้จากการ

ให้บริการทาง

วชิาการและ

ถ่ายทอดความรู้สู่

บุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพร่

สู่สาธารณชน 

บุคลากรผู้ให้บริการ ท้ังใน

ด้านการน าความรู้ ความ

เชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ 

-  น าผลประเมินข้างตน้ไป

พัฒนาระบบและกลไกหรอื

กิจกรรมการบริการวิชาการ

ตอ่ไป 

     

-  จัดให้มีช่องทางในการ

เผยแพร่ความรู้

ประสบการณ์ในการ

ให้บริการวิชาการ  เชน่ 

จดหมายขา่ว  เว็บไซต์  

     

-  จัดท าฐานข้อมูลดา้นการ

บริการวิชาการ 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

องค์ประกอบที่ 6  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑๑ :  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้  :  ............................................................................................................................  

ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล (สถำบันวิจัยและพัฒนำ /ทุกคณะ) :  …………………………………… 

เกณฑ์มำตรฐำน แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 

6  

เดือน 

9  

เดือน 

12  

เดือน 

1.มีหลักฐานท่ี

แสดงรายละเอยีด

ของโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีพัฒนา

สุนทรียภาพดา้น

ศลิปะและ

วัฒนธรรม ท่ี

สถาบันด าเนนิการ

ในแตล่ะปี

การศึกษา 

 

2.โครงการหรือ

กิจกรรมท่ีแสดง

รายละเอยีดท่ี

ก าหนด

วัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของ

ความส าเร็จอยา่ง

เป็นรูปธรรม 

สามารถประเมิน

ได ้

  

3.รายงานสรุปผล

หรือประเมนิผล

โครงการหรือกิ

จรรมท่ีพัฒนา

สุนทรียภาพทาง
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เกณฑ์มำตรฐำน แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 

6  

เดือน 

9  

เดือน 

12  

เดือน 

ศลิปะและ

วัฒนธรรม  

 

4.หลักฐานท่ี

อธิบาย

รายละเอยีดและ

แสดงกระบวนการ

ได้มาซึ่งขอ้มูลของ

การสรุปผลส าเร็จ 

เชน่ ขั้นตอนและ

ชว่งระยะเวลาการ

เก็บขอ้มูล การสุ่ม

ตัวอยา่ง แบบ

ส ารวจหรอื

แบบสอบถาม 

หรือ    แบบ

ประเมิน วิธีการ

วเิคราะห์ผล เป็น

ต้น 

 

5.ข้อมูลเชงิ

ประจักษท่ี์ปรากฎ

ในประเด็นการ

พจิารณาในขอ้ ๒ 

และข้อ ๓ 
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องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 :  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ 7.1 , สมศ 12,13 ,กพร. 9.1,9.2) 

ผู้ก ำกับตวับง่ชี้  :  ............................................................................................... 

ผู้รับผดิชอบเกบ็รวบรวมขอ้มลู (กองนโยบำยและแผน, ทุกคณะ ส ำนัก/สถำบนั):……. ……………… 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำน

ปีกำรศกึษำ 2553 

โครงกำร/กจิกรรม 

*ผลกำรด ำเนนิงำน 

*หมำยเหต ุ *ผู้รับผิดชอบ 6   

เดือน 

9  

เดือน 

12   

เดือน 

1. สภาสถาบันปฏิบัติ

หน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดครบถ้วนและมี

การประเมินตนเองตาม

หลัก เกณฑ์ ท่ีก าหนด

ล่วงหนา้ 

 

2.ผู้บริหารมวีสิัยทัศน์ 

ก าหนดทิศทางการ

ด าเนนิงาน และสามารถ

ถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มี

ความสามารถในการ

วางแผนกลยุทธ์ มกีาร

น าข้อมูลสารสนเทศเป็น

ฐานในการปฏบัิตงิาน

และพัฒนาสถาบัน 

 

3. ผู้บริหารมกีารก ากับ 

ตดิตามและประเมินผล

การด าเนนิงานตามท่ี

มอบหมาย รวมท้ัง

สามารถสื่อสารแผน

และผลการด าเนนิงาน

ของสถาบันไปยัง

บุคลากรในสถาบัน 
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เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำน

ปีกำรศกึษำ 2553 

โครงกำร/กจิกรรม 

*ผลกำรด ำเนนิงำน 

*หมำยเหต ุ *ผู้รับผิดชอบ 6   

เดือน 

9  

เดือน 

12   

เดือน 

 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้

บุคลากรในสถาบันมี

ส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ ให้อ านาจในการ

ตัดสนิใจแก่บุคลากร

ตามความเหมาะสม 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอด

ความรู้และส่งเสริม

พัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้

สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของ

สถาบันเต็มตาม

ศักยภาพ 

 

6. ผู้บริหารบริหารงาน

ด้วยหลักธรรมาภบิาล 

โดยค านงึถึงประโยชน์

ของสถาบันและผู้มสี่วน

ได้ส่วนเสีย 

 

7. สภาสถาบัน

ประเมินผลการ

บริหารงานของสถาบัน

และผู้บริหารน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็น

รูปธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.2 : กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ (สกอ.7.2, กพร.12)  

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้  :  ......................................................................................................................... 

ผู้รับผดิชอบเก็บรวบรวมข้อมูล (สถำบันวิจัยและพัฒนำ, กองบริกำรกำรศึกษำ, กองนโยบำยและแผน,กอง

บริหำรงำนบุคคล, ทุกคณะ) :  …………………………………………………………… 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6 

เดือน 

9 

เดือน 

12   

เดือน 

1. มกีารก าหนด

ประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการ

จัดการความรู้ท่ี

สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของสถาบันอย่าง

นอ้ยครอบคลุมพันธกิจ

ด้านการผลิตบัณฑิต

และด้านการวจิัย 

2. ก าหนดบุคลากร

กลุ่มเป้าหมายท่ีจะ

พัฒนาความรูแ้ละ

ทักษะดา้นการผลิต

บัณฑิตและด้านการ

วจิัยอย่างชัดเจนตาม

ประเด็นความรู้ท่ี

ก าหนดในขอ้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ก าหนดประเด็น และ

เป้าหมายการจัดการ

ความรู้ จัดท าแผน

จัดการความรู้ท่ี

สอดคล้องกับอัต

ลักษณแ์ละแผน

ยุทธศาสตร์(อย่างนอ้ย

ครอบคลุมพันธกิจด้าน

การผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวจิัย) 

     

-ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีเป็นอาจารย์ /นักวจิัย/

หรือบุคลากรเพื่อ

พัฒนาทักษะดา้นการ

ผลิตบัณฑิตและด้าน

การวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

- ก าหนดนโยบายให้มี      
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เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6 

เดือน 

9 

เดือน 

12   

เดือน 

 

 

3. มกีารแบ่งปันและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง 

(tacit knowledge) เพือ่

ค้นหาแนวปฏบัิตท่ีิดี

ตามประเด็นความรู้ท่ี

ก าหนดในขอ้ 1 และ

เผยแพร่ไปสูบุ่คลากร

กลุ่มเป้าหมายท่ี

ก าหนด 

4. มกีารรวบรวม

ความรู้ตามประเด็น

ความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 

1 ท้ังท่ีมีอยูใ่นตัวบุคคล

และแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ี

เป็นแนวปฏบัิติท่ีดมีา

พัฒนาและจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมาเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

(explicit knowledge) 

5. มกีารน าความรู้ท่ีได้

จากการจัดการความรู้

ในปีการศึกษาปัจจุบัน

หรือปีการศึกษาที่ผ่าน

มาท่ีเป็นลายลักษณ์

อักษร 

การส ารวจผลการ

ปฏบัิตงิานท่ีเป็นจุดเดน่

ของอาจารยห์รือ

นักศกึษาในแตล่ะคณะ 

หรือสาขาวชิา เพื่อน ามา

ก าหนดเป็นประเด็น

ส าหรับใชใ้นกระบวนการ

จัดการความรู้ใหไ้ดอ้งค์

ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการพฒันาคุณภาพ

การจัดการศกึษา 

- เชญิบุคากรท่ีมีความรู้ 

ทักษะ และประสบการณ์

มแีบ่งปันความรู้ให้

อาจารย ์/นักวจิัย /

บุคลากร 

     

- สร้างชุมชนนักปฏบัิติ

และเครือขา่ยด้านการ

จัดการความรู้ 

     

- ก าหนดผู้รับผิดชอบใน

การวเิคราะห ์สังเคราะห์

ความรู้ท้ังท่ีมีอยูใ่นตัว

บุคคลและแหล่งเรียนรู้

อื่นๆ ท่ีเป็นแนวปฏบัิตท่ีิ

ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ

อยา่งเป็นระบบ 

 

     

- ก าหนดช่องทางใน

เว็บไซต์เพื่อให้มกีาร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6 

เดือน 

9 

เดือน 

12   

เดือน 

(explicitknowledge) 

และจากความรู้ ทักษะ

ของผู้มปีระสบการณ์

ตรง ( tacit knowledge 

) ท่ีเป็นแนวปฏบัิตท่ีิดี

มาปรับใชใ้นการ

ปฏบัิตงิานจรงิ 

 

- จัดท าเอกสารเพื่อ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     

- ผู้รับผิดชอบ

สังเคราะห์ความรู้จาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในปีท่ีผ่านมาหรือปี

ปัจจุบัน  จัดประชุม

เพื่อน าความรูท่ี้ได้มา

ปรับใช้ 

     

- มอบหมายให้

หนว่ยงานระดับคณะ/

ส านักมีประเด็น 

เป้าหมาย ช่องทางการ

จัดการความรู้ 

     

- เปิดช่องทาง / 

ประเด็นจากการ

ประเมินคุณภาพภายใน

และภายนอกมาจัดการ

ความรู้ของ

มหาวทิยาลัย 

     

- สรุปผลสัมฤทธ์ิของ

การจัดการความรู้ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ  (สกอ.7.3, กพร.11, สมศ 13) 

ผู้ก ำกับตวับง่ชี้  :  .................................................................................................................. 

ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล (กองนโยบำยและแผน, กองบริกำรกำรศึกษำ, สถำบันวิจัยและพัฒนำศูนย์

เทคโนโลยสีำรสนเทศ, กองกลำง, ส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ, ทุกคณะ) :  ………………… 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6 

เดือน 

9 

เดือน 

12 

เดือน 

1. มแีผนระบบ

สารสนเทศ 

(Information System 

Plan) 

2. มรีะบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจตามพันธ

กิจของสถาบัน โดย

อย่างนอ้ยตอ้ง

ครอบคลุมการจัดการ

เรียนการสอน การ

วจิัย การบริหาร

จัดการ และการเงิน 

และสามารถน าไปใช้

ในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพ 

3. มกีารประเมิน

ความพงึพอใจของ

ผู้ใชร้ะบบสารสนเทศ 

4. มกีารน าผลการ

ประเมินความพงึ

พอใจของผูใ้ชร้ะบบ

สารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

 

- ทบทวน/แตง่ตัง้

คณะกรรมการจัดท า

แผนระบบสารสนเทศ 

     

- จัดท าแผนระบบ

สารสนเทศท่ีสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ ท่ีมี

รายละเอยีดเกี่ยวกับ 

    . วัตถุประสงค ์

ความสามารถในการ

ท างานของระบบแตล่ะ

ระบบ 

    . ความสอดคล้อง

ของแต่ละระบบท่ีมีต่อ

แตล่ะกลยุทธ์ของ

สถาบัน 

    . ความสัมพนัธ์

ระหวา่งระบบสารสนเทศ

ท่ีน าเสนอใหมก่ับระบบ

สารสนเทศท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบัน 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6 

เดือน 

9 

เดือน 

12 

เดือน 

 

 

5. มกีารสง่ข้อมูลผ่าน

ระบบเครอืขา่ยของ

หนว่ยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้องตามท่ี

ก าหนด 

 

 

    . ทรัพยากร

สารสนเทศท่ีต้องการใช้

ในแต่ละระบบ ท้ัง 

hardware software 

      (system software 

และ application 

software) database 

people ware และ 

facilities อื่นๆ 

    . งบประมาณที่

ตอ้งการใชใ้นแต่ละ

ระบบ 

    . การประเมินความ

คุ้มคา่ของระบบ

สารสนเทศ 

    . การจัดล าดับ

ความส าคัญของระบบ

สารสนเทศ 

- ระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการ

ตัดสนิใจตามพันธกิจ

ของสถาบัน โดยอยา่ง

น้อยต้องครอบคลุมการ

จัดการเรียนการสอน 

การวจิัย การบริหาร

จัดการ และการเงิน 

และสามารถน าไปใชใ้น

การด าเนนิงานประกัน

คุณภาพ และมีช่องทาง
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6 

เดือน 

9 

เดือน 

12 

เดือน 

เพื่อผู้บริหารใชเ้พื่อการ

ตัดสนิใจ  

- ก าหนดการจัดการให้

ผู้ใชร้ะบบสารสนเทศ

ประเมินความพงึพอใจ

ทุกครัง้ หรอืทุกเดือน 

ทุกภาคการศกึษา ทุกปี

การศึกษา 

- ก าหนดหนา้ที่ของ

ผู้รับผิดชอบระบบ ให้

วเิคราะห์ขอ้มูลความพงึ

พอใจ และจัดท าแผน

ปรับปรุงระบบทุก

ปีงบประมาณเป็นอยา่ง

น้อย 

     

- น าแผนปรับปรุงระบบ

เสนอขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ / 

ผู้บริหารทุกสิน้

ปีงบประมาณ 

     

- ของบประมาณและ

จัดท าแผนปฏบัิตงิาน

ตามแผนการปรับปรุง 

     

- ก าหนดผู้รับผดิชอบ

จัดส่งขอ้มูลผ่านระบบ

เครอืขา่ยของหนว่ยงาน

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง

ตามท่ีก าหนดมกีารสง่

ข้อมูลผ่านระบบ

เครอืขา่ยของส านักงาน
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6 

เดือน 

9 

เดือน 

12 

เดือน 

คณะกรรมการการ

อุดมศกึษาตามท่ี

ส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศกึษาก าหนด 

- ขอความเห็นชอบ

ข้อมูลท่ีจะจัดส่งจาก

คณะกรรมการก่อนการ

จัดส่งขอ้มูล 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4, กพร.9.2) 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้  :  ....................................................................................... ........................ 

ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล (ส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ /ทุกคณะ 

ส ำนัก สถำบัน) : …………………………………………… 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6 

เดือน 

9 

เดือน 

12 

เดือน 

1. มกีารแตง่ตัง้

คณะกรรมการหรือ

คณะท างานบริหาร

ความเสี่ยง โดยมี

ผู้บริหารระดับสูงและ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบ

พันธกิจหลักของ

สถาบันร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือ

คณะท างาน 

2. มกีารวเิคราะห์และ

ระบุความเสี่ยง และ

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความ

เสี่ยงอย่างนอ้ย 3 ด้าน 

ตามบริบทของสถาบัน 

ตัวอยา่งเช่น 

- ความเสี่ยงด้าน

ทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี) 

- ความเสี่ยงด้าน

ยุทธศาสตร์ หรือกล

ยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้าน

นโยบาย กฎหมาย 

- แตง่ตัง้คณะกรรมการ

หรือคณะท างาน 

ประกอบด้วยผู้บริหาร

ระดับสูง และตัวแทนท่ี

รับผิดชอบในแต่ละพันธ

กิจหลักของสถาบัน 

     

- ระบุรายละเอยีดการ

ท างานของ

คณะกรรมการหรือ

คณะท างาน เชน่ 

นโยบายหรือแนวทางใน

การด าเนนิงาน หนา้ที่

ความรับผิดชอบ 

ก าหนดระยะเวลาให้มี

การประชุมของ

คณะกรรมการหรือ

คณะท างานฯ อย่าง

สม่ าเสมอ 

     

-จัดประชุมเชงิ

ปฏบัิตกิารให้ความรู้

เร่ืองความเสี่ยงและการ

วเิคราะห์ความเสี่ยงแก่

บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับสถาบันอ่ืน 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6 

เดือน 

9 

เดือน 

12 

เดือน 

ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้าน

การปฏบัิตงิาน เชน่ 

ความเสี่ยงของ

กระบวนการบริหาร

หลักสูตร การบริหาร

งานวจิัย ระบบงาน 

ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้าน

บุคลากรและความ

เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจาก

เหตุการณ์ภายนอก 

- อื่น ๆ ตามบริบท

ของสถาบัน 

3. มกีารประเมนิโอกาส

และผลกระทบของ

ความเสี่ยงและจัดล าดับ

ความเสี่ยงท่ีได้จากการ

วเิคราะห์ในข้อ 2 

4. มกีารจัดท าแผน

บริหารความเสี่ยงท่ีมี

ระดับความเสี่ยงสูง 

และด าเนนิการตาม 

แผน 

5. มกีารตดิตาม และ

ประเมินผลการ

 

- ก าหนดให้มีการ

วเิคราะห์ความเสี่ยงใน

ระดับคณะ / ส านัก ใน 

4 ประเด็น 

     

- หนว่ยงานระดับคณะ/

ส านักแตง่ตัง้

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

     

- หนว่ยงานระดับคณะ/

ส านักประชุมวิเคราะห์

ความเสี่ยงโดยการมี

ส่วนร่วม 

     

- หนว่ยงานระดับคณะ/

ส านัก จัดระดับความ

เสี่ยง ประเมินความ

เสี่ยง  

     

- หนว่ยงานระดับคณะ/

ส านัก ก าหนดแผน

บริหารความเสี่ยง และ

มาตรการควบคุม  

     

- หนว่ยงานระดับคณะ/

ส านัก จัดสง่การ

วเิคราะห์ความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง  

แผนบริหารความเสี่ยง

และมาตรการการ

ควบคุมส่ง

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงระดับ
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6 

เดือน 

9 

เดือน 

12 

เดือน 

ด าเนนิงานตามแผน 

และรายงานตอ่สภา

สถาบันเพื่อพิจารณา

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6. มกีารน าผลการ

ประเมิน และ

ข้อเสนอแนะจากสภา

สถาบันไปใชใ้นการ

ปรับแผนหรอืวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปี

ถัดไป 

มหาวทิยาลัย 

- คณะท างานวเิคราะห์

ความเสี่ยงของ

มหาวทิยาลัยรวบรวม

ผลการวเิคราะห์ 

ประเมินความเสี่ยง  

และวิเคราะห์ความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลัย 

     

- คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของ

มหาวทิยาลัยตดิตาม

การด าเนนิงานตาม

มาตรการการควบคุม 

และรายงานผลต่อ

อธิการบดี และสภา

มหาวทิยาลัยทุกสิน้

ปีงบประมาณ  

     

- คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงน า

ข้อเสนอแนะของสภา 

วเิคราะห์ความเสี่ยงท่ี

เหลอือยู ่และ

สภาพแวดลอ้มท่ี

เปลี่ยนแปลงไป  น า

ปรับปรุงแผนบริหาร

ความเสี่ยงในรอบปี

ตอ่ไป 

     

 

 

 



44 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๑๓ :  การปฏบัิตติามบทบาทหนา้ท่ีของผู้บริหาร  (สมศ. 13) 

ผู้ก ำกับตวับง่ชี้  :  ............................................................................................... 

ผู้รับผดิชอบเกบ็รวบรวมขอ้มลู (กองนโยบำยและแผน, ทุกคณะ ส ำนัก/สถำบนั):……. ……………… 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

*ผลกำรด ำเนนิงำน 

*หมำยเหต ุ *ผู้รับผิดชอบ 6   

เดือน 

9 

เดือน 

12   

เดือน 

1. เอกสารหรือหลักฐานท่ี

แสดงรายละเอียดการ

ก าหนดหรือทบทวน

นโยบายการก ากับดูแส

ถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง

ทบทวนกรอบทิศ

ทางการด าเนนิงานของ

สถาบันอุดมศกึษาตาม

หนา้ที่และบทบาทของ

ผู้บริหาร

สถาบันอุดมศกึษา  

2.เอกสารหรือหลักฐาน

ท่ีแสดงรายละเอยีดการ

ด าเนนิการตามระบบ

การก ากับดูแล

สถาบันอุดมศกึษา โดย

มเีอกสารหรือหลักฐาน

หรือรายงานหรือบันทึก

การประชุมท่ีแสดงให้

เห็นว่าผู้บริหารสถาบัน

ได้ก าหนดให้มี

กระบวนการท่ีเป็น

รูปธรรมในการจัดการ

เพื่อให้เกิดการควบคุม

และตรวจสอบการ

ด าเนนิงานขอ

สถาบันอุดมศกึษา 
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เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2554 

โครงกำร/กจิกรรม 

*ผลกำรด ำเนนิงำน 

*หมำยเหต ุ *ผู้รับผิดชอบ 6   

เดือน 

9 

เดือน 

12   

เดือน 

3. เอกสารหรือหลักฐาน

ท่ีแสดงให้เห็นว่า

ผู้บริหารสถาบันมกีาร

ตดิตามผลการ

ด าเนนิงานส าคญั เช่น 

ระบบในดา้นนโยบาย

และแผน ดา้นการ

บริหารงานบุคล ด้าน

การเงินและงบประมาณ 

โดยเฉพาะการ

ด าเนนิงานตามภารกิจ

หลักของ

สถาบันอุดมศกึษาท่ีเป็น

มตสิภาสถาบัน 

4. เอกสารหรือหลักฐาน

ท่ีแสดงให้เห็นถึง

นโยบายของสถาบันท่ี

ก าหนดให้มีระบบการ

ประเมินผู้บริหารโดย

คณะกรรมการท่ีสภา

สถาบันแต่งตัง้และมีการ

ด าเนนิงานตามระบบนัน้ 

5. รายงานการ

สังเคราะห์มตหิรือ

นโยบาย รวมท้ัง

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก

การตัดสินใจของ

ผู้บริหาร

สถาบันอุดมศกึษา 
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องค์ประกอบที ่9 : ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  : ระบบกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน (สกอ 9.1 , สมศ 15 , กพร. 6) 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้  :  ................................................................................................................................   

ผู้รับผดิชอบเก็บรวบรวมข้อมูล (ส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ,  ทุกคณะ, ส ำนัก/ สถำบัน) :  … 

เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2553 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6  

เดือน 

9   

เดือน 

12 

เดือน 

1. มรีะบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ี

เหมาะสมและสอดคล้อง

กับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน 

ตัง้แตร่ะดับภาควิชาหรอื

หนว่ยงานเทียบเท่า และ

ด าเนนิการตามระบบท่ี

ก าหนด 

2. มกีารก าหนดนโยบาย

และให้ความส าคัญเร่ือง

การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับ

นโยบายและผู้บริหาร

สูงสุดของสถาบัน 

3. มกีารก าหนดตัวบ่งช้ี

เพิ่มเตมิตามอัตลักษณ์

ของสถาบัน 

4. มกีารด าเนนิงานดา้น

การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ี

ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ตดิตาม

การด าเนนิงาน และ

- มรีะบบกลไกประกัน

คุณภาพ (ควบคุม 

พัฒนา ตรวจสอบ และ

ประเมิน) ตัง้แตร่ะดับ

สาขาวิชาขึ้นไป  

     

- ผู้บริหารระดับ

นโยบายและผู้บริหาร

สูงสุดของสถาบัน/คณะ 

ก าหนดนโยบายการ

ประกันคุณภาพท่ีชัดเจน 

โดยเกิดจากการมสี่วน

ร่วมทุกภาคี 

     

- ก าหนดให้มีหน่วยงาน/

บุคลากรรับผิดชอบ

ชัดเจนในการก าหนด

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและ

เกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

     

- จัดท าคู่มือในทุกระดับ

เพื่อก ากับการด าเนินงาน

และก าหนดผู้รับผิดชอบ

องคป์ระกอบตัวบ่งช้ีท่ี

ชัดเจน 

     

- ประชุมติดตาม

ตรวจสอบการ

ด าเนนิงานอยา่งชัดเจน

และตอ่เนื่อง 
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เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2553 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6  

เดือน 

9   

เดือน 

12 

เดือน 

ประเมินคุณภาพ  

2) การจัดท ารายงาน

ประจ าปท่ีีเป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพเสนอตอ่

สภาสถาบันและ

ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาตาม

ก าหนดเวลา โดยเป็น

รายงานท่ีมีขอ้มูล

ครบถ้วนตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศกึษาก าหนดใน 

CHE QA Online และ  

3) การน าผลการ

ประเมินคุณภาพไปท า

แผนการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาของสถาบัน 

5. มกีารน าผลการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมา

ปรับปรุงการท างาน และ

ส่งผลให้มีการพัฒนาผล

การด าเนนิงานตามตัว

บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุก

ตัวบ่งช้ี 

6. มรีะบบสารสนเทศท่ีให้

ข้อมูลสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในครบท้ัง 

9 องคป์ระกอบคุณภาพ 

- พัฒนาตัวบ่งชี้อัต

ลักษณข์อง

มหาวทิยาลัย/ คณะ (ตัว

บ่งช้ีตอ้งครอบคุมปัจจัย

น าเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต และมีเกณฑ์

การประเมินท่ีน าไปสู่

การพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

     

- จัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองตามท่ี 

สกอ./ สถาบันก าหนด

ตามกรอบระยะเวลา ใน

ระบบ CHE QA Online 

และส่งหนว่ยงานตน้

สังกัดพร้อมเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน 

     

-  จัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพจากผลการ

ประเมินและด าเนินการ

ตามแผนอย่างตอ่เนื่อง 

     

- ฝ่ายประกันคุณภาพ

ของหน่วยงานน าผลการ

ประเมินและแผนพัฒนา

ให้ฝ่ายแผนไปด าเนนิการ

วเิคราะห์และจัดท าแผน 

โดยมีตัวบ่งช้ีของแผนกล

ยุทธ์ท่ีชัดเจน และ

ด าเนนิงานตามตวับ่งช้ี 

ให้มีผลการพัฒนาจากปี

ก่อนหนา้ทุกตัวบ่งช้ี 
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เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2553 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6  

เดือน 

9   

เดือน 

12 

เดือน 

7. มสี่วนร่วมของผู้มีสว่น

ได้ส่วนเสียในการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้

บัณฑิต และผูใ้ชบ้ริการ

ตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มเีครอืขา่ยการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้น

การประกันคุณภาพ

การศึกษาระหวา่งสถาบัน 

และมีกจิกรรมร่วมกัน 

9. มแีนวปฏบัิตท่ีิดหีรือ

งานวจิัยดา้นการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่

หนว่ยงานพัฒนาขึน้ และ

เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน

สามารถน าไปใช้

ประโยชน ์

- จัดท ารายงานการ

ประชุม/ เอกสาร

เชื่อมโยงความ

สอดคล้องของผล

ประเมินและแผนท่ี

ชัดเจน รวมท้ังมีการ

สรุปผลการพัฒนา/

พร้อมหลักฐานการ

พัฒนาทุกตัวบ่งช้ีท่ี

ก าหนดอย่างเป็น

รูปธรรม 

     

-  พัฒนาฐานข้อมูลทุก

ด้านให้ชัดเจน โดย

สามารถน าขอ้มูลมาใช้

ประกอบการด าเนนิงาน

ด้านการประกันได้ทุก

องคป์ระกอบ และ

เชื่อมโยงได้ทุกระดับ  

     

- ก าหนดให้นักศกึษา 

คณาจารยแ์ละบุคลากร

ของหนว่ยงานและผู้มีสว่น

ได้ส่วนเสีย เข้ามามสี่วน

ร่วมในการประกันคุณภาพ 

เชน่ ร่วมเป็นกรรมการ การ

ร่วมก าหนดตัวบ่งชี้และ

เป้าหมาย การให้ขอ้มูล

ป้อนกลับ หรือการให้ความ

ร่วมมอืกับสถาบันในการ

ด าเนนิกิจกรรมตา่ง  ๆ
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เกณฑ์มำตรฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำนปี

กำรศึกษำ 2553 

โครงกำร/กจิกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 6  

เดือน 

9   

เดือน 

12 

เดือน 

- พัฒนาเครือข่ายด้าน

การประกันคุณภาพ

ระหว่างสถาบัน ทัง้ระดับ

คณะ สถาบัน และใน

เร่ืองกิจกรรมนักศึกษา 

โดยมีกิจกรรมอยา่ง

ตอ่เนื่อง มผีลการ

ปฏบัิตงิานชัดเจน มีการ

ประเมินผลเครอืขา่ยเพื่อ

น าผลไปสูก่ารพัฒนา 

     

- จัดท าโครงการ

ประกวด คัดสรร แนว

ปฏบัิตท่ีิดี 

     

- จัดท าวจิัยสถาบันด้าน

การประกันคุณภาพ 
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ภำคผนวก 
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ผลด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน  วงรอบการประเมิน ปีการศกึษา  2554  

(ผลการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555)  เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม 2555  

โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ดังนี้ 

รศ.ดร.เทียมจันทร์    พานชิย์ผลนิไชย    ประธานกรรมการ 

ดร.อดุลย์   วังศรคีูณ   กรรมการ  

ดร.คงศักดิ์   ศรแีก้ว    กรรมการ  

อาจารย์พันธุ์ธิดา  ลิม้ศรปีระพันธุ์   กรรมการ  

คุณอดิศักดิ์   แก้วกองทรัพย์   เลขานุการ  

มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัย มีคะแนนผลการด าเนินเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงน ำเสนอผลกำรประเมนิรำยตัวบง่ชี้ของสถำบันวจิัยและพัฒนำ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน1 
กำรบรรลุ

เป้ำหมำย 

คะแนนกำร

ประเมินตนเอง 
หมำยเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ์(% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบง่ชี ้1.1 8 ข้อ - 8 ข้อ   5 คะแนน  

ตัวบง่ชี ้2.4 7 ข้อ - 7 ข้อ  5 คะแนน  

ตัวบง่ชี ้4.1 8 ข้อ - 8 ข้อ  5 คะแนน  

ตัวบง่ชี ้4.2 5 ข้อ - 5 ข้อ  5 คะแนน  

ตัวบง่ชี ้5.1 5 ข้อ - 5 ข้อ  5 คะแนน  

ตัวบง่ชี ้5.2 5 ข้อ - 5 ข้อ  5 คะแนน  

ตัวบง่ชี ้๕.๙ 5 ข้อ - 5 ข้อ  5 คะแนน  

ตัวบง่ชี ้๖.๑๑ 5 ข้อ - 5 ข้อ  5 คะแนน  

ตัวบง่ชี ้7.1 7 ข้อ - 7 ข้อ  5 คะแนน  

ตัวบง่ชี ้7.2 5 ข้อ - 5 ข้อ  5 คะแนน  

ตัวบง่ชี ้7.3 5 ข้อ - 5 ข้อ  5 คะแนน  

ตัวบง่ชี ้7.4 6 ข้อ - 4 ข้อ  3 คะแนน ตัดเกณฑ์ข้อ 5 , 6 

ตัวบง่ชี ้9.1 8 ข้อ - 9 ข้อ  5 คะแนน  

คะแนนประเมินในภาพรวม 4.85 คะแนน  

ระดับคุณภาพ ดมีาก  
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โดยมีผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบและจุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดที่ 

ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  ดังนี้   
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในปีกำรศกึษำ  2554 

องค์ประกอบที ่

ผลกำรประเมนิของ

คณะกรรมกำร 
ลักษณะทีพ่บและประเด็นทีใ่ห้ข้อมูลป้อนกลับ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลกำร

ประเมนิ 

1.ปรัชญา 

ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ 

และแผนการ

ด าเนนิการ 

5.00 ดีมาก จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง                                                             

      ใชแ้ผนเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ                                       

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรุง                       

      ก าหนด KPI ของแผนและควรก าหนดเป็นเชงิปริมาณ 

2. การผลิต

บัณฑิต 

5.00 ดีมาก จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง                                                

       สถาบันวิจัยและพัฒนาใหค้วามส าคัญกับการพัฒนา

บุคลากรของสถาบันฯ                                                                            

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรุง                                          

       การพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้

สามารถใชก้ระบวนการวจิัยในการสรุปข้อมูลต่างๆ ของ

สถาบันวจิัยและพัฒนา (วจิัยสถาบัน) 

4. การวจิัย 5.00 ดีมาก จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง                                                

       สถาบันวิจัยและพัฒนามแีนวทางการบริหารจัดการ

งานวจิัยท่ีชัดเจน                                                                                 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรุง                               

       1) ควรมกีารทบทวนเกณฑ์การประเมินท่ีน าผลมา

จาก สกอ. เชื่อมตอ่การประเมนิสถาบันวจิัยและพัฒนา                                   

       2) ควรน าเสนอมหาวทิยาลัยเพื่อพัฒนาการแตง่ตัง้

คณะกรรมการวจิัยในมนุษยข์องมหาวทิยาลัยท่ีจะรองรับ

ในการท าวิจัยของคณาจารย์                                                          

        3) ควรมกีารก าหนดประเด็นการสังเคราะห์งานวิจัย

ให้ชัดเจนจะท าใหไ้ด้ประโยชนใ์นการน าผลการวิจัยไปใชไ้ด้

กว่ากว้างขวางยิ่งขึน้ 
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องค์ประกอบที ่

ผลกำรประเมนิของ

คณะกรรมกำร 
ลักษณะทีพ่บและประเด็นทีใ่ห้ข้อมูลป้อนกลับ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลกำร

ประเมนิ 

5. บริการ

วชิาการแกส่ังคม 

5.00 ดีมาก จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง                                                             

       1) มรีะบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมท่ี

ชัดเจนรวมถึงมีการจัดท าแนวทางการบูรณาการงาน

บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวจิัยท่ี

ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถน าไปใชโ้ดยเห็นผลชัดเจน                                                           

       2) มกีระบวนการด าเนนิโครงการบริการวิชาการ

ให้กับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนท่ีเข้มแข็งและ

ตอ่เนื่องส่งผลให้เกิดประโยชนแ์ละคุณค่ากับโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดน                                                                              

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรุง                             

          1) ควรมกีารวางแผนการบริการวิชาการแก่สังคม

เป็น 2 ส่วน คือ แผนการบริการวิชาการโดยสถาบันเป็น

ผู้บริหารจัดการ (ในสว่นของคณะ) และแผนบริการ

วชิาการท่ีสถาบันด าเนนิการ(โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน)โดยมีการก าหนดตัวบ่งชีข้องแผนท้ัง 2 ส่วน  ให้

ชัดเจนเพื่อสง่ผลถึงการประเมินผลความส าเร็จของแผน

บริการวิชาการ                                              

          2) ในการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนทางสถาบันควรน าผลส ารวจความ

ตอ้งการพัฒนานักเรียน ครูผู้สอนและผู้บริหารมาจัดท า

แผนพัฒนาระยะ 

5 ปี  เพื่อท าให้เห็นความต่อเนื่องและยังยืนในการพัฒนา  

เนื่องจากการด าเนนิงานเดิมเป็นการวางแผนแบบปีตอ่ปี 

6. การท านุบ ารุง

ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

5.00 ดีมาก จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง                                                     

1)สถาบันวจิัยและพัฒนามอีาคารสถานท่ี สะอาด มี

บรรยากาศทางวิชาการท่ีเอื้อต่อการศึกษาค้นควา้หา

ข้อมูล  มีการจัดพื้นท่ีทางวัฒนธรรมเพื่อใชใ้นการจัด

กิจกรรมตา่งๆ 
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องค์ประกอบที ่

ผลกำรประเมนิของ

คณะกรรมกำร 
ลักษณะทีพ่บและประเด็นทีใ่ห้ข้อมูลป้อนกลับ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลกำร

ประเมนิ 

7. การบริหาร

และการจัดการ 

4.50 ด ี จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง                                                   

          1) มกีารบริหารองคก์รตามหลักธรรมมาภบิาล                               

          2) มรีะบบบริหารความเสี่ยง                                                      

          3) มกีระบวนการในการจัดท าแผนการจัดการ

ความรู้ท่ีชัดเจน และมีรายละเอยีดการท างานที่เด่นชัด มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือตา่งๆ ที่

มเีนื้อหาละเอียด ครอบคลุมการด าเนนิงานของ

สถาบันวจิัยและพัฒนา                                                                            

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรุง                            

           1) แมว้า่จะมีกระบวนการจัดท าแผนการจัดการ

ความรู้ท่ีชัดเจน แตค่วรมกีารเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

เพื่อให้ประเด็นความรู้สัมพันธ์กับภารกิจหลัก และท าให้

การท างานมีความชัดเจนมากยิง่ขึน้                                                                                    

          2) ควรมกีารจัดท าแผนสารสนเทศของสถาบัน

เพื่อให้สามารถมองทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศได้

ตามความเหมาะสม                                                                      

          3) อาจพิจารณา โดยการเห็นชอบของ

มหาวทิยาลัยท าการประเมินตัวบ่งช้ีของ สมศ. ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการ  เพื่อให้เห็นภาพของผลการบริหาร

จัดการได้ดีย่ิงขึ้น                       (เชน่ สมศ.13) 

9.ระบบและกลไก

การประกัน

คุณภาพ 

5.00 ดีมาก จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง                                                       

         ด าเนนิการประกันคุณภาพอยา่งเป็นระบบ                                

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรุง                               

        ให้พัฒนานักศกึษาในเร่ืองของจรรยาบรรณนักวจิัย 

เฉลี่ยผลการ

ประเมินทุกตัว

บ่งช้ี 

4.85 ดีมาก - 

 
 



55 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2555                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

 

 
  

ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ที ่ 2/2555 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  และคณะกรรมการด าเนินงาน 
ตามค ารับรองปฏิบัติราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

********************************** 
เพ่ือให้สถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถน าระบบประกันคุณภาพการศึกษา   มาใช้ในกระบวนการ

บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุผลและสอดรับกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ของ
มหาวิทยาลัย จึงขอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ดังต่อไปนี้ 

1.  อาจารย์ ดร.ชนิกานต์   คุ้มนก    ประธานกรรมการ 
2.  อาจารย์ ดร.เชิดชัย  โพธิ์ศรี  กรรมการ 

    3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์ ศศิวิมล  กรรมการ 
   4.  นางจิตรา    มีค า   กรรมการ 

5.  นางสาวณัฐมน   วิจารณกุล  กรรมการ 
6.  นายสามารถ      เน่าบู่   กรรมการ 
7.  นางสาวมาลัย   ใจงาม  กรรมการ 
8.  นายอรรถพงษ ์ สุดแก้ว  กรรมการ 
9.  นางญาดา    ทองโพธิ์เล็น   กรรมการ 
10. นางสาวพัทธนันท์  โกธรรม  กรรมการ 
11. นางสาวปิยวดี  น้อยน้ าใส กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวกัลนิกา  พูลผล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวขณิดา  นันทะวัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีบทบาทหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
1. ด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา   ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2. วางแผนด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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3. พัฒนาระบบ กลไก และแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
            สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
            การศึกษา  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

5. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา   การจัดท ารายงานประเมินตนเอง รายงาน            
ประจ าปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน และเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย 
6. เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และ การตรวจ
ประเมินผลการด าเนินงาน  จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมระดับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 

 
  สั่ง  ณ  วันที่  28   มีนาคม   พ.ศ. 2555 
                                                                            

                                                 
 

  (อาจารย์ ดร.ชนิกานต์    คุ้มนก) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ที่ ...๔.../๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจยัและพัฒนา
........................................................................................................................ 

 
 ด้วยพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา ได้
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมรีะบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 เพื่อให้การบริหารจัดการภายในและการประกันคณุภาพการศึกษา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายและวสิยัทัศน์ท่ีก าหนดไว้  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงให้ยกเลิกค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ ๒/๒๕๕๕  ลงวันท่ี ๒๘ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และแตง่ตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ดังต่อไปนี ้

๑. อาจารย์ ดร.ชนิกานต ์ คุ้มนก  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน ์ โตพิทักษ์  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์ ดร.เชิดชัย  โพธ์ศร ี กรรมการ 
๔. อาจารย์ ดร.บัญชา  ส ารวยรื่น  กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าทิพย ์ วงษ์ประทีป กรรมการ 
๖. อาจารย์ ดร.กาญจนา  วงศ์กุณา  กรรมการ 
๗. อาจารย์ ดร.ธีระพงษ ์ แสนทวีสุข กรรมการ 
๘. นางสาวพัทธนันท์  โกธรรม  กรรมการ 
๙. นางสาวปิยวด ี  น้อยน้ าใส  กรรมการ 
๑๐. นางจิตรา   มีค า  กรรมการ 
๑๑. นางสาวกัลนิกา  พูลผล  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางญาดา   ทองโพธิ์เล็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีอ านาจและหน้าที ่

๑. วางระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคณุภาพ และ
การ 

ประเมินตนเองตามมาตรฐานคณุภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยถอืว่าการประกันคณุภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนัวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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๒. ก าหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของสถาบนัวิจัยและพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 

๓. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๔. พัฒนาแนวทางและวิธีการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง และจัดท ารายงานประเมินตนเองให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๕. เผยแพรร่ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 
  
      สั่ง ณ วันที ่๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
 

    (ดร. ชนิกานต์    คุ้มนก) 
                                                                      ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
 


