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คํานํา 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดทํารายงานประจําปที่เปน

รายงานการประเมินคุณภาพภายในขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบความกาวหนาของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รายงานสถานภาพและพัฒนาการดานคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน
สาธารณชน และเพ่ือประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั ประจําปการศึกษา 
2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552)   

สาระสําคัญในรายงานฉบับน้ี  แบงออกเปน  3  สวน  คือ 
สวนที่  1  สวนนํา 
สวนที่  2  สวนสําคัญคือผลการประเมินตามตัวบงชี้  
สวนที่  3  สวนสรุปผลการประเมินและทศิทางการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยตระหนักในความสําคัญของการประเมินตนเอง และพรอมที่จะนําผลการ
ประเมินมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวทิยาลัยใหมีประสทิธิภาพ  
และเกิดประสทิธิผลแกนักศกึษา  สังคม  และชุมชน 

 
 

 
 
                    (ดร.ถาวร   พงษพานิช) 
                                                                      ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                                                              มิถุนายน  2552 
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ค 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ขอมูลทั่วไปของสถาบัน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  เดิมมีฐานะเปน “ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ” ตามพระราช 
บัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518   มีสํานักงานตั้งอยู ณ บริเวณสวนหนึ่งของบานพิบูล วิทยาลัยครู
พิบูลสงคราม  ถนนวัง จันทน  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ตอมารัฐบาลไดประกาศใช
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2538   ซ่ึงไดมีการแบงสวนราชการใหม โดยมี
ฐานะเปน “สํานักวิจัยและบริการวิชาการ”   
 พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทาํใหสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเปลี่ยน
สถานภาพเปนมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบงสวนราชการภายในเปน 10 สวนราชการ 
และสํานักวิจัยและบริการวชิาการ เปลี่ยนฐานะเปน “สถาบันวิจัยและพัฒนา” 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหัวหนาสวนราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสถาบนั  โดยมีรอง
ผูอํานวยการสถาบัน 3 คน ในปจจุบันมีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 หนวยงานคือ 
สํานักงานเลขานุการสถาบนั ฝายบริหารงานวิจัย และฝายบริการวชิาการ 
 จํานวนบุคลากรทั้งสถาบันในปการศึกษา 2551 รวมทั้งสิ้น  12 คน แบงออกเปน ผูบริหารคือ
ผูอํานวยการสถาบัน และรองผูอํานวยการสถาบัน  รวม 4  คน  บุคลากรสายสนับสนุน แบงออกเปน
บุคลากรประจํา ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา 
ประเภทละ 1 คน  ที่เหลืออีก 5 คนเปนเจาหนาที่ประจําโครงการ  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รวมทั้งสิ้น 6,273,700 บาท  แบงเปน
งบประมาณแผนดิน 4,492,100  บาท  งบประมาณเงินรายได 1,781,600บาท   และในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551  มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,252,100 บาท  แบงเปนงบประมาณแผนดิน  4,273,600บาท  
งบประมาณเงินรายได  978,500  บาท   
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
องคประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน วตัถุประสงคและแผนดําเนินงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดปรัชญา  วิสัยทศันไวอยางชัดเจน และมีการทบทวน
วิสัยทศัน กลยุทธ และแผนดําเนินงานโดยใชผลการประเมิน ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และ
ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยัและการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพในระดับที่ดีมาก รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการตามแผน 
ปฏิบัตติามใหเปนไปตามวตัถุประสงค จนสามารถทําใหการดําเนินงานตามโครงการบรรลุวตัถุ 
ประสงคของโครงการในระดับดี 
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ง 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศนไวอยางชัดเจนที่สมาชิกและผูมีสวน

ได สวนเสียรบั ทราบได  ตั้งแตเริ่มตั้งหนวยงานและมีการปรับเปลีย่นปรัชญา ปณิธาน และ
วัตถุประสงคใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน  รวมทั้งมีการทบทวนวิสัยทศัน กล
ยุทธ และแผนดําเนินงานโดยใชผลการประเมิน ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และความสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
 
องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   
สามารถดําเนินการตามพันธกิจไดตามเกณฑมาตรฐาน ทั้งการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน สรางสรรค  การบริหารความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค   
การใหบริการวิชาการทางสังคม ในระดับที่ดีมาก   มีการใหบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบซ่ึงมี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการในระดับที่ดีมาก  

จุดแข็ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีทั้งระบบกลไกการบริหารงานวิจัย  เงินสนับสนุนงานวิจัย การ

ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย  การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและงานวิจัย  รวมทั้งการสงเสริมสนับสนนุให
มีการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานและภาคเอกชน 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรเปนหนวยงานหลักในการประสานการปรับนโยบายและแผน

ดานการบริการวิชาการและแผนหารายไดจากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัในเชิงรุก   รวมทั้ง
การสงเสริมใหคณาจารยนําองคความรูจากการวิจัยมาถายทอด รวมถึงการบูรณาการกับการเรยีน
การสอน และการแกปญหาชุมชนใหมากขึ้น 

2. ควรเรงจัดตั้งหนวยงานภายในที่สนับสนุนและดําเนนิการดานการจดสิทธิบตัรและ
ทรัพยสินทางปญญา รวมทัง้การจัดตั้งศูนยบริการวชิาการและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการงาน
บริการวิชาการใหเขมแข็ง 

 
องคประกอบที่ 3  การบริหารจัดการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดําเนินงานตามองคประกอบดานการบริหารจัดการในระดับ
ที่ดีมาก  ทั้งการมีภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ  ผูบริหารใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูในการ
บริหารสถาบนั  มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคล  ระบบฐานขอมูลที่มีศักยภาพเพื่อใชในการบริหาร  รวมทั้งการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก
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เขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน   มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารงาน  การ
ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคล  มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะอยางทั่วถึง 

จุดแข็ง 
1.  ผูบริหารมีวิสัยทศัน  ดําเนินการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล  และใชศักยภาพภาวะ

ผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย   มีกระบวนการประเมินผูบริหาร
และเปนทีย่อมรับตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 

2.  มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการถายทอดตัวชีว้ัดสูระดับบุคลทีช่ัดเจน   
3.  มีพันธกิจดานการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นจึงเอ้ือตอการเปด

โอกาสใหบุคคล ภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงานของสถาบนัฯ   
            4. มีการใชระบบบริหารความเสี่ยง ที่คลอบคลุมทั้งการวเิคราะห ระบุปจจัยเสี่ยง จัดลําดับ
ความเสี่ยง และวางแผนบรหิารความเสี่ยง โดยการบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 
เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความสญูเสีย 
                แนวทางเสริมจดุแข็ง 

1.  ควรจัดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบรหิาร   และควรมีแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากร
ใหเพียงพอและครอบคลุมตามภารกิจ   

2.  ควรมีประเมินผลสําเร็จจากการจัดการความรู  และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู     

3.  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร จัดทําคูมือปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํางานและ
ความกาวหนาในสายงานอาชีพ 

 
องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดําเนินงานตามองคประกอบที่ 4 ดานการเงินและ
งบประมาณในระดับที่ดี  โดยที่มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธภิาพ  มีงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทุกระดบัใน
เกณฑที่ดีมาก  แตเงินเหลอืจายสุทธิในปงบประมาณ 2551 มีนอยมากต่ํากวาเกณฑระดับ 1  ดังน้ัน
จึงทําใหคาเฉลี่ยของผลการดําเนินงานในองคประกอบนี้อยูในระดับที่พอใช 

จุดแข็ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการดานการเงินที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  มีการตรวจสอบ

ภายในและภายนอกอยางสม่ําเสมอ   ไมปรากฏความบกพรอง  เสียหาย  สามารถเบิกจายเงนิ
งบประมาณ ไดตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาจําเปนตองเรงการสรรหางบประมาณหรือรายไดที่นอกเหนือจากงบประมาณ
เงินแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น  เชนการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการ เพ่ือเปน
แหลงหารายได รวมทั้งการจัดทําระเบียบการเบิกจายเงินจากการบริการวิชาการใหมีความคลองตัว
มากขึ้น 

จุดแข็ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาใหความสําคัญกับการประกันคณุภาพการศึกษา  มีระบบและกลไก

การประกันคณุภาพ ทั้งการจัดใหมีงานที่รับผิดชอบประสานใหเกิดการประกันคุณภาพภายในและ
การจัดสรรงบประมาณ  มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ  มีการปรับเปลีย่นและพัฒนา
มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคณุภาพใหสอดคลองกับเอกลกัษณของมหาวิทยาลยั
สามารถรับการประเมินทั้งคณุภาพภายในและภายนอกไดอยางจริงจังและตอเน่ือง  และไดมีการ
พัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาดวยการจัดทาํรายงานประเมินตนเองผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต (SAR online)  รวมทั้งการจัดทําระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพอ่ืน ๆ 
เพ่ือประกอบการตรวจประเมินไวในเว็บไซตของสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
ควรมีการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายในและ

ภายนอกอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่1 
ขอมูลเบือ้งตนของหนวยงาน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ประวัติความเปนมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  เดิมมีฐานะเปน “ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ” ตาม
พระราชบัญญัติวทิยาลัยคร ู พ.ศ. 2518   มีสํานักงานตั้งอยู ณ บริเวณสวนหนึ่งของบานพิบูล 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ถนนวังจันทน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตอมารัฐบาลไดประกาศใช
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2538   ซ่ึงไดมีการแบงสวนราชการใหม โดยมี
ฐานะเปน “สํานักวิจัยและบริการวิชาการ”   
 พ.ศ. 2547 มีพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ทําใหสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
เปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบงสวนราชการภายในเปน 10 สวน
ราชการ และสํานักวิจัยและบริการวชิาการ เปลี่ยนฐานะเปน “สถาบันวิจัยและพัฒนา” 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหัวหนาสวนราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสถาบนั  โดยมีรอง
ผูอํานวยการสถาบัน 3 คน ในปจจุบันมีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 หนวยงานคือ 
สํานักงานเลขานุการสถาบนั ฝายบริหารงานวิจัย และฝายบริการวชิาการ 
 

ที่ตั้ง 
ในป พ.ศ. 2540 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ ไดยายสํานักงานมาอยูบริเวณชั้น 1 อาคาร

ศูนยคอมพิวเตอร (สวนวังจันทน)  และตอมาในปพ.ศ. 2544 ไดยายสํานักงานมาตั้งอยูอาคาร 4  ชั้น 
1  หอง 413 และ 414    สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนวังจันทน)   

ปจจุบันสถาบนัวิจัยและพัฒนา ตั้งอยูที่อาคารศรีพิบลู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
สวนทะเลแกว   บานเลขที่ 156 หมู 5  ตําบลพลายชุมพล  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
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ปรัชญา 
 วิจัยสรางองคความรู  เชิดชภููมิปญญาไทย กวางไกลวสิัยทัศน  พัฒนาทองถิ่นและสังคม 

 
วิสัยทัศน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามุงม่ันสรางองคความรูจากภูมิปญญาไทยและสากล เพ่ือเสรมิสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการและการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

 
พันธกิจ 

1. สรางระบบบรหิารจัดการงานวิจัยที่เขมแข็ง 
2. พัฒนานักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม 
3. เพ่ิมคุณภาพและสงเสริมงานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ
4. เผยแพรผลงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือนําไปใชใหเกิดการพฒันาทองถิ่น 
5. บริการและสงเสริมวิชาการวิชาการแกชมุชน 
6. สงเสริมและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

ยุทธศาสตร 
 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1  พัฒนาใหสถาบันมีคุณภาพจามมาตรฐานอุดมศึกษาทางดานการ
วิจัย โดยมุงสงเสริมการวิจัยที่สมดุลทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต และการสราง 
นักวิจัย 
 

กลยุทธ 
1. กําหนดทิศทางการวิจัยที่ชดัเจนและเชื่อมโยงงานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของ

ทองถิ่น 
2. วิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมจากภูมิปญญาไทยและสากล และนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือ

พัฒนาสังคมทองถิ่น 
3. วิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาสถาบัน 
4. เพ่ิมศักยภาพของนักวิจัย 
5. สรางเครือขายการวิจัย 
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีใหเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่น 

กลยุทธ 
6. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 
7. ใหบริการวชิาการแกชุมชนรูปแบบตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม เปดโอกาสในการเขารับการ

บริการของชุมชนอยางทั่วถงึ 
8. เปนแหลงขอมูลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริการจัดการที่ดีของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 กลยุทธ 

 9. จัดการใหสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถดําเนินงานดวย 
 

เปาประสงค 
1. มีผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ดี สามารถนําไปใชเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง ทุก

กลุมสาขาวชิา ๆ ละไมนอยกวา 5 เรื่อง  
2. มีศูนยการศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพ่ือใชเปนแหลงการศึกษาวิจัยเพ่ือ

พัฒนาทองถิ่น 
3. สรางเครือขายสารสนเทศและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนครบทุกตําบลในทองถิ่น 
4. ฝกอบรมเพื่อใหความรูและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพปละ 20 เรื่อง 
5. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือชุมชนอยางนอยปละ 3 ชิ้นงาน 
6. ประชุมสัมมนา วิเคราะหสถานการณ สภาวะสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอชุมชน

ปละ 2 ครั้ง 
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คณะกรรมการบริหารสถาบัน       
 คณะกรรมการบริหารบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปการศึกษา 2551  มี 2 ชดุ ทั้งน้ี
เน่ืองจากคณะกรรมการชุดเดิมมีการบริหารงานมาครบวาระ ในวันที่ 8 มีนาคม 2552    
 
คณะกรรมการบริหารสถาบนั ในปการศึกษา 2551   ชุดที่ 1  (1 มิถนุายน 2551 – 8 มีนาคม 2552) 
 
    รศ.ดร. อุไรวรรณ   วิจารณกุล     
    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
     
    ผศ.ดร.ผองลักษณ   จิตการุณ 

ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน 

 
 
    ผศ.ปถมา   เอ่ียมสอาด 
    รองผูอํานวยการสถาบัน 
 

 
 
    อาจารยดารณี   ทองสีเขม 
    รองผูอํานวยการสถาบัน 

 
 

อาจารยสมศรี   จินตนสนธิ 
    รองผูอํานวยการสถาบัน 
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 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการบรหิารสถาบันวจัิยและพัฒนาชุดใหม โดยเริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม  2552 เปนตนไป  ประกอบดวย 

 
 
            
     ดร.ถาวร พงษพานิช 
     ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
      

ดร.ชนิกานต     คุมนก 
     รองผูอํานวยสถาบันฝายบริหารและแผน 
 
 
 
 
      

ผศ.ดร.ศุภลักษณ    วิริยะสมุน 
     รองผูอํานวยการสถาบันฝายวิจัย 
 
 
 
 
     อาจารยกุลกนิษฐ    ใจดี 
     รองผูอํานวยการสถาบันฝายบริการวิชาการ 
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บุคลากรสายสนับสนุน 
 
 บุคลากรสายสนับสนุนประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มี 2 สวนคือ สวนที่เปนพนักงานประจํา 
และเจาหนาทีป่ระจําโครงการ   ดังน้ี  
 
        
     
    
            
            
นางญาดา    ทองโพธิ์เลน       นายโชคชัย    นอยกลิ่น      นางจิตรา   มีคํา  
เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป       เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป                   นักวิชาการศึกษา 

(เจาหนาที่ประจําตามสัญญา)          (พนักงานราชการ)            (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
            
            
            
            
            
            
            
            
    นายสามารถ     เนาบู                     นางณัฐมน    บาดดิษฐ            นายอรรถพงษ  สุดแกว 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร                   นักประชาสัมพันธ          เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
   (เจาหนาที่โครงการ)                     (เจาหนาที่โครงการ)                     (เจาหนาที่โครงการ) 
 
 
            
            
            
            
          นางเอื้อารีย   โกศัย               นางสาวสุธีรา   คงเชย   
                                    นักวิจัย           เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
           (เจาหนาที่โครงการ)                   (เจาหนาที่โครงการ)                      
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โครงสรางองคกรสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานเลขานุการสถาบัน 

งานธุรการและสารบรรณ 

งานนโยบายและแผน 

งานการเงินและพัสดุ 

งานบุคคลและสวัสดิการ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ฝายบริหารจัดการงานวิจัย 

งานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 

งานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัย 

งานประสานแหลงทุนวิจัยภายนอก 

งานทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน 

งานวารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 

งานหนวยบมเพาะงานวิจัย 

งานประสานงานวิจัยเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง 
(ABC-PUSMAX) 

 

ฝายบริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการ 

งานวิทยาลัยชาวบาน 

งานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ 
 

งานสงเสริมการจดสิทธิบตัรและทรัพยสนิ
ทางปญญา 
 

งานเครือขายอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคเหนือตอนลาง (อวน) งานประชาสัมพันธ 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551                            
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 

8 

 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

รองผูอํานวยการสถาบันฝายบริหารและแผน 
ดร.ชนิกานต     คุมนก 

 

รองผูอํานวยการสถาบันฝายวิจัยและพัฒนา 
ผศ.ดร.ศุภลักษณ   วิริยะสุมน 

 

รองผูอํานวยการสถาบันฝายบริการวิชาการ 
อาจารยกุลกนิษฐ    ใจดี 

 

สํานักงานเลขานุการสถาบัน 

งานกองทุนวจิัยมหาวิทยาลัย 
 (นายโชคชัย    นอยกลิ่น) 

งานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนกัวิจัย 
 (นายโชคชัย    นอยกลิ่น) 

งานทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน 
 (นายโชคชัย    นอยกลิ่น) 

งานวารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 
 (นายโชคชัย    นอยกลิ่น) 

งานหนวยบมเพาะงานวจิัย 
 (นางสาวสุธีรา   คงเชย) 

งานประสานงานวิจัยเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง  
 (นายโชคชัย    นอยกลิ่น) 

งานวิทยาลัยชาวบาน 
 (นางณัฐมน   บาดดิษฐ)* 

งานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

 (นางจิตรา    มคีํา) 

งานสงเสริมการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา 

  (นายอรรถพงษ     สุดแกว)* 

เครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือตอนลาง (อวน) 

(ผศ.ดร.น้ําทิพย   วงษประทีป   ผูประสานงาน) 

งานธุรการและสารบรรณ   
 (นางญาดา    ทองโพธิ์เลน) 

งานนโยบายและแผน 
 (นายอรรถพงษ     สุดแกว)* 

งานการเงินและพัสดุ 
 (นางญาดา    ทองโพธิ์เลน) 

งานบุคคลและสวัสดิการ 
 (นางญาดา    ทองโพธิ์เลน) 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (นายสามารถ   เนาบู) 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 (นายอรรถพงษ     สุดแกว)* 

งานประชาสัมพันธ 
 (นางณัฐมน   บาดดิษฐ)* 

ฝายบริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการ 
 (นางจิตรา    มีคํา) 

ฝายบริหารจัดการงานวิจัย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.สวาง   ภูพัฒนวิบูลย 

คณะกรรมการประจําสถาบัน  สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
ผศ.ดร.นิวัติ    พัฒนะ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ดร.ถาวร     พงษพานิช 

โครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ปการศึกษา  2551 
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งบประมาณ  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานตามภารกิจ เพ่ือเปนงบดําเนินปกติ เปนงบประมาณ 6,813,800 บาท  โดยเปนงบประมาณ
แผนดิน 6,063,800  บาท และงบประมาณเงินรายได 750,000  ซ่ึงจัดสรรตามแผนปฏิบัติการของ
สถาบันทั้งสิ้น  7  โครงการ   
 
ตารางที่ 1   งบประมาณตามแผนปฏิบัตกิาร สถาบันวจัิยและพัฒนา  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูล
สงคราม ป พ.ศ. 2551 
 

งบประมาณ (บาท) ที่ โครงการ 

งบแผนดิน เงินรายได แหลงอ่ืน รวม 

 แผนงานวิจัยและงานสรางสรรค     

1 วิจัยพ้ืนฐาน, วิจัยประยุกต, วิจัยเพ่ือพัฒนา 5,382,000 0 0 5,382,200 
2 สงเสริมคุณภาพงานวิจัย 0 195,000 0 195,000 
3 กองทุนสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย 0 500,000 0 500,000 
 แผนงานบริการวิชาการแกสังคม     

4 สงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. 200,000 0 0 200,000 
5 บริการวิชาการแกสังคม 361,800 30,000 0 391,800 
6 ผลิตรายการวิทยุสูชุมชน 120,000 0 0 120,000 
7 วิทยาลัยชาวบาน 0 25,000 0 25,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,063,800 750,000 0 6,813,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551                            
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 

10 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานตามภารกิจ เพ่ือเปนงบดําเนินปกติ เปนงบประมาณ 2,992,500 บาท  โดยเปนงบประมาณ
แผนดิน 1,182,500    บาท และงบประมาณเงินรายได 1,500,000  บาท   เงินงบประมาณจากแหลง
อ่ืน 310,000 บาท    ตามแผนปฏิบัติการของสถาบันทัง้สิ้น 20 โครงการ   
 
ตารางที่ 2   งบประมาณตามแผนปฏิบัตกิาร สถาบันวจัิยและพัฒนา  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูล
สงคราม ป พ.ศ. 2551 

งบประมาณ (บาท) ที่ โครงการ 

งบแผนดิน เงินรายได แหลงอ่ืน รวม 

 แผนงานวิจัยและงานสรางสรรค     

1 กองทุนสนับสนุนสงเสริมการวิจัย 0 500,000 0 500,000 
2 พัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนงานวิจัย 0 45,000 0 45,000 
3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 0 20,000 30,000* 50,000 
4 สนับสนุนทุนวิจัย 5,920,500 0 0 5,920,500 
5 โครงการคลีนิควิจัย 0 5,000 0 5,000 
6 โครงการประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย 0 500,000** 0 500,000 
7 เตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพราชภัฏวิจัย 30,000 0 0 30,000 
8 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 0 50,000 0 50,000 
 แผนงานบริการวิชาการ     

9 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการบริการวิชาการ 40,000 0 0 40,000 
10 งานกาชาดนเรศวร ประจําป 2552 100,000 0 0 100,000 
11 สงเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตชด. 180,000 0 0 180,000 
12 สํารวจความคิดเห็นและประเมินผลการดําเนินงาน 0 15,000 0 15,000 
13 วิทยาลัยชาวบานและผลิตรายการวิทยุ 160,000 0 0 160,000 
14 ติดตามภาวการณมีงานทําของบัณฑิตป 2551 0 0 100,000* 100,000 
 แผนงานบริหารและพัฒนาองคกร     

15 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนกลยุทธ 20,000 0 0 20,000 
16 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 0 10,000 0 10,000 
17 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการ 60,000 0 0 60,000 
18 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 0 15,000 0 15,000 
19 ดําเนินงานบริหารสํานักงานสถาบันวิจัย 0 90,000 0 90,000 
20 โครงการจัดตั้งหนวยวิจัย 0 0 180,000*** 180,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,510,500 1,500,000 310,000 8,320,500 

หมายเหต ุ    *  งบกองทุนวิจัย   **  
งบกลางมหาวิทยาลัย 

*** งบโครงการวิจัย 
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แนวคิดและหลักการการประกันคุณภาพการศึกษา 
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตาม

ภารกิจของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ือง  ซ่ึงจะเปนการสราง
ความมั่นใจใหกับสังคมวา  การดําเนินงานของสถาบันการศึกษาจะมีประสทิธิภาพและสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคณุภาพหรือมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ การดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวทิยาลัย  คณะ  สาํนัก/ สถาบนัและสาขาวิชา  โดยการ
ควบคุมปจจัย  (Input   Process  Output – IPO) ตามระบบวงจรเดมมิ่ง (Plan Do Check Act - 
PDCA) คือใหบุคลากรทุกคนในสถาบันรวมกันวางแผนและดําเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาสถาบัน อุดม 
ศึกษาและรวมกันตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมาย 
และมาตรฐานการศึกษา เม่ือสถาบนัตรวจสอบตนเองแลวตนสังกัดจะชวยตดิตามและประเมินคณุภาพ
เพ่ือใหความชวยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถาบันใหมีการพัฒนาคุณภาพ อยูเสมอดังวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P    :    Plan    คือ  การวางแผนในการดําเนินการ 
D   :    Do คือ การลงมือทําตามแผนที่วางไว 
C   :    Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนินการกับแผน 
A   :     Act คือ การยึดถือปฏิบัติ หากการดําเนินการบรรลุตามแผน  
    ถาการดําเนินการยังไมบรรลุ ใหหาสาเหตุและวางแผนแกไขใหม 

 

A

C

D

P
รวมกัน

รวมกันปรับปรุง 

รวมกัน

รวมกัน

การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบ

และ 
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   เปนกระบวนการและมาตรฐานของการควบคุม  ตรวจ 

สอบการดําเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ประกอบดวย 
1.  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพฒันา    
2.  มีหนวยงานรองรับดานการประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบนัวิจัยและพัฒนา    
3.  มีการกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
4.  มีการนําระบบประกันคณุภาพมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน    
5.  มีการกําหนดแผนปฏิบตัิงานการประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบัน 
6.   มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวจัิยและพัฒนา    
7.   มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการดําเนินการ เพ่ือจะนําไปสูการ

ปรับปรุง พัฒนาอยางตอเน่ือง 
 
การประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบนัวิจัยและพัฒนา   ตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบ 

แนวปฏิบตั ิ และขั้นตอนการดําเนินการของแตละองคประกอบหรือมาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใหไดมาซึ่งคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยรวม ซ่ึงเปนผลรวมของการปฏิบตังิานที่มี
แผนและระบบที่ทําใหม่ันใจไดวาการศึกษาจะไดคุณภาพตามปณิธาน จุดมุงหมาย และภารกิจของ
สถาบันและมหาวิทยาลัย 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพฒันา 
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แนวปฏิบตัิในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา     
 เพ่ือใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   สถาบันวจัิยและพัฒนามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏพิบูลสงคราม สอดคลองกับนโยบายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึง
เห็นสมควรใหมีการกําหนดแนวปฏิบตัิเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบนั  เพ่ือ 
กํากับดูแล สงเสริมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน วางแผนดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน พัฒนาคุณภาพฐานขอมูล ประสานและดําเนินการจัดเก็บรวบรมขอมูลงานประกัน
คุณภาพ ติดตามประเมินและปรับปรุงพัฒนางานประกันคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัต ิ

2. ใหมีการประสานดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันกับ 
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

3. สถาบันดําเนนิการเพื่อเตรียมการเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
3.1 จัดทําคูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
3.2 กําหนดองคประกอบ มาตรฐาน ตวัชีว้ดั เกณฑการประเมิน และคาเปาหมาย ของ

การประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบนั 
3.3 พัฒนากลไกและแนวปฏิบตัใินการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. สถาบันจัดทําระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย เพ่ือนําไปใชในการบริหารงานและดําเนินการ 
ของสถาบัน ตลอดจนจัดเปนระบบสารสนเทศเผยแพรทั้งภายในและภายนอก 
 5. สถาบันนํากลไกและแนวปฏิบตัิในการประกันคุณภาพการศึกษาไปดําเนินการอยางเปน 
ระบบ ตอเน่ืองและเปนรูปธรรม 
 6.    สถาบันมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน   ตลอดจนประชาสัมพันธเผยแพรแกประชาชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของไดรับทราบอยางตอเน่ืองและทัว่ถึง 
 7.  สถาบันเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ไดเขามามีสวนรวมในการ
เสนอความคดิเห็น และดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  สงเสริมและสนับสนุนการเปน
เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 8.   สถาบันจัดทํารายงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับการตรวจสอบและรบัรอง
มาตรฐาน 
 9.   ใหงานประกันคุณภาพการศึกษา  เปนหนวยงานรองรับงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 
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การกําหนดตัวบงชีแ้ละเกณฑการประเมิน 
1. การกําหนดตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน 

       สถาบันวจัิยและพัฒนา มีการกําหนดตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซึ่งไดจากการปรับปรุงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน   ใหมีความ
สอดคลองกบัตวับงชีก้ารประเมินคุณภาพภายนอกและลดความซ้ําซอน อันจะทาํใหหนวยงานและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับความตองการขององคกร
ภายนอก รวมทั้งขอเสนอแนะของผูประเมินและหนวยงานตาง ๆ ดังแสดงความสอดคลองของตัวบงชี้การ
ประเมินคณุภาพภายในกับตวับงชีก้ารประเมินคุณภาพ 
 
ตารางที่ 3 ความสอดคลองของตวับงชี้การประเมินคณุภาพภายในกับตวับงชีก้ารประเมินคุณภาพ                     
ภายนอก 

ความสอดคลองกับ 
องคประกอบ / ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ               

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ   แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้หลักเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

1.1 5.3 - 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 1.2 - 3 
องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  

2.1  มีการพัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.1 - - 
2.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค   4.2 - - 
2.3  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 5.1   - - 
2.4 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ 

5.3  
 

   

3.1   
 

 

4.3.1  
 

  
2.5  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 5.4   - 6   
องคประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ  

3.1  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 7.2 - - 
3.2  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 7.3   5.2 20 
3.3  มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให 
       บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

7.4 - - 

3.4  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร (สําหรับสํานัก/สถาบัน) 7.5 5.5 17 
3.5  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน 
       การพัฒนาสถาบัน 

- - 18 

3.6  มีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 7.7 - - 
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ความสอดคลองกับ 
องคประกอบ / ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

3.7  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู 
       ระดับบุคคล 

7.9 - - 

3.8  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ 
        ทักษะวิชาชีพ  ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 

- 5.11 - 

องคประกอบที่ 4   การเงินและงบประมาณ  

4.1 มีระบบกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงิน 
      และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

8.1 - - 

4.2 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ - 5.8 - 
4.3 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศตอ 
      บุคลากรประจํา 

- 5.10 - 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวน  
      การบริหารการศึกษา 

9.1 7.1 7 

9.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9.3 7.2 - 
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เพ่ือใหการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันวจัิยและพัฒนา สามารถ
ประเมินไดครบทุกมิตขิองระบบการประกนัคุณภาพ  และไดมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้หลัก  
จึงไดจัดแบงตัวบงชีต้ามปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลติและผลลัพธในแตละองคประกอบคุณภาพ 
(ดังตารางที่ 4 )   

 
ตารางที ่4 ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคณุภาพ 5 ดาน  

จํานวนตัวบงชี้ 
องคประกอบ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ  

- ตัวบงชี้ที่ 1.1 ตัวบงชี้ที่ 1.2 2 

2. ภารกิจหลัก   ตัวบงชี้ที่ 2.1 
2.2, 2.3 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 
และ 2.5 

5 

3. การบริหารและการจัดการ  ตัวบงชี้ที่ 3.4 ตัวบงชี้ที่ 
3.1,3.2, 3.3 และ 
3.6 

ตัวบงชี้ที่ 3.5  
3.7 และ 3.8 

8 

4. การเงินและงบประมาณ  ตัวบงชี้ที่ 4.3 ตัวบงชี้ที่ 4.1 ตัวบงชี้ที่ 4.2 3 

5. ระบบและกลไกการประกัน 
    คุณภาพ  

- ตัวบงชี้ที่ 5.1 ตัวบงชี้ที่ 5.2 2 

รวม 2 10 8 20 

 
2. การกําหนดเกณฑการประเมิน 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา   ใชเกณฑการประเมินเปน 2 ลักษณะคือ เกณฑการประเมินเชิง
ปริมาณ จํานวน 6 ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินเชิงคุณภาพ จํานวน 14 ตัวบงชี้ และไดกําหนดคา
คะแนนการประเมินเปนคะแนนเต็ม 3 คะแนน โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
 คะแนน 1  หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดบางสวนและต่ํากวา 
มาตรฐานที่ควรจะเปนหรือผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน 
 คะแนน 2  หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ที่กําหนดในระดับที่ยอมรับได  
และใกลเคียงกับมาตรฐาน หรือมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน 
 คะแนน 3  หมายถึง  มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดครบถวนเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด หรือมีผลดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน 
 ในกรณีที่ยังไมมีผลการดําเนินการหรือไมมีผลงาน หรือผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑประเมิน
คะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0 
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การสรุปผลการประเมินรายองคประกอบหรือภาพรวมของการประเมินของทุกองคประกอบทั้ง
ในระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน  ซ่ึงมีคาคะแนนเต็ม  3  คะแนน  และนําคาคะแนนเฉลี่ยมาเทียบ
กับเกณฑการตัดสินผลการประเมิน    ดังตารางนี้ 

 

ชวงระดับคะแนน ผลการประเมิน 

2.51-3.00 ดีมาก 

2.01-2.50 ดี 

1.00-1.50 พอใช 

≤   1.50 ยังไมไดคุณภาพ 

 

นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   มีการกําหนดนโยบายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

1. พัฒนากลไกทีเ่ขมแข็งและการดําเนินการประกันคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบ 
และตอเน่ือง 

2.   มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันใหทันสมัย เหมาะสมและสามารถพัฒนา 
คุณภาพตามคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด 
 3.   นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบรหิารงานอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ  
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ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
 

ตารางที่ 5  การปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
การประกันคณุภาพการศึกษา ปการศึกษา 2550  

จุดออนหรือขอเสนอแนะรายมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ 

องคประกอบที่ 1    ปรัชญา /ปณิธาน / วิสัยทัศน / วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน 

1.  ภารกิจดานการบริการยังไมมีแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจนเปน
รูปธรรม วาสถาบันหรือมหาวิทยาลัยจะมุงเนนการใหบริการ
วิชาการในลักษณะใด  และจะจัดแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรไดอยางไร 

แตงตั้งคระกรรมการบริการวิชาการ และ
คณะกรรมการดําเนินงานสงเสริมสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ เพ่ือ
จัดทําแผนยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ
และการสงเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ 

2.  ควรแสดงการนําผลการประเมินมาวิเคราะหแผนของปที่ผาน
มา  มาใชกับการทําแผนของปตอไป  เชนมีการปรับเปล่ียน
โครงการอยางไร  เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

มีการปรับเปล่ียนโครงการ  เพ่ิมเติมโครงการ
เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายของตัวชี้วัดตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการและผลประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

องคประกอบที่  2.  ภารกิจหลัก 

1.  ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยและบริการวิชาการของ
สถาบันและภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ใหสามารถใชงานไดจริง
และเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการบริหารจัดการ 

จัดทําโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย 
และงานบริการวิชาการ   

2.  สงเสริมความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนหรือ
ภาคอุตสาหกรรม ตามศาสตรที่สถาบันมุงพัฒนาสูความเปนเลิศ 

มีหนวยงานที่รับผิดชอบการสงเสริมความ
รวมมือกับภาครัฐและเอกชนหรือ
ภาคอุตสาหกรรม เชน งานเครือขายอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคเหนือตอนลาง (อวน)   และ 
งานประสานงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง  
โครงการ EnPUS/  IRPUS 

3.  ควรมีระบบฐานขอมูลดานการวิจัย  ที่สามารถใชเปน
เครื่องมือในการวิเคราะห  สังเคราะห  รวบรวม คัดสรรความรู
จากงานวิจัย 
สูการใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว  และทันตอสถานการณ 

พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย  มีการจัดทํา
แผนการจัดการความรูดานงานวิจัย 

4.  วารสารวิจัยควรไดรับการพัฒนาเขาสูฐานขอมูลวารสารของ
ประเทศ  TCI   เนื่องจากมีอายุการตีพิมพครบ  3  ปเปนไปตาม
เง่ือนไขของ  TCI และกองบรรณาธิการวารสารควรมีการประชุม
อยางนอยปละ  1  ครั้ง   ควรมีผลงานการวิจัยภายนอกสถาบัน
มาตีพิมพไมนอยกวา 10%  ตีพิมพในแตละฉบับ  เพ่ือใหได
มาตรฐาน  TCI   

สงเสริมและผลักดันใหมีผลงานวิจัยจากภายนอก
สถาบันมาตีพิมพในวารสาร   และดําเนินการให
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เขาสูฐานขอมูลวารสารของประเทศ TCI 
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จุดออนหรือขอเสนอแนะรายมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ 

5. ควรกําหนดระบบ/ กลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคกรภายนอกเพ่ือการทําวิจัยรวมกัน  หรือการใช
ประโยชนจากงานวิจัยรวมกัน 

งานเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ
ตอนลาง (อวน)   และ งานประสานงานวิจัยเชิง
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง  เปนกลไกสนับสนุนความ
รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกเพ่ือการ
ทําวิจัยรวมกัน  หรือการใชประโยชนจากงานวิจัย
รวมกัน 

6. ควรพัฒนาความรูของบุคลากร  ดานการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา  และจัดการใหบริการดานนี้ตอไป 

งานสงเสริมการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทาง
ปญญาทําหนาที่ใหความรูดานการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา   

7. ควรพัฒนาระบบ/ กลไกการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการสูสังคมใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น   

พัฒนาระบบ/ กลไกการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการสูสังคมใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ดวย 

8. ควรมีการกําหนดแนวทางการเชื่อมโยง  และบูรณาการการ
บริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่นๆ  ของสถาบันหรือของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

9. ควรหาจุดเดนของการใหบริการวิชาการของสถาบันโดย
อาศัยองคความรูหรือฐานขอมูลที่มีอยู 

ใชกลไกการวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง ภัยคุกคาม
และโอกาสในการจัดทํายุทธศาสตรการบริการ
วิชาการ    
 
 
 

8. การบริหารจัดการงานวิจัย ควรขยายเครือขายใหมากทั้ง
ภายในและภายนอก  โดยอาจจะเปนในรูปแบบคณะกรรมการ
รวมท้ังเชื่อมโยงการจัดการงานวิจัยลงสูการพัฒนาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เพ่ิมเครือขายการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (ABC-PUSMAX) 
โดย งานประสานงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนลาง   

9. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ควรทําบทบาทของการเปนผู

รวบรวมองคความรู  และทําการวิเคราะห  สังเคราะหองค
ความรู  ที่มีอยูไปสูการกําหนดสาขาแหงความเปนเลิศ  
(Excellence  Center)  ทั้งในดานการวิจัยและการพัฒนา 

จัดตั้งหนวยบมเพาะการวิจัย 
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จุดออนหรือขอเสนอแนะรายมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ 

องคประกอบที่  3 การบริหารและการจัดการ  

1.  ควรพัฒนาระบบ KM ทั้งระบบและนําผลไปใชในการพัฒนา
กระบวนการ KM ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรูในภาพรวมตอไป 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบ KM 
จัดทําแผนการจัดการความรู   และนําระบบ KM 
มาใชในการพัฒนางาน 

2.  ควรมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาค
ประชาชนใหชัดเจนยิ่งขึ้น เชน เปดชองทางที่หลากหลายมาก
ขึ้นสําหรับใหคนภายนอกเขามามีสวนรวมและแตงตั้งที่ปรึกษา
จากภาคประชาชนที่เปนทางการ และมีกิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเนื่องชัดเจน เชน จัดประชุมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

มีที่ปรึกษาจากภาคประชาชน      
เพ่ิมชองทางเปดเผยขอมูลขาวสาร  

องคประกอบที่  4 การเงินและงบประมาณ 

ควรมีขอมูลการใชทรัพยากรรวมกันหลาย ๆ ดานมากขึ้น เชน 
ดานระบบฐานขอมูล  ดานครุภัณฑ อาคารสถานที่เปนตน 
นอกจากนี้ควรสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง
หนวยงานภายนอกตอไป 

มีการใชทรัพยากรรวมกัน ทั้งทางดานบุคลากร 
โดยมีบุคลากรจากหนวยงานอื่น มาพัฒนางาน
ทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   งาน
เครือขายการวิจัย  งานสงเสริมความรวมมือกับ
ภาคเอกชน   
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การตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการตรวจสอบคุณภาพ
ตามองคประกอบ ตัวบงชี้ และรายการตรวจสอบที่มหาวิทยาลยักําหนดทุก 3 เดือน ตลอดปการศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการประเมนิคุณภาพภายใน  โดยมีผลการดําเนินการ ดังน้ี  
 
ตารางที่ 4  ตารางการตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 

1. แผนยุทธศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
2. แผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ 2552 
 
 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน          

2. www.rdi.psru.ac.th 
 
 
1. คําส่ังคณะทํางานการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. มีกระบวนการพัฒนา กลยุทธ
แผนการดําเนินงาน  และแผนปฏิบัติ
การประจําปใหสอดคลองกันและกัน
และสอดคลองกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ  

        

3. ผังความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามและสถาบันฯ 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

1.แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 
2. คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.  มีการกําหนดตัวบงชี้ของการ
ดําเนินงานและกําหนดเปาหมายของ 
แตละตัวบงชี้  เพ่ือวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงาน 

        

3. คูมือประเมินผลการ
ปฏิบัติการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552 
1. รายงานผลการ
ดําเนินการประจําปการ 
ศึกษา 2551 

4.  มีการดําเนินการตามแผนครบ       
      ทุกภารกิจ 

        

2. รายการการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม  

5.  มีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
อยางนอยปละ  2 ครั้ง และ รายงานผล
ตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย 

        1, รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน 

6.  มีการวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธ   แผนการดําเนินงาน 
เปาประสงค  เปาหมายกับยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ  

        1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
เรื่องวิเคราะหความ
สอดคลองของแผนปฏิบัติ
การป 2552 
1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

7.  มีการนําผลการประเมินและการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ  และ
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

        

2. แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

1. คําส่ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และการปฏิบัติการตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ 
2. คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

8. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ  
คณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผลการ
ดําเนินงานของตัวบงชี้ 

        

3. คูมือประเมินผลการ
ปฏิบัติการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552 
1. คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

9. มีการกําหนดรายการตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 
เปาหมายในแตละตัวบงชี้ และผลการ
ดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น 

        

2. คูมือประเมินผลการ
ปฏิบัติการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552 
1. คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

10. มีระบบกลไกเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ
งานประจําป 

        

2. คูมือประเมินผลการ
ปฏิบัติการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552 

11.มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
คณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการ
ดําเนินงานของตัวบงชี้ และความ
เชื่อถือไดของขอมูลที่ไดรับ รวมถึงการ
เก็บรักษาดูแลเอกสารหรือขอมูล 

        1. คําส่ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และการปฏิบัติการตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

1.คําส่ังมอบหมายงานรอง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
2. แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 
3. คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12. ผูบริหารมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานเพ่ือการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของหนวยงาน 

        

4. คูมือประเมินผลการ
ปฏิบัติการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 

1. นโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 
2551-2553 
2. ภารกิจของฝายพัฒนา
งานวิจัย 
3. รายงานผลการเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง
สรุปบัญชีโครงการวิจัยที่
ไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากแหลงทุนตาง ๆ   

1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติ  

        

4. แบบฟอรมการติดตาม
ความกาวหนางานวิจัย 
1. แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 
2. นโยบายดานการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูล และ
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใช
ประโยชนไดจริง  

        

3. ระบบฐานขอมูลการวิจัย 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

1. แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 
2. สรุปบัญชีโครงการวิจัย 
 
 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน 
ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง  ๆ  
เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค  

        

3. รายงานผลการดําเนิน 
งานประจําปการศึกษา 
2551 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
 
 
1. แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552  
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนวิจัยฯ 

4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัย  

        

3. รายงานผลการดําเนิน
โครงการประชุมวิชาการ
ราชภัฏวิชาการครั้งที่ 1 
 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
กําหนดประเภทรายจาย
รายการและเงื่อนไขการจาย
เงินกองทุนสนับสนุนและ
สงเสริมการวิจัย  พ.ศ.2550 
(รางวัลเผยแพรผลงานวิจัย)  
 

5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจ  และ
ยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดน  

        

2. สรุปจํานวนนักวิจัยที่ขอ
รางวัลเผยแพรผลงานวิจัย 
ปการศึกษา 2551 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

1. แผนยุทธศาสตร  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประจาํป  2551 – 2553    
2. สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ  IRPUS ประจําป 
2550 และ 2551 
3. สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ EnPUS ประจําป 
2550 และ 2551 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมความ
รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอก  ทั้งภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม 

        

4. สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ ABC-PUSMAX 
ประจําป 2551 
1. ระเบียบกองทุนวิจัย
สนับสนุนและสงเสริมการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม  .เรื่อง 
 

7. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใช
ประโยชน 

        

2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

8.  มีระบบรวบรวม คัดสรร   วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็ว 
ทันตอการใชประโยชน  

        - 
 
 
 
 

9. มีการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยัง
ผูเกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

        - 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

1. แผนยุทธศาสตร  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประจาํป  2551 – 2553    
2. สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ  IRPUS ประจําป 
2550 และ 2551 
3. สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ EnPUS ประจําป 
2550 และ 2551 

10. มีระบบและกลไกการสนับสนุน
ความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการ
ภายนอก 
 
 

        

4. สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ ABC-PUSMAX 
ประจําป 2551 

11. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธบัิตร
การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย 
หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแก
นักวิจัยเจาของผลงาน  

        1. www.rdi.psru.ac.th  
งาน สิทธิประโยชนงานวิจัย 
หัวขอ ความรูเกี่ยวกับ
สิทธิบัตร 

1. รายงานผลการดําเนิน 
งานประจําปการศึกษา 
2551 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา   

12. มีการศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยในแตละปการศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

        

2. รายงานผลการดําเนิน 
งานตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ ประจําปบประมาณ 
2552 รอบ 9 เดือน   
1. รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป
การศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

13.มีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับรอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติ และในระดับนานาชาติ ตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

        

2. รายงานผลการดําเนิน 
งานตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ ประจําปบประมาณ 
2552 รอบ 9 เดือน 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

1. รายงานผลการดําเนิน 
งานประจําปการศึกษา 
2551 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

14. มีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับรอยละของอาจารยประจําไดรับ
ทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจํา 
 
 
 
 

        

2. รายงานผลการดําเนิน 
งานตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ ประจําปบประมาณ 
2552 รอบ 9 เดือน   

1.  คําส่ังคณะกรรมการ.
บริการวิชาการ 

15.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ
และแผนดําเนินงานของการบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

        

2. แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  
1.  คําส่ังคณะกรรมการ
บริการวิชาการ  
 
2. ภารกิจฝายบริการ
วิชาการ 

16. มีคณะกรรมการ  คณะทํางาน  หรือ
หนวยงานดําเนนิการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 

        

3. สรุปบัญชีโครงการ
บริการวิชาการ 
ปงบประมาณ 2552 
 
 
1. ระเบียบการใหบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

17.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือ
ระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม 

        

2. ระเบียบทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การหัก
เงินรอยละ 20  ของเงิน
ลงทะเบียน 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

1. แบบติดตามการรายงาน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายไตรมาส 

18.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่กําหนด  

        

2. รายงานผลการดําเนิน 
งานตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ ประจําปบประมาณ 
2552 รอบ 9 เดือน   
1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ ...... 

19.  มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริการทางวิชาการแก
สังคม 

        

2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง
ที่ 2/2552   
1. ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  เรื่อง
นโยบายและยุทธศาสตร
ดานการวิจัย ของหา
วิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  พ.ศ.  2551-2553 
2. สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ  IRPUS ประจําป 
2550 และ 2551 

20. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและ
บูรณาการการบริการทางวิชาการแก
สังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการ
วิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

        

3. สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ EnPUS ประจําป 
2550 และ 2551 
1. สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ  IRPUS ประจําป 
2550 และ 2551 

21. มีการนําความรูและประสบการณ
จากการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
มาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 

        

2. สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ EnPUS ประจําป 
2550 และ 2551 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

1. สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ  IRPUS ประจําป 
2550 และ 2551 

22. มีการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนหรือการวิจัยกับการบริการทาง
วิชาการ 

        

2. สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ EnPUS ประจําป 
2550 และ 2551 

23. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผล
การประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการ
บริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจ
อ่ืน ๆ ของหนวยงาน 

        - 

24 .มีแผนหรือโครงการการใหบริการ
วิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของ
หนวยงาน 

        แผนปฏิบัติการ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  

25 .มีการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมตามแผนหรือโครงการในการ
ใหบริการวิชาการอยางครบถวนตาม
พันธกิจของ หนวยงาน 

        1. รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป
การศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

26. มีการบูรณาการการเรียนการสอน 
การวิจัยและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในการใหบริการวิชาการ
แกสังคม 

        - 

27. มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคหรือ
การพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการ 
บูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม 

        - 

28. มีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับรอยละของอาจารยประจําที่มี
สวนรวมในการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย 
เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

        1. รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป
การศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

29. มีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับรอยละหรือกิจกรรมของ
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา  

        1. รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป
การศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

30. มีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงเฉล่ียของ
อาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม 

        1. รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป
การศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

31. มีการสํารวจรอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

        1. รายงานผลการศึกษา
ภาวการณมีงานทําของ
บัณฑิต ปการศึกษา 2551 
 

32. มีการสํารวจรอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา 

        1. รายงานผลการศึกษา
ภาวการณมีงานทําของ
บัณฑิต ปการศึกษา 2551 
 

33. มีการสํารวจความพึงพอใจของ
นายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 

        - 

34. มีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับคาใชจายและมูลคาของ
มหาวิทยาลัยในการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพเพ่ือสังคมตอจํานวน
อาจารยประจํา 

        - 
 
 
 
 

35. มีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับรายรับของมหาวิทยาลัยในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพในนามคณะ
ตออาจารยประจํา 

        - 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

องคประกอบที่  3 การบริหารและการจัดการ  

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปน
ระบบ   โปรงใส  ตรวจสอบได  

        1. หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
1.รายงานผลดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2551 
 
 
2. รายงานสถานะทางการ
เงินของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
3. คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลัก
ธรรมาภิบาล   และใชศักยภาพภาวะ
ผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงานและผูมีสวนได
สวนเสีย  

        

4. คูมือประเมินผลการ
ปฏิบัติการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

1. แนวปฏิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร (จาก กบค.) 
 
2. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร 
 
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม วา
ดวยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล
งานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
4549 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและ
ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชดัเจน 
และเปนที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน  

        

4. คําส่ังสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง 
แตงตั้งคระกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล
งานมหาวิทยาลัย 

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหารตามผลการ
ประเมิน  และดําเนินการตามแผน      
  อยางครบถวน  

        - 

1. คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน
รับผิดชอบการจัดการ
ความรู (KM) 
2. แผนจัดการความรู 

5. มีการทบทวนและจัดทําแผนการ
จัดการความรู    เพ่ือมุงสูองคกรแหง
การเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพร
ใหประชาคมของมหาวิทยาลัย/
หนวยงานรับทราบ  

        

3. เผยแพรแผนการจัดการ
ความรูผานทาง 
www.rdi.psru.ac.th หัวขอ 
การจัดการความรู 

6. มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย    

        1. การประชุมบุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา   
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

7. มีการติดตามประเมินผลความ 
สําเร็จของการจัดการความรู  

        1. สรุปผลการจัดการความรู
ดานการจัดเก็บหลักฐาน
การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

8. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชใน
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู 
ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ
และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

        - 

9. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

        1, แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
1. คูมือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   

10. มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   ที่เปนการสงเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน   

        

2. สมรรถนะบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
1. ภาพการจัดสํานักงาน 
 

11. มีระบบสวัสดิการและเสริมสราง
สุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดีให
บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอยูอยางมีความสุข 

        

2. มุมกาแฟ 

12. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากร  
      ที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพ       
       อยางรวดเร็วตามสายงาน  

        2. คูมือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

13. มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  

        1. รายงานผลประเมินความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

14. มีการนําผลการประเมินความ       
        พึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง    
และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
เพ่ือ         ใหดีขึ้น  

        2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

15. มีนโยบายในการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  

        1. ประกาศสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เรื่อง นโยบายดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพ 
2. ฐานขอมูลภารกิจ
บุคลากร 
3. E-office 

16. มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ          

4. ฐานขอมูลงานวิจัย 
17. มีการประเมินประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  

        1. แนวปฏิบัติในการ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล 

18. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชฐานขอมูล  

        1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบัน 
1. คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19. มีการนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย และ
การประเมินความพึงพอใจของระบบ
ฐานขอมูล มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

        

2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. www.rdi.psru.ac.th 
2. จดหมายขาวสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
3. รายการวิทยาลัยชาวบาน 

20. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทาง
ตาง ๆ อาทิเอกสารสิ่งพิมพ  เว็บไซต  
นิทรรศการ 

        

4. รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป
การศึกษา 2551 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

1. สายตรงผูอํานวยการ
สถาบัน ผานทางเว็บไซต 
www.rdi.psru.ac.th 
2. เว็บบอรด    ผานทาง
เว็บไซต ww.rdi.psru.ac.th 

21. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนผานชองทางที่เปดเผย   และ
เปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3
ชองทาง   

        

3. แบบสํารวจการใหบริการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

22. มีการนําความคิดเห็นของประชาชน
ไปประกอบการบริหารงาน     โดยมี
เจาหนาที่รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

        1. คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน
การรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน 

23. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน    
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเนื่องและชัดเจน   เชน   จัดประชุม
รวมกันอยางนอยปละ  2  ครั้ง  

        1. รายงานการประชุม 
คณะกรรมการเปดโอกาส 

24. มีกระบวนการหรือกลไกการ
ติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  

        - 

25. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง  

        1. คําส่ังแตงตั้งคณะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

26. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียง
ทีส่งผลกระทบหรอืสรางความเสยีหาย 
หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง  

        1. ผลการวิเคราะหและระบุ
ปจจัยเส่ียง ป 2551 

 
 
 

27. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง    
  

        1. แผนบริหารความเสี่ยง 

28. มีการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง  

        1. รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงป 2550 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

29. มีการสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนมีการ
กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  

        1. สรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ปการศึกษา 2550 

1. แนวทาง การดําเนินการ
ในการประเมินผลภายใน
มหาวิทยาลัยโดย
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล
อธิการบดี คณบดีและ
หนวยงานเทียบเทา 

30. มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการในการประเมินผลภายใน
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน  

        

2. ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

31. มีแผนงานการประเมินผลภายใน
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน  

        1. แผนดําเนินงานของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

32. มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย/ หนวยงาน  

        

3. คูมือประเมินผลการ
ปฏิบัติการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

33. มีการจัดทํา Strategy Map ของ
หนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา
โดยกําหนดเปาประสงค ของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค 
และประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน  

        1. แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552  หนา  

34. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาใน
ระดับคณะหรือเทียบเทา  

        1. แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552   

1. คูมือประเมินผลการ
ปฏิบัติการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552 

35. มีระบบในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมาย 
ตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  

        

2. แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการรายไตรมาส 

36. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํา
รับรอง  

        1.รายงานผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการรอบ 9 เดือน 

37. มีการนําผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับ
ระบบการสรางแรงจูงใจ 

        1. บันทึกขอความชี้แจงการ
จัดสรรเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ใหเปนไปตาม
เปาหมาย  

        1. แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552   

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน
การเงิน   แผนการจัดสรรและการวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได  

        1. แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552  หนา 
21-41 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทาง
การเงิน  ที่ผูบริหารสามารถนําไปใชใน
การตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน 

        1. ระบบ GFMIS 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน      
     อยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 
ครั้ง  

        1. รายงานสถานะทางการ
เงินตอผูบริหารในการ
ประชุมบุคลากรประจํา
สถาบัน 
 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน
การวิเคราะหคาใชจาย   และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
องคการอยางตอเนื่อง  

        1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1. หนวยงานตรวจสอบ
ภายใน สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบ และ
กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

        

2. ผูรับผิดชอบในการตรวจ 
ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบ และกฏเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
1. รายงานผลการตัด
ยอดเงินจากระบบบัญชีสาม
มิติ (GFMIS) 
 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผล
การใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และ
นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใช
ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

        

2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิบัติตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่เหมาะสม
กับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน  

        

2. คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ประกาศนโยบายดาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2. มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ  
จากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน  ภายใตการมีสวนรวมจาก
ภาคีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย/ หนวยงาน  

        

2. รายงานการประชุมคระ
กรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และ
เกณฑคุณภาพ ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  

        1. www.rdi.psru.ac.th  
หัวขอ ตารางเทียบเคียงตัว
บงชี้ สกอ. สมศ. และกพร. 

4. มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพที่ครบถวน  ทั้งการควบคุม
คุณภาพ  การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการ
ติดตาม)  

        1. รายงานประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2548  2549  
และ 2550 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

1. www.qa.rdi.psru.ac.th  
หัวขอ ตารางสรุปผลการ
พัฒนางานจากขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ 
2. รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป
การศึกษา 2551 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพ      
     มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  

        

3. รายงานประเมินตนเองป
การศึกษา 2551  
1. ตาราง Common Data 
Set 
2. www.rdi.psru.ac.th 
3. www.qa.rdi.psru.ac.th 

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล  ภาควิชา
หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา  คณะหรือ
หนวยงานเทียบเทาและสถาบัน  

        

4. www.rdi.psru.ac.th 
หัวขอ ภารกิจบุคลากร 
1. ภารกิจงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดาน
การประกนัคุณภาพการศึกษา  ระหวาง
หนวยงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

        

2. แนวปฏิบัติการสราง
เครือขายดานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

8. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการใหความรู  และกลไกการ
ดําเนินงาน 

        1. การประชุมบุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งที่ 2 เรื่องการให
ความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิบัติการตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

มี ไม 
มี 

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน

อางอิง 

1. คําส่ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และการปฏิบัติการตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ 

9. มีการดําเนินการตามระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหนวยงานและมหาวิทยาลัย        
 อยางตอเนื่อง  

        

2. รายงานประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2548  2549  
และ 2550 
1. ภารกิจงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

10.มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
ภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน 

        

2. www.qa.rdi.psru.ac.th 
หัวขอ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

11. มีการรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของภายในเวลาที่กําหนด 

        1. รายงานประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12. มีการนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง 

        1. www.qa.rdi.psru.ac.th  
หัวขอ ตารางสรุปผลการ
พัฒนางานจากขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ 

13. มีนวัตกรรมการดานการประกัน
คุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมี
การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการเปน
แหลงอางอิงใหกับหนวยงานและ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ  

        1. SAR online 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2  
ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาตามองคประกอบ  ตัวบงชี ้
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บทที่ 2 สวนสําคัญ 
ผลการประเมินตามองคประกอบ ตวับงชี้ 

 
องคประกอบ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม แผนใหครบทุก
ภารกิจ 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

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

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

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการ 5-6 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการครบทุก

ขอ  
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการ
กําหนดปรัชญาหรือปณิธาน   
[1.1-1(1)] และทบทวนความ
เหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบันโดยใชการประชุม
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันระหวางผูบริหาร บุคลากร
ประจําสถาบัน [1.1-1(2)] แลว
เผยแพรใหผูมีสวนเกี่ยวของได
รับทราบทั่วกันในแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ [1.1-1(3)] 
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 
[1.1-1(4)] และปายประชาสัมพันธ 
[1.1-1(5)] 

1.1-1(1)  แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 สถาบันวิจัย
และพัฒนา หนา 1 
1.1-1(2) รายงานการประชุม
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ครั้งที่ 1 
1.1-1(3) www.rdi.psru.ac.th 
1.1-1(4) รูปปายประชาสัมพันธ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนการดําเนินงานและแผน   
ปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลอง
กันและกันและสอดคลองกับภารกิจ
หลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารสถาบัน รวมท้ังการปรับ
คาเปาหมายและตัวชี้วัดของ
แผนงานในระดับมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นสถาบันจึงไดมีการวิเคราะห
และปรับแผนกลยุทธ [1.1-2(1)] 
 โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย  โดยรวมกัน
กําหนดเปาหมาย (target) ของตัว
บงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน อิงตาม
วิสัยทัศน และความหมายของ 
สกอ. สมศ. กพร. [1.1-2(2)] แลว
จึงแจงผลการปรับแผนปฏิบัติการ
ใหกองนโยบายและแผนเพื่อขอ
อนุมัติมหาวิทยาลัยตอไป และ
เผยแพรใหผูมีสวนไดสวนเสียได
ทราบทั่วกัน  [1.1-2(3)] 

1.1-2(1) รายงานคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง
ที่ 1/2552 
1.1-2(2) การประชุมบุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง
ที่ 1/2552 
1.1-2(3) แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 3 มีการกําหนดตัวบงชี้ของการ
ดําเนินงาน และกําหนดเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 

มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ [1.1-3(1)]  ตัว
บงชี้ตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษา [1.1-3(2)] และ
ตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติการตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2552 [1.1-3(3)] 

1.1-3(1) แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 สถาบันวิจัย
และพัฒนา หนา 16-20 

 4 มีการดําเนินการตามแผนครบทุก
ภารกิจ  

มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การครบทุกภารกิจ [1.1-4(1)] 

1.1-4(1) รายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 
2551  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
ติดตามตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ [1.1-5(1)] 
เพ่ือรายงานผลการดําเนินตาม
แผนปฏิบัติการ ตอผูบริหาร
สถาบัน และมหาวิทยาลัยตอไป  
[1.1-5(2)] 

1.1-5(1) บันทึกขอความ เพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ 
1.1-5(2) รายงานผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2552 
สถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 9 
เดือน 

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิเคราะห
ความสอดคลองของกลยุทธ 
แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 
และเปาหมาย เทียบกับแผนการ
พัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2551-2565  
ซึ่งไดมีการวิเคราะหความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาของชาติ
แลว [1.1-6(1)] 

1.1-6(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนา  เรื่องวิเคราะหความ
สอดคลองของแผนปฏิบัติการป 
2552 
 

 7 มีการนําผลการประเมินและผล
การวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ
และแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดนํา
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิใน
การประเมินผลประกันคุณภาพ
และคํารับรองปฏิบัติราชการมา
ปรับแผนดําเนินงาน 

1.1-7(1) รายงานคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง
ที่ 1/2552 
1.1-7(2) แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 3  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ - 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100  

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

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

 
 ผลการคํานวณ  

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 82 ตัวบงชี้ 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย 70 ตัวบงชี้ 

รอยละของตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย รอยละ 85 

ตัวตั้ง=68x100  ตัวหาร = 82  ผลลัพธ = 83 
 

ผลการดําเนินงาน 

      ในปงบประมาณ  2551  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีจํานวนโครงการทั้งหมด 41 โครงการ  และในโครงการที่
จัดทํามีตัวบงชี้ทั้งหมด  82 ตัวบงชี้  ไมไดดําเนินการ 2 โครงการ    โครงการที่ดําเนินการทั้งหมด 39 โครงการ        
มีโครงการที่ดําเนินการและสามารถบรรลุเปาหมายทั้งหมด 35 โครงการ 21  ตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 85 

 
 

รายการหลักฐาน 

1.2(1)  แผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ  2551  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หนา  194-282 
1.2(2)  ภาคผนวก รายงานความกาวหนาฉบับที่ 2 เรื่อง รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ประจําปงบประมาณ 2551 หนา 
83-89  
1.2(3)  รายงานผลดําเนินงานปการศึกษา 2551 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 85 2  

การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 1 

       สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศนไวอยางชัดเจน และมีการทบทวนวิสัยทัศน กลยุทธ และ
แผนดําเนินงานโดยใชผลการประเมิน ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพในระดับที่ดีมาก 
รวมท้ังมีการติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติตามใหเปนไปตามวัตถุประสงค จนสามารถทําใหการดําเนินงานตาม
โครงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการในระดับดี  

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

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

เรงพัฒนากลไกการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ  เพ่ือใหสามารถบรรลุตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การในปงบประมาณ  รวมท้ังการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  การประเมินผล
การปฏิบัติงานตามโครงการ  การจัดเก็บขอมูลที่สามารถนํามาประเมินผลความสําเร็จของโครงการได 

ควรมีการปรับโครงสรางภายในองคกร จัดระบบบริหารงานใหครอบคลุมพันธกิจของสถาบัน  และพัฒนา
กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแตละไตรมาส ควรตรวจสอบผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว
ในแผนปฏิบัติการประจําป   ในกรณีที่ไมสามารถจัดทําได ควรเรงดําเนินการหาทางแกไข ปรับปรุงอยางเรงดวน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
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องคประกอบ 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน สรางสรรค  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 
ขอ 

มีการดําเนินการ 3 – 4 
ขอ 

มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 

 
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 

ผศ.ดร.ศุภลักษณ    วิริยะสุมน 08-9644-9978  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 

นายโชคชัย   นอยกล่ิน 08-9702-2236 noiklin@hotmail  
เกณฑมาตรฐาน ขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนของสถาบัน
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
พัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการทําวิจัยและงาน
สรางสรรค โดยมีการจัดทํา
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
พ.ศ. 2551-2553 เพ่ือกําหนดแนว
ทางการบริหารงานวิจัยใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนของ
มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
[2.1-1(1)]  และมีงานสงเสริมและ
พัฒนางานวิจยั[2.1-1(2)]   เปน
กลไกในการประสานงานการขอ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามและหนวยงานภายนอก 
[2.1-1(3)]   การติดตามรายงาน
ความกาวหนา [2.1-1(4)]    

 

 

2.1-1(1) นโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม พ.ศ. 2551-2553 
 
2.1-1(2)  ภารกิจของงานสงเสริม
และพัฒนางานวิจัย  
 
2.1-1(3)  รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปการศึกษา 
2551 สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง
สรุปบัญชีโครงการวิจัยที่ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหลง
ทุนตาง ๆ   
 
2.1-1(4)  แบบฟอรมการติดตาม
ความกาวหนางานวิจัย 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่ใชประโยชนไดจริง 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทํา
ระบบขอมูลการวิจัย [2.1-2(1)] 
และมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
งานวิจัยใหมีความพรอมใช    
[2.1-2(1)] 

2.1-2(1)  ระบบฐานขอมูลการวิจัย 
 
2.1-2(2)  แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 
 
 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน 
ทรัพยากรบุคคล  แหลงคนควา
ตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดทําการ
จัดทําทรัพยากรทางดานการเงิน  
ดําเนินการจัดทาํแผนการจัดสรร  
และวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทําคํา
ของบประมาณประจําป  จัดหา
ทรัพยากรทางดานการเงิน  
พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่
ไดรับประจําปใหเปนไปตามพนัธ
กิจของหนวยงาน  โดยจําแนกเงิน
งบประมาณของหนวยงานได 2 
แหลง คือ เงินงบประมาณแผนดิน
[2.1-3(1)] และเงินกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม
[2.1-3(2)] 

2.1-3(1)  แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 
2.1-3(1)  รายงานผลการดําเนิน 
งานประจําปการศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 4 มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัย 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและ
กลไกพัฒนาทรพัยากรบุคคลดาน
การวิจัยโดยการจัดทําโครงการ
พัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามอยางตอเนื่อง  
[2.1-4(1)]  การสนับสนุนให
นักวิจัยเขารวมงานประชุมวิชาการ
ในงานราชภัฏวิชาการครั้งที่ 1 
ที่อิมแพค เมืองทองธานี  
[2.1-4(2)]   และการเขารวม
ประชุมพัฒนานักวิจัยรุนใหม   
[2.1-4(3)]        
 

2.1-4(1)   แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2551 และ 2552  

2.1-4(2)   รายงานผลการดําเนิน
โครงการประชุมวิชาการราชภัฏ
วิชาการครั้งที่ 1 

2.1-4(3) โครงการพัฒนานักวิจัย
รุนใหม   
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและ
ยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคดีเดน 
 

มหาวิทยาลัยฯ  ไดออกประกาศ
เรื่องกําหนดประเภทรายจาย
รายการและเงื่อนไขการจาย
เงินกองทุน  สนับสนุนและสงเสริม
การวิจัย พ.ศ.2550 (รางวัลการ
เผยแพรผลงานวิจัย) เพ่ือเปนการ
สรางขวัญและกําลังใจและยกยอง
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดน  [2.1-5(1)] 
และมีนักวิจัยที่ขอรับรางวัลการ
เผยแพรผลงานวิจัยในปการศึกษา 
2551 จํานวน ....... คน [2.1-5(2)] 

2.1-5(1)  ประกาศมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องกําหนด
ประเภทรายจายรายการและ
เง่ือนไขการจายเงินกองทุน
สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย  
พ.ศ.2550 (รางวัลเผยแพร
ผลงานวิจัย)  

2.1-5(2)  สรุปจํานวนนักวิจัยที่ขอ
รางวัลเผยแพรผลงานวิจัย ป
การศึกษา 2551 

 6 มีระบบและกลไกสงเสริมความ
รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดกําหนด
นโยบายในการแสวงหาแหลงทุน
จากหนวยงานภายนอก  ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  จาก
ภาครัฐและเอกชน/ ผูประกอบการ  
ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําป  
2551 – 2553  [2.1-6(1)]     ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2551  งานวิจัยของ
อาจารยที่ไดทําวิจัยในลักษณะรวม
มือกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรรม  
เชนงานวิจัยของ ผศ.ดร.น้ําทิพย  
วงศประทีป [2.1-6(2)]     การ
สนับสนุนการวิจัยจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ผานทางโครงการ EnPUS [2.1- 
6(3)]  และ IRPUS  [2.1- 6(4)]  
ซึ่งโครง การวิจัยดังกลาวเปน
ความรวมมือระหวางอาจารยกับ
ผูประกอบการทองถ่ิน   

2.1-6(1)    แผนยุทธศาสตร  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําป  
2551 – 2553    
 
2.1-6(2)  งานวิจัยของ  
ผศ.ดร.น้ําทิพย  วงศประทีป  
 
2.1- 6(3)  สรปุโครงการ EnPUS 
 
2.1- 6(3)  สรุปโครงการ IRPUS 

 
 
 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551                            
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

52 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 3  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

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

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 
ผศ.ดร.ศุภลักษณ    วิริยะสุมน 08-9644-9978  

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

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ
และการนําไปใชประโยชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทํา
ระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยโดยออก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามเรื่อง กําหนดประเภท
รายจายรายการและเงื่อนไขการ
จายเงินกองทุนสนับสนุนและ
สงเสริมการวิจัย พ.ศ.2550  
(รางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย) 
[2.2-1(1)]   และสรางระบบ
เกื้อหนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย  ตามแผน
ยุทธศาสตร  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  ประจําป  2551 – 2553 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  [2.2-1(2)]  รวมท้ังการ
จัดทําวารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อปนแหลง
เผยแพรผลงานวิจัย [2.2-1(3)]   

2.2-1(2)  ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องกําหนด
ประเภทรายจายรายการและ
เง่ือนไขการจายเงินกองทุน
สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย 
พ.ศ.2550 (รางวัลเผยแพร
ผลงานวิจัย) 
2.2-1(2)  แผนยุทธศาสตร  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําป  
2551 – 2553  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
2.2-1(3) วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

 2 มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและ
รวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

- - 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไป
ยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

- - 

 4 มีระบบและกลไกการสนับสนุน
ความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคการภายนอกสถาบันเพ่ือการ
นําผลงานไปใชประโยชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบ
กลไกการสนับสนุนความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการนําผลงาน
ไปใชประโยชน  โดยสนับสนุนให
คณาจารยขอรับทุนสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก ไดแก  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย(สกว.) , สํานักงานคณะ 
กรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)      
[2.2-4(1)]  งานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ  IRPUS [2.2-4(2)]  
งานวิจัยที่ไดรับทุนโครงการ 
EnPUS [2.2-4(3)]  และงานวิจัยที่
ไดรับทุนโครงการ ABC-PUSMAX 
ซึ่งงานวิจัยดังกลาวมีโจทยวิจัย
หรือปญหามาจากผูประกอบการ
ในทองถ่ิน 

2.2-4(1)  สรุปโครงการวิจัยที่
ไดรับทุนสนับสนุนจากองคการ
ภายนอกสถาบัน  
 
2.2-4(2)  สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ  IRPUS ประจําป 2550 
และ 2551 
  
2.2-4(3)  สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ EnPUS ประจําป 2550 
และ 2551 
 
2.2-4(4)  สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ ABC-PUSMAX 
ประจําป 2551 
 
 

 5 มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร
การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือ
นวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของ
ผลงาน 

ในปการศึกษา 2551 สถาบันวิจัย
และพัฒนา  ไดสรางกลไกการ
สนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญา  
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัย  หรือส่ิงประดิษฐ  หรือ
นวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของ
ผลงาน  โดยงานคลังขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวม
ความรูเกี่ยวกับสิทธิบัตร เผยแพร
ในเว็บไซตของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา [4.2-5(1)] 

[4.2-5(1)]  www.rdi.psru.ac.th  
หัวขอ ความรูเกี่ยวกับสิทธิบัตร 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

2 ขอ 2 ขอ 4 ขอ 3  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5  ขอ
แรก 

มีการดําเนินการ 5-6 ขอ
แรก 

มีการดําเนินการครบทุก
ขอ  

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 
อ.กุลกนิษฐ  ใจดี 0-5526-7000 ext 7223  

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

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ 
และแผนดําเนินงานของการ
บริการทางวิชาการแกสังคม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดนํา
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2551-

2565 “  [2.3-1(1)]  และแผน 

ปฏิบัติการประจําป  2551  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
[2.3-1(2)] เพ่ือเปนแนวทางในการ
จัดทําโครงการบริการวิชาการ ดัง
ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 สถาบันวิจัย
และพัฒนา [2.3-1(3)] 

2.3-1(1)  แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พ.ศ. 2551-2565 “   

 
2.3-1(2) แผนปฏิบัติการประจําป  
2551  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 
 
2.3-1(3) แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 สถาบันวิจัย
และพัฒนา  

 2 มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือ
หนวยงานดําเนินการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมตามแผนที่
กําหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  
[2.3-1(1)]  และพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรดานการบริการ
วิชาการโดยมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากภาคประชาชนเพื่อให
ตรงกับความตองการในการพัฒนา
ของชุมชน [2.3-1(2)] 
 
 

2.3-1(1)  คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ และ 
 
 
2.3-1(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือ
ระเบียบในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ใชขอ 
กําหนดหลักเกณฑในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมใน 
ตามระเบียบการใหบริการ วิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม [2.3-3(1)]  รวมถึง
ระเบียบทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การหักเงิน
รอยละ 20 ของเงินลงทะเบียน  
[2.3-3(2)] 

2.3-3(1)  ระเบียบการใหบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 
2.3-3(2) ระเบียบทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การหักเงิน
รอยละ 20  ของเงินลงทะเบียน 

 4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่กําหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนที่กําหนด  ตามรายละเอียดใน
แบบรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายไตรมาส   
[2.3-4(1)]  และจัดทํารายงาน
ประเมินผลการดําเนินงานสงให
มหาวิทยาลัยตอไป [2.3-4(2)]   

2.3-4(1) แบบติดตามการรายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานราย
ไตรมาส 
 
2.3-4(2) รายงานผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2552 
รอบ 9 เดือน 

 5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริการวิชาการแก
สังคม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการ
ใหบริการใหตรงตามความตองการ 
โดยการรับฟงความคิดเห็นจาก
ตัวแทนภาคประชาชนในเขตพื้นที่
บริการ [2.3-5(1)]   และการ
ใหบริการวิชาการที่นอกจากการ
วัดความสําเร็จในดานความรูที่
ไดรับแลวยังตองคํานึงถึงการนํา
ความรูที่ไดไปใชประโยชนอีกดวย
[2.3-5(2)]   

2.3-5(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ  
 
2.3-5(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 2/2552   

 6 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและ
บูรณาการการบริการทางวิชาการ
แกสังคมเขากับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
กําหนดยุทธศาสตรเพ่ือเชื่อมโยง
และบูรณาการบริการทางวิชาการ
แกสังคมเขากับการเรียนการสอน
หรือการวิจัยหรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ในประกาศ

2.3-6(1)  ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  เรื่อง
นโยบายและยุทธศาสตรดานการ
วิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  พ.ศ.  2551-2553 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เรื่องนโยบายและยุทธศาสตรดาน
การวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  พ.ศ.  2551-2553 
[2.3-6(1)]  มหาวิทยาลัยฯ ได
ผลักดันใหทุกคณะ  ดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรดังกลาว  ดังเชน
การรวมมือเปนเครือขายไตรภาคี
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  สกว. และผูประกอบการ
ใน การทําโครงการวิจัย IRPUS 
[2.1-6 (2)]  และ EnPUS  
[2.1-6 (3)]   

2.3-6(2)  สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ  IRPUS ประจําป 2550 
และ 2551 
  
2.3-6(3)  สรุปงานวิจัยที่ไดรับทุน
โครงการ EnPUS ประจําป 2550 
และ 2551 
 

 7 มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผล
การประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
ความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหวางการบริการทางวิชาการแก
สังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของสถาบัน 

- - 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 4 ระดับ 1 ระดับ 6 2  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

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

กิจกรรม 
มากกวาหรือเทากับ 11กิจกรรม 

 
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 

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

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการใหบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัด
รายการวิทยุ  การฝกอบรม  การรวมจัดนิทรรศการ  เปนตน  รวมท้ังหมด 20 โครงการ       เมือ่เทียบกับเกณฑการ
ประเมินแลวไดคะแนนเทากับ 3 
 
รายการหลักฐาน 
2.4-1(1)  สรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการประจําปการศึกษา 2551 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

30 กิจกรรม 52 20 กิจกรรม 3  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

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

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 
อาจารยกุลกนิษฐ  ใจดี 055-267-000 ext 7223  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล เบอรโทรศัพท E-mail address 
นางจิตรา  มีคํา 055-267-000 ext 7212 Jittra_m@hotmail.com  

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 20 โครงการ 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ มีคาเฉล่ียเทากับ รอยละ 84 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการใหบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัด
รายการวิทยุ  การฝกอบรม  การรวมจัดนิทรรศการ  เปนตน  รวมท้ังหมด 20 โครงการ  ในแตละโครงการไดมีการ
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับบริการ  เฉล่ียแลวทั้ง 20 โครงการมีรอยละความพึงพอใจเทากับ 84 
เทียบกับเกณฑแลวไดเทากับ 3 

 

รายการหลักฐาน 
2.5-1(1)  สรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการประจําปการศึกษา 2551 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 85 3  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 2 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   สามารถดําเนินการ
ตามพันธกิจไดตามเกณฑมาตรฐาน ทั้งการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน สรางสรรค  
การบริหารความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค   การใหบริการวิชาการทางสังคม ในระดับที่ดีมาก   มีการใหบริการ
วิชาการในหลากหลายรูปแบบซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการในระดับที่ดีมาก 

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

จุดแข็ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีทั้งระบบกลไกการบริหารงานวิจัย  เงินสนับสนุนงานวิจัย การตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัย  การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและงานวิจัย  รวมท้ังการสงเสริมสนับสนุนใหมีการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานและภาคเอกชน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรเปนหนวยงานหลักในการประสานการปรับนโยบายและแผนดานการบริการ

วิชาการและแผนหารายไดจากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในเชิงรุก   รวมท้ังการสงเสริมใหคณาจารยนําองค
ความรูจากการวจิัยมาถายทอด  รวมถึงการบูรณาการกับการเรียนการสอน  และการแกปญหาชุมชนใหมากขึน้ 

2.  ควรมีการเรงรัดจัดทําระบบคัดกรององคความรูที่ไดจากงานวิจัย และการสรางเครือขายการเผยแพร
ผลงานวิจัย 

3. ควรเรงจัดตั้งหนวยงานภายในที่สนับสนุนและดําเนินการดานการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา  
รวมท้ังการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการใหเขมแข็ง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการ  3  ขอ

แรก 
มีการดําเนินการครบทุก

ขอ  
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่
เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบันฯ โดยใช
ขอบังคับวาดวยการสรรหา  
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบันที่
เทียบเทาคณะ [3.1-1(1)]   
โดยการเสนอชื่อ/สมัคร  แสดง
วิสัยทัศนในการบริหาร โดย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได
เลือกสรร [3.1-1(2)] 

3.1-1(1) ขอบังคับวาดวยการสรร
หา ผูอํานวยการสํานัก/สถาบันที่
เทียบเทาคณะ   
3.1-1(2)  ประกาศหลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการ
สํานัก/ สถาบัน ป พ.ศ. 2547 
 
 

 2 ผูบริหารดําเนินการบริหารดวย
หลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพ
ภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล  
โดยการกําหนดโครงสรางการ
บริหาร [3.1-2(1)] ในลักษณะของ
การกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบเปนลําดับ [3.1-2(2)] 
ผูบริหารของสถาบันฯ ใชศักยภาพ
ภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันฯ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งมิติดานบทบาท
และคุณลักษณะ [3.1-2(4)] 
 
  

3.1-2(1)   รายงานผลการเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2551 
3.1-2(2)  คูมือประเมินผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 
2552 หนา 26-28 
3.1-2(3)  รายงานความกาวหนา
ฉบับที่ 2 เรื่องการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
สํานัก/ถาบัน ประจําปงบประมาณ 
2551 หนา 35-40  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพ
และผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับใน
สถาบัน 

ผูบริหารสถาบันใชกระบวนการ
ประเมินศักยภาพ ที่กําหนดขึ้น
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่กําหนดใหมีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
อธิการบดี  คณบดีและ
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน โดย
คณะกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกอยางนอยปละครั้ง 
[3.1-3(1)] และ [3.1-3(2)] 

3.1-3(1)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2549 
3.1-3(2) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผล
งานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
 

 4 มีการจัดทําแผนและกลไกการ
พัฒนาศักยภาพของผูบริหารตาม
ผลการประเมิน และดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน 

- - 

 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 2  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก  

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการ
จัดการความรู เพ่ือมุงสูองคกร
แหงการเรียนรูและประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของสถาบัน
รับทราบ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
แตงตั้งคณะ มีแตงตั้งคณะทํางาน
รับผิดชอบการจัดการความรู   
[3.2-1(1)]  คณะทํางานมีการ
ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการ
ความรู เพ่ือมุงสูองคกรแหงการ
เรียนรู  [3.2-1(2)]  และ
ประชาสัมพันธเผยแพรให
ประชาคมของคณะรับทราบ   
[3.2-1(3)]   

3.2-1(1)  คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน
รับผิดชอบการจัดการความรู (KM) 
3.2-1(2)  แผนจัดการความรู 
3.2-1(3)   เผยแพรแผนการจัดการ
ความรูผานทาง 
www.rdi.psru.ac.th หัวขอ  
การจัดการความรู 

 2 มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรูและประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 
50 

มีการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรูและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 
100 [3.2-2(1)] 

3.2-2(1)  รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนจัดการความรู 
ปการศึกษา 2551 

 3 มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรูและประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายรอยละ 100 

มีการดําเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู เรื่องการถายทอดตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาสูระดับบุคคล โดยมี
บุคลากรประจําสถาบันเขารวม
กิจกรรม ในคราวการประชุม
บุคลากรประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งที่ 2/2552 [3.2-3(1)] 

3.2-3(1)  ภาพกิจกรรมการประชุม
บุคลากร 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการติดตามประเมินผล
ความสําเร็จของการจัดการความรู 

คณะทํางานรับผิดชอบการจัดการ
ความรู ไดประเมินความสําเร็จ
ของการจัดการความรูเรื่องการ
ถายทอดตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาสูระดับ
บุคคล  วาสามารถทําใหบุคลากร
มีความเขาใจเกี่ยวการจัดเก็บ
หลักฐานที่ใชประกอบการประเมิน
ทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา
และการปฏิบัติการตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ  มีเอกสาร
ประกอบการประเมินที่ถูกตองและ
เปนระบบ ซึ่งจะทําใหผลการ
ประเมินตนเองสูงขึ้น [3.2-4(1)] 

3.2-4(1)  สรุปผลการประเมิน
ความสําเร็จของการจัดการความรู 

 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใช
ในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุง
แผนการจัดการความรู 

- - 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับ 4 3  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร        
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก  

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

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

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม 
ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ  

สถาบันวิจัยละพัฒนา ได
มอบหมายใหรองผูอํานวยการ
สถาบันฝายบริหารและแผน  
[3.3-1(1)]   จัดทําแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งรวบรวมไวใน
คูมือการบริหารทรัพยากรบุคคล  
สถาบันวิจัยและพัฒนา [3.3-1(2)]   

3.3-1(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 2/2552 
3.3-1(2)  คูมือการบริหารทรัพยากร
บุคคลหัวขอ แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนา 

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา มี
สํานักงานเลขานุการสถาบัน โดย
งานบุคคลและสวัสดิการ [3.3-
2(1)]  เปนกลไกในการ
ประสานงานและบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามแนวทางของกอง
บริหารงานบุคคล  โดยมีคูมือการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เปนแนว
ปฏิบัติประกอบดวย การวิเคราะห
และจัดจางอัตรากําลัง การพัฒนา
บุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการทํานุ
บํารุงรักษาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ [3.3-2(2)]   

3.3-2(1)  www.rdi.psru.ac.th / 
งานในหนวยงาน หัวของานบุคคล
และสวัสดิการ 
3.3-2(2)   คูมือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

 3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสราง สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการจัด 3.3-3(1)  ภาพการจัดสํานักงาน 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศ
ที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมี
ความสุข 

สภาพแวดลอมที่มีบรรยายกาศดี 
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ[3.3-3(1)]  
นอกจากนี้ยังมีการจัดมุมกาแฟ 
เพ่ือเปนสวัสดิการแกบุคลากร 
[3.3-3(2)]   

3.3-3(1)  มุมกาแฟ 

 4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสาย
งาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการ
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาใน
วิชาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
โดยมีแนวปฏิบัติดังแสดงไวใน
คูมือบริหารทรัพยากรบุคคล 
[3.3-4(1)]   

3.3-4(1)  คูมือการบริหารทรัพยากร
บุคคล  หัวขอระบบสงเสริม
สนับสนุนผูมีศักยภาพสูง หนา..... 
 
 

 5 การประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
สํารวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร [3.3-5(1)] 
และประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรประจําสถาบัน        
[3.3-5(2)]   

3.3-5(1)  แบบสอบถามความพึง
พอใจของการปฏิบัติงาน 
3.3-5(2)  รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 6 มีการนําผลการประเมินความ      
พึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง 
และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพ่ือใหดีขึ้น 

- - 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 4 ระดับ 1 ระดับ 5 3  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร  

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3 ขอแรก  

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

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

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีนโยบายในการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ
นโยบายดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  [3.4-1(1)] นําไปสูการ
จัดสรรงบประมาณประจําป 2552 
เพ่ือการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
[3.4-1(2)]  และแตงตั้งคณะ 
กรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ [3.4-1(3)]   

3.4-1(1)  ประกาศสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เรื่อง นโยบายดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.4-1(2)  แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 หนา 38 
3.4-1(3)  คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2 มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มี
ฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ ไดแก 
ระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพ [3.4-2(1)] ระบบฐาน   
ขอมูลเอกสารอิเลคทรอนิกส  
(E-office)  [3.4-2(2)]  ระบบ
ฐานขอมูลผลงานวิจัยและนักวิจัย
[3.4-2(3)] และระบบฐานขอมูล
การเงินในระบบบัญชีสามมิติ 
(GFMIS)  [3.4-2(4)]    
 
 
 
 

3.4-2(1)  www.qa.rdi.psru.ac.th 
 
3.4-2(2)  www.rdi.psru.ac.th/ 
e-document 
 
3.4-2(3)  
www.rdi.psru.ac.th/research 
 
3.4-2(4)  
http://mis.psru.ac.th/bgreport1 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล 

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
และความปลอดภัยของระบบ โดย
การสํารองขอมูลทุกเดือนสําหรับ
ขอมูลที่มีความเคลื่อนไหวบอย ๆ  
และทุก 3 เดือนและ 6 เดือน
สําหรับขอมูลที่มีความเคลื่อนไหว
เล็กนอยตามลําดับ [3.4-3(1)] 
และการมีรหัสผานเพื่อผานชั้น
ความปลอดภัยของฐานขอมูล 
[3.4-3(2)] 

3.4-3(1)  แนวปฏิบัติในการ
ประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภยัของระบบฐานขอมูล 
3.4-3(1)  Print Out และหนาจอการ 
login ของ GFMIS 

 4 มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชฐานขอมูล 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
สํารวจความพึงพอใจของ
ฐานขอมูลดวยการสอบถามจาก
ผูใชฐานขอมูลโดยตรง   รวมท้ัง
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิใน
การประเมินคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือใชเปนขอมูลดานความพึง
พอใจของผูใชฐานขอมูล        
[3.4-4(1)]  

3.4-4(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้ง
ที่ 2/2552 

 5 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 
และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชฐานขอมูล สถาบันฯ จึง
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ [3.4-5(1)] 
เพ่ือปรับปรุงขอมูล ทั้งเนื้อหาและ
ความพรอมใชของขอมูล ให
หลากหลายตามขอเสนอแนะ  
[3.4-5(2)] 

3.4-5(1)  คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.4-5(2) แผนปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 6 มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
ของสถาบันผานระบบเครือขายกับ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่
กําหนด 

มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาใหสามารถ
ใชขอมูลรวมกันกับมหาวิทยาลัย
เทานั้น 

 

 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551                            
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

71 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 5 3  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบคุคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศกึษา  

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการครบทุก

ขอ  
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางโปรงใส ผาน
ชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสาร
ส่ิงพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารแก
ประชาชนผานชองทางตาง ๆ  
ไดแก จดหมายขาวสถาบันวิจัย
และพัฒนา [3.5-1(1)]  เว็บไซต  
[3.5-1(2)]  รายการวิทยุวิทยาลัย
ชาวบาน  [3.5-1(3)]   รายงานผล
การดําเนินงานประจําปการศึกษา 
2551 [3.5-1(4)]    

3.5-1(1)  จดหมายขาว
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.5-1(2)  www.rdi.psru.ac.th 
3.5-1(3)  รายการวิทยาลัย
ชาวบาน 
3.5-1(3)  รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปการศึกษา 
2551 

 2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนผานชองทางที่เปดเผย
และเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 
3 ชองทาง 

มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนผานชองทางที่เปดเผย 
ไดแก  สายตรงผูอํานวยการ
สถาบัน ผานทางเว็บไซต 
www.rdi.psru.ac.th [3.5-2(1)]   
เว็บบอรด    ผานทางเว็บไซต 
ww.rdi.psru.ac.th [3.5-2(2)]   
กลองรับฟงความคิดเห็น  
[3.5-2(3)]  และแบบสํารวจการ
ใหบริการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
[3.5-2(4)]   
 
  

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

 3 มีการนําความคดิเห็นของ
ประชาชนไปประกอบการ
บริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนานํา
ขอคิดเห็นของประชาชนมา
ประกอบการบริหาร เชนใชในการ
ปรับแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 [3.5-3(1)]    
และจัดใหผูรับผิดชอบชัดเจนโดย
แตงตั้งคณะทํางานการรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาชน [3.5-3(2)]   

3.5-3(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งที่ 2/2552 
 
3.5-3(2)  คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน
การรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน 
 

 4 มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน 
ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน 
เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีตัวแทน
จากภาคประชาชน ที่เปนผูนํา
ชุมชนในเขตพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เชน นายกเทศบาลตําบลพลายชุม
พล และตําบลจอมทอง เปน
ตัวแทนใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนา
งานตามภารกิจของสถาบันฯ  โดย
มีการจัดทําแผนดําเนินงานที่
ชัดเจน  [3.5-4(1)]   โดยได
รวมกันพัฒนาแผนบริการวิชาการ
ที่ตรงกับความตองการของชุมชน
ทองถ่ิน [3.5-4(2)]   และการ
พัฒนาชุมชนทองถ่ินดวยการวิจัย
เชิงพ้ืนที่  [3.5-4(3)] 

3.5-4(1) แผนปฏิบัติงาน
คณะกรรมการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
3.5-4(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 
3.5-4(3)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือ
พัฒนาโจทยวิจัยเชิงพ้ืนที่ (ABC-
PUSMAX) 

 5 มีกระบวนการหรือกลไกการ
ติดตามตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาใชกลไก
การตรวจสอบที่กําหนดขึ้นจาก
สภามหาวิทยาลัย  โดยมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจาก
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี คณบดี และผูอํานวย 
การสํานัก/สถาบัน ประจําป
งบประมาณ 2551 [3.5-5(1)] 

3.5-5(1) คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 5 3  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

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

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงระดับคณะ สํานัก และ
สถาบัน เพ่ือดําเนินงานการ
วิเคราะห  ระบุความเสี่ยง และ
จดัทําแผนบริหารความเสี่ยง 
รวมท้ังติดตามการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง [3.6-1(1)]   

3.6-1(1)    คําส่ังแตงตั้งคณะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียง
ที่สงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหายหรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการ
บริหารงาน และจัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนิน 
การวิเคราะห  และระบุปจจัยเส่ียง 
ประจาํปงบประมาณ 2551 โดย
พิจารณาทั้ง 4 ดาน ไดแก ความ
เส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  
ตามยุทธศาสตรของหนวยงาน 
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk)  ความเสี่ยง
ดานการเงิน (Financial Risk) 
และความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
[3.6-2(1)] 

3.6-1(1)    ผลการวิเคราะหและ
ระบุปจจัยเส่ียง ป 2551 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

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

จากการประเมินความเสี่ยงจาก
ปจจัยเส่ียงที่ระบุไว  แลวเลือก
ปจจัยเส่ียงที่มีผลกระทบตอ
ภารกิจของสถาบันมาจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง พรอมทั้ง
กําหนดผูรับผิดชอบควบคุมความ
เส่ียง [3.6-3(1)] 

3.6-3(1)  แผนบริหารความเสี่ยง 
ป 2552  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 4 มีการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

มีการรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการควบคุมภายในเมื่อส้ิน
ปงบประมาณ  [3.6-4(1)] 

3.6-4(1)]  รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความ
เส่ียงป 2551 

 5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน 
มีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน 

มีการสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
และขอเสนอแนะโดยผานความ
เห็นชอบของผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสนอ
ตอมหาวิทยาลัยตอไป [3.6-5(1)] 

3.6-5(1)] สรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงป 
2551 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 5 3  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.7 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการ
ประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการ  5 -  7 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการครบทุก

ขอ  
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการในการประเมินผล
ภายในสถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาใชแนวทาง 
การดําเนินการในการประเมินผล
ภายในเชนเดียวกับมหาวิทยาลัย 
ตามขอบังคับ พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
พ.ศ. 2547  กําหนดใหมีการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยเปนประจํา
ทุกป [3.7-1(1)]  แนวทางการ
ประเมินผลการดําเนินงานในระดับ
บุคคล [7.9-1(2) และแนวทางการ
ประเมินผลดานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกป [7.9-1(3)] 

3.7-1(1)  ขอบังคับ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2547  
3.7-1(2)  แนวทางและหลักเกณฑ
การประเมินผลบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
3.7-1(3)  ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 2 มีแผนงานการประเมินผลภายใน
สถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด
แผนการประเมินผลการดําเนิน 
งานสถาบันเมื่อเสร็จส้ินปงบ 
ประมาณ ที่กําหนดโดยสภา
มหาวิทยาลัย [3.7-2(1)]  การ
ประเมินผลบุคคลเปนประจําทุก 6 
เดือน [3.7-2(2)]   และการ
ประเมินผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพเมื่อส้ินปการศึกษา 
[3.7-2(3)]   

3.7-2(1)  แนวทาง การดําเนินการ
ในการประเมินผลภายใน
มหาวิทยาลัย 
3.7-2(2)  แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล 
3.7-2(3)  แผนดําเนินงานของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย
ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
สถาบัน  

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
กําหนดตัวบงชี้ และเปาหมายตาม
พันธกิจ และยุทธศาสตรของ
สถาบันฯ โดยการบูรณาการจาก
ตัวบงชี้ สกอ. ตัวชี้วัดของ สมศ. 
และ กพร. [3.7-3(1)]    

3.7-3(1)   คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 2551 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทํา 
Strategy Map ของสถาบัน ซึ่ง
ครอบคลุมยุทธศาสตร กลยุทธ 
และโครงการในความรับผิดชอบ
ของสถาบันฯ ที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย [3.7-4(1)]    

 

3.7-4(1) แผนปฏิบัติการประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 
สถาบันวิจัยและพัฒนา หนา  43 

 5 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ในระดับคณะหรือเทียบเทา 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการยืนยัน
วิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร
ของสถาบันฯ [3.7-5(1)]   และ
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจาํปงบประมาณ 2552      
[3.7-5(1)]   และอาจมีการปรับกล
ยุทธเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอ
ตัวชี้วัดตามรับรองการปฏิบัติ
ราชการ  [3.7-5(3)]   

3.7-5(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนา  
3.7-5(2)  แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 
3.7-5(3)  คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2552
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 6 มีระบบในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้และ
เปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ  

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบใน
การติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ โดย
มอบหมายใหผูกาํกับดูแลและผู
จัดเก็บขอมูลของแตละตัวชี้วัด 
เปนผูดําเนินการติดตามผลการ
ดําเนินงานของหนวยงาน      
[3.7-5(1)]   และจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานเสนอตอผูบริหาร
และสภามหาวิทยาลัย [3.7-5(2)]    

3.7-5(1)  คูมือประเมินผลการ
ปฏิบัติการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552  
 
3.7-5(1)  รายงานผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552 สถาบันวิจัย
และพัฒนา รอบ 9 เดือน 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 7 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํา
รับรอง 

มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานสงให
มหาวิทยาลัยตอไป  [3.7-6(1)] 

3.7-7(1)  รายงานผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552 สถาบันวิจัย
และพัฒนา รอบ 9 เดือน 
 

 8 มีการนําผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหาร ไป
เชื่อมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ใชแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการนํา
ผลการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองปฏิบัติราชการของ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบไปเชื่อมโยง
กับเงินรางวัลประจําปงบประมาณ 
2551 [7.9-7(1)] และมหาวิทยาลัย
ไดจัดสรรเงินรางวัลประจําป
งบประมาณ 2551 ใหกับบุคลากร
ตามเกณฑและผลดําเนินงาน 
[7.9-7(1)]  

3.7-7(1)  หลักเกณฑการจัดสรร
เงินรางวัลประจําป 2551 
 
3.7-7(2)  ประกาศมหาวิทยาลัย
การจัดสรรเงินรางวัลประจําป
งบประมาณ 2551 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 8 3  

 
 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.8 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ัง
ในและตางประเทศตอบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ1-44 รอยละ 45-69 มากกวาหรือเทากับรอยละ 70  

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

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

 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้งหมด  3 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ไดรับการพัฒนา ในปการศึกษา 2551 3 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2551   สถาบันวิจัยละพัฒนามีบุคลากรประจําสถาบันทั้งหมด   3 คน บุคลากรทุกคนไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 
 
รายการหลักฐาน 

3.8(1)  รายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2551  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 80 รอยละ 100 รอยละ 100 3  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ผลการประเมินตนเอง  องคประกอบที่ 3 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดําเนินงานตามองคประกอบดานการบริหารจัดการในระดับที่ดีมาก  ทั้งการมี
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ  ผูบริหารใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูในการบริหารสถาบัน  มีการพัฒนาสถาบันสู
องคกรการเรียนรู   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอมูลที่มีศักยภาพเพื่อใชในการบริหาร  
รวมท้ังการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน   มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช
ในการบริหารงาน  การถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคล  มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะอยางทั่วถึง 
 

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

จุดแข็ง 
1.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน  ดําเนินการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล  และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย

คํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย   มีกระบวนการประเมินผูบริหารและเปนที่ยอมรับตาม
กระบวนการของมหาวิทยาลัย 

2.  มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการถายทอดตัวชี้วัดสูระดับบุคลที่ชัดเจน   
3.  มีพันธกิจดานการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถ่ินจึงเอื้อตอการเปดโอกาสใหบุคคล 

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

1.  ควรจัดใหมแีผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร   และควรมีแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหเพียงพอและ
ครอบคลุมตามภารกิจ   

2.  ควรมีประเมนิผลสําเร็จจากการจัดการความรู  และมีการพฒันาอยางตอเนื่องเพ่ือใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู     

3.  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร จัดทําคูมือปฏบัิติงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํางานและความกาวหนาในสาย
งานอาชีพ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
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องคประกอบ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

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

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

นางญาดา  ทองโพธิ์เลน 055-267-000 Ext 7200   
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
สถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทํา
แผนแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใชจายงบประมาณที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบัน
และมหาวิทยาลัย [4.1-1(1)] 

4.1-1(1) แผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ 2552 หนา 10-12 

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางดานการเงิน แผนการจัดสรร 
และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

สถาบันฯ มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางดานการเงินโดยมี
งานบริการวิชาการ  [4.1-2(1)] 
เปนหนวยงานที่ใหบริการดานการ
ตรวจประเมิน ศึกษาผลกระทบ 
[4.1-2(2)]    สําหรับการวาง
แผนการใชจายเงิน ดําเนินการ
ตามคูมือการเบิกจายรหัส

งบประมาณประจําปงบประมาณ  

2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  [4.1-2(3)]    ในแตละ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
[4.1-2(4)]     
 
 
 

4.1-2(1) ภารกิจ งานบริการ

วิชาการ ใน www.rdi.psru.ac.th  

4.1-2(2) สัญญาวาจางการ

ดําเนินการประเมินผลความพึง

พอใจ  

4.1-2(3) คูมือการเบิกจายรหัส

งบประมาณประจําปงบประมาณ  

2551  

4.1-2(4)] แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552   
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทาง
การเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใช
ในการตัดสินใจและวิเคราะห
สถานะทางการเงิน 

มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทาง
การเงิน  โดยการบันทึกบัญชีใน
ระบบบัญชี 3 มิติ (GFMIS)   
ผูบริหารสามารถเขาไปตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานทางการเงินเพ่ือ
ใชในการตัดสินใจผานระบบได 
[4.1-3(1)]   
 

4.1-3(1) ฐานขอมูลทางการเงิน  

GFMIS   

 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบ อยางนอยปละ       
2 ครั้ง 

การเงินไดจัดทํารายงานการใช
งบประมาณในเรื่องรายละเอียด
การใชงบประมาณรวมถึงผลการ
ดําเนินงานและงบประมาณที่คง 
เหลือ เสนอตอผูบริหารและผูรับ 
ผิดชอบโครงการ เปนรายไตรมาส 
[4.1-4(1)]    และรายงานตอ
มหาวิทยาลัย [4.1-4(2)]   
 

4.1-4(1)  รายงานสถานะทางการ
เงินตอผูบริหารในการประชุม
บุคลากรประจําสถาบัน 
 
4.1-4(2)  แบบรายงานผลเปน       
รายไตรมาสของมหาวิทยาลัย 

 5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน
การวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององคการอยาง
ตอเนื่อง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน        
รองผูอํานวยการสถาบันฯฝาย
บริหารและแผนไดเสนอรายงาน
การใชจายเงินและการดําเนินงาน
ของโครงการในแผนปฏิบัติการ
ทั้งหมด  เพ่ือใหผูบริหารได
วิเคราะหขอมูลการใชจายเงิน
ในชวงไตรมาสที่  3  [4.1-5(1) ]
และนําขอมูลทางการเงินไป
ติดตามการเนินงานในสวนที่
รับผิดชอบ โดยการประชุมรวมกับ
บุคลากรประจําสถาบันเพ่ือเรงรัด
การดําเนินงานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค กําหนดเวลา และ
การใชจายงบประมาณ [4.1-5(2) ] 
 
 
 

[4.1-5(1) ] รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนาครั้งที่ 3/2552 
 
[4.1-5(2)  กําหนดการและเอกสาร
ประกอบการประชุมบุคลากร
ประจําสถาบัน ครั้งที่ 3  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตาม
การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

มหาวิทยาลัยมีหนวยงาน 
ตรวจสอบภายในและภายนอก 
(สตง.)  ทําหนาที่ตรวจสอบการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฏเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
[8.1-6(1)]      
สถาบันวิจัยและพัฒนาใชกลไก
การตรวจสอบของมหาวิทยาลัย  
และมีรองผูอํานวยการสถาบันฯ 
ฝายบริหารและแผนเปน
ผูรับผิดชอบ ในการตรวจ ติดตาม
การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ 
และกฏเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  [8.1-6(2)]   

4.1-6(1)   หนวยงานตรวจสอบ
ภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม   
 
4.1-6(2)   คําส่ังมอบหมายงาน
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผล
การใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย 
และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ มีการติดตามผลการใช
จายเงินใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด  และนําขอมูลที่รายงาน
แตละรายไตรมาสมาใชในการวาง
แผนการตัดสินใจ  [4.1-7(1)] 

[4.1-7(1)] รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 4/2552 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 3  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1-4% ของงบดําเนินการ +5-9 หรือ>15% 

 ของงบดําเนินการ 
+10%-15% 

ของงบดําเนินการ  
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เบอรโทรศัพท E-mail address 

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

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

 
ผลการคํานวณ  

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนเหลือจากสุทธิจากโครงการตามแผนปฏิบัติการป 2551 2,629.90 บาท 

งบประมาณทั้งหมดของสถาบัน 6,813,800 บาท 

คาเสื่อมราคาประจําป 2551 101,207.61 บาท 

รอยละของงบประมาณเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 0.04 

ตัวตั้ง=2,629.90x100  ตัวหาร = 6,915,007.61    ผลลัพธ =0.04   
  
 

ผลการดําเนินงาน 

      ในปงบประมาณ  2551  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีงบประมาณทั้งหมดเทากับ 6,813,800 บาท   คาเสื่อม
ราคาประจํา 2551 เทากับ 101,207.61 บาทโดยมีเงินเหลือจายทุกโครงการตามแผนปฏิบัติการป 2551 เทากับ  
2,629.90 บาท      ดังนั้นจึงมีรอยละของเงินเหลือจายสุทธิเทากับ 0.04  เมื่อเทียบเกณฑการประเมินแลวต่ํากวาระดับ 
1 จึงถือวาไดระดับคะแนน 0 

 
 

รายการหลักฐาน 

4.2(1)  แผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ  2551  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  หนา ...... 
4.2(2)  สรุปงบเหลือจายของแตละหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2551 
4.2(3)  สรุปรายงานทรัพยสินที่ขึ้นบัญชี ปการศึกษา 2551 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 6 1 0.04 0  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในและตางประเทศตอบุคลากรประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1-6,499 บาท 6,500-9,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 10,000 บาท  

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

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

 
ผลการคํานวณ  

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนบุคลากรทั้งหมดของสถาบัน 8 คน 

งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด เทากับ 85,000 บาท 

งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในและตางประเทศตอบุคลากรประจํา 10,625 บาท 

ตัวตั้ง= 85,000   ตัวหาร = 8    ผลลัพธ = 10,625    
  
 

ผลการดําเนินงาน 

      ในปงบประมาณ  2551   สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรประจําสถาบันทั้งหมดเทากับ  8  คน บุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา  8 คน   โดยใชงบประมาณในการพัฒนาเทากับ  85,000 บาท    ดังนั้นงบประมาณสําหรับการพัฒนา
บุคลากรทั้งในและตางประเทศตอบุคลากรประจํา เทากับ 10,625 บาท 

 
 

รายการหลักฐาน 

4.2(1) รายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2551  
4.2(2) จํานวนบุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

2,500 บาท 2,500 บาท 10,625 บาท 3  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 4  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดําเนินงานตามองคประกอบที่ 4 ดานการเงินและงบประมาณในระดับที่ดี  
โดยที่มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
มีงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในเกณฑที่ดีมาก  แตเงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณ 2551 มีนอย
มากต่ํากวาเกณฑระดับ 1  ดังนั้นจึงทําใหคาเฉล่ียของผลการดําเนินงานในองคประกอบนี้อยูในระดับที่พอใช 

 

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการดานการเงินที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  มีการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกอยางสม่ําเสมอ   ไมปรากฏความบกพรอง  เสียหาย  สามารถเบิกจายเงินงบประมาณ ไดตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาจําเปนตองเรงการสรรหางบประมาณหรือรายไดที่นอกเหนือจากงบประมาณเงิน
แผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น  เชนการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการ เพ่ือเปนแหลงหารายได รวมท้ัง
การจัดทําระเบียบการเบิกจายเงินจากการบริการวิชาการใหมีความคลองตัวมากขึ้น 
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องคประกอบ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษา  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
4  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก  

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน 

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

5.1-1(1)  คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 2551 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
5.1-1(2)  คําส่ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิบัติการตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ  
 
5.1-1(3)  แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552  หนา 37 
 
5.1-1(4)  คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 2551 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  หนา 6-8 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจาก
ภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดประกาศ
เปนนโยบายดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา [5.1-2(1)]  
โดยการมีสวนรวมจากบุคลากร
ประจําสถาบัน ในการกําหนด
เปาหมายของตัวชี้วัด [5.1-2(2)]   

5.1-2(2)  ประกาศนโยบายดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
5.1-2(2)  การประชุมบุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ 
และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และ
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  

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

5.1-3(1) www.rdi.psru.ac.th  
หัวขอ ตารางเทียบเคียงตัวบงชี้ 
สกอ. สมศ. และกพร. 

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

มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพที่ครบถวน ประกอบดวย  
4.1  สําหรับการควบคุมคุณภาพ
ในระดับโครงการ ทําโดยการ
กําหนด ตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบ
ที่ชดัเจน [5.1-4(1)]   
4.2 การตรวจติดตามคุณภาพ โดย
เริ่มตั้งแตการกําหนดนโยบายให
ผู รั บ ผิ ด ช อบแต ล ะ โ ค ร ง ก า ร 
กิจกรรมจัดสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ [5.1-4(2)]   
4.3 การประเมนิคุณภาพอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป   โดยมี
การประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบันเปนประจําทุกป [5.1-4(3)]  

5.1-4(1) ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552  หนา 16 
 
5.1-4(2)  ตัวอยางรายงานสรุปผล
การดําเนินงานโครงการใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป 
 
5.1-4(3)  รายงานประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2548  2549  และ 
2550 

 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมา
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนําผล
การประกันคุณภาพมาพัฒนา
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยกา
นําผลการประเมินที่เปนจุดออน 
หรือไมบรรลุเปาหมายมาวิเคราะห
หาความเสี่ยงที่ตองดําเนินการ
แกไขอยางเรงดวน กําหนด
ผูรับผิดชอบใหชัดเจน [5.1-5(1)]   

5.1-5(1)  www.qa.rdi.psru.ac.th  
หัวขอ ตารางสรุปผลการพัฒนา
งานจากขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคลและหนวยงาน ไดแก
รายงานผล Common Data Set 
[5.1-6(1)]  มีนอกจากนี้ยังจัดทํา
ระบบฐานขอมูลเพ่ือใชประกอบ 
การรายงานผลการประเมินตนเอง
ไวในเว็บไซตงานประกันคุณภาพ
การศึกษา [5.1-6(2)]  งาน E-
office  [5.1-6(3)]  และงานวิจัย  
[5.1-6(4)]   

5.1-6(1) Common Data Set ใน
รายงานประเมินตนเอง ป
การศึกษา 2551  
5.1-6(2) www.qa.psru.ac.th 
 
5.1-6(3) www.rdi.psru.ac.th 
หัวขอ E-office 
 
5.1-6(4) www.rdi.psru.ac.th 
หัวขอ งานวิจัย 
 
 

 7 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขาย
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

มีระบบสงเสริมการสรางเครือขาย
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงานทั้งภายในโดยมี
งานประกันคุณภาพการศึกษาเปน
กลไกประสานดําเนินงาน  
[5.1-7(1)] ตามแนวปฏิบัติการ
สรางเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระหวาง
หนวยงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  [5.1-7(2)] 

5.1-7(1) www.qa.psru.ac.th 
หัวขอ ภารกิจงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  
5.1-7(2)  แนวปฏิบัติการสราง
เครือขายดานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 3  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก  

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการดําเนินการตามระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในระดับคณะ และสถาบัน
อยางตอเนื่อง 

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

5.2-1(1) คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการปฏิบัติตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ 
 
5.2-1(2)  รายงานประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2548  2549  และ 
2550 
 
5.2-1(3)   การประชุมบุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง
ที่ 2 เรื่องการใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิบัติการตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการปรับปรุงระบบประกัน
คุณภาพภายในโดยสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ใน
สํานักงานเลขานุการสถาบัน  เปน
หนวยงานรับผิดชอบประสานการ
ดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน      
[[5.2-2(1)]   มีการปรับปรุงระบบ
ประกันคุณภาพภายในโดยสอด 
คลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของ  เชน การพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามที่
อธิบายในเว็บไซตงานประกัน
คุณภาพการศึกษา หัวขอระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
[5.2-2(2)]  สอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน เชน 
การกําหนดเปาหมายตามตัวบงชี้
ของ สมศ. สกอ.  โดยใชผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ   
สมศ. ประจําปการศึกษา 2548  
รวมทั้งสามารถตอบการประเมนิ
ของ กพร. ได  [5.2-2(3)]   

5.2-2(1)   ภารกิจงานประกัน
คุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
5.2-2(2)   www.qa.rdi.psru.ac.th 
หัวขอ ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
5.2-2(3)   คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 2551 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 3 มีการรายงานผลการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 

มีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง
เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของ
สถาบันเพ่ือการประเมินคุณภาพ 
ภายใน 1 เดือนหลังจากเสร็จส้ินป
การศึกษา  [5.3-2(1)]  และจัดสง
ใหสํานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตอไป 
[5.2-3(2)]   

5.2-3(1) รายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน Self Assessment Report 
(SAR)  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจําปการศึกษา 2551 
5.2-3(2) บันทึกขอความจัดสง
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551                            
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

95 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง 

สถาบันฯนําผลการประเมินไปใช
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง  นําขอ 
เสนอแนะของกรรมการผูทรง 
คุณวุฒิมาพิจารณาจัดทําโครงการ/ 
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงาน โดยมีการกําหนด
ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน   
[5.2-5(1)]   

5.2-4(1)  www.qa.rdi.psru.ac.th  
หัวขอ ตารางสรุปผลการพัฒนา
งานจากขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

 5 มีนวัตกรรมดานการประกัน
คุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น 
หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 
เพ่ือการเปนแหลงอางอิงใหกับ
หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ  

สถาบันฯ มีการพัฒนาตรวจ
ประเมินผลการดําเนินดวยผาน
ระบบอิเลคทรอนิคสดวยการ
พัฒนาระบบ SAR online   
[5.2-5(1)]   

5.2-5(1)]  www.qa.rdi.psru.ac.th 
หัวขอ SAR online 

 
 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 

ผลดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 5 3  

 
การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินครั้งนี้  

ผลการดําเนินงาน  

บรรลุเปาหมาย  

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ  
 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551                            
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

96 

ผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 5 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินงานตามองคประกอบที่ 5 ดานการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดับที่ดี
มาก  โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ครบทุกระดับ
ของการประเมิน  และมีระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งการนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงงานและการพัฒนานวัตกรรมการเพื่อตอบสนับสนุนการประเมินคุณภาพ 

 
 

จุดแข็ง/ แนวทางเสริมจุดแข็ง  

จุดแข็ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ทั้งการจัดใหมีงานที่รับผิดชอบประสานใหเกิดการประกันคุณภาพภายในและการจัดสรรงบประมาณ  มีระบบฐานขอมูล
เพ่ือการประกันคุณภาพ  มีการปรับเปล่ียนและพัฒนามาตรฐาน  ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพใหสอดคลอง
กับเอกลักษณของมหาวิทยาลัยสามารถรับการประเมินทั้งคุณภาพภายในและภายนอกไดอยางจริงจังและตอเนื่อง   

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรมีการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายในและภายนอกอยางเปน

รูปธรรมมากขึ้น 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

             

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม(ถามี) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
สวนสรปุผลการประเมนิและทิศทางการพฒันา 
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สรุปการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ของสถาบัน 
 
ตารางที่ ส1.   ตารางสรุปการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพและตวับงชีข้องสถาบัน 

ประเภทสถาบัน □ เนนวิจัย □ เนนผลิตบัณฑิต   เนนพัฒนาสังคม □ เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  
ผลการประเมิน 

ตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

องคประกอบที่     

     ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3  
     ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 80 รอยละ 26 2  
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 1 2.50 ดี 

องคประกอบที่ 2     

     ตัวบงชี้ที่ 2.1 5 ขอ 6 ขอ 3  
     ตัวบงชี้ที่ 2.2 2 ขอ 4 ขอ 3  
     ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับ 4 ระดับ 6 2  
     ตัวบงชี้ที่ 2.4 30 กิจกรรม 20 กิจกรรม 3  
     ตัวบงชี้ที่ 2.5 รอยละ 80 รอยละ 85 3  
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 2 2.80 ดีมาก 

องคประกอบที่ 3     

     ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ 3 ระดับ 3 2  
     ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับ 2 ระดับ 4 3  
     ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับ 4 ระดับ 5 3  
     ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับ 4 ระดับ 5 3  
     ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับ 4 ระดับ 5 3  
     ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับ 5 ระดับ 5 3  
     ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับ 7 ระดับ 8 3  
     ตัวบงชี้ที่ 3.8 รอยละ 80 รอยละ 100 3  
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 3 2.89 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4     

     ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3  
     ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละ 6 รอยละ 0.04 0  
     ตัวบงชี้ที่ 4.3 2,500 บาท 11,000 บาท 3  
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 4 2.00 ดี 

องคประกอบที่ 5     

     ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับ 5 ระดับ 5 3  
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     ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับ 5 ระดับ 5 3  
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 5 3.00 ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนน ทุกองคประกอบ 2.64 ดี 

สรุปผลการประเมนิตนเองแยกตามองคประกอบ 
 

ในปการศึกษา 2551 สถาบันวิจัยและพฒันา มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในเกณฑ
ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ของผลการประเมินเทากับ 2.64 อยูในระดับดีมาก โดยผลการ
ดําเนินงานทั้งหมดของสถาบัน สามารถประเมินไดครบทุกมิตขิองระบบการประกนัคุณภาพ คือ ดาน
ปจจัยนําเขา (Input)  กระบวนการ (Process)  และผลผลติ  (output) โดยมีผลการประเมินดาน
ปจจัยนําเขาอยูในระดับดี  ดานกระบวนการอยูในระดบัดีมาก และดานผลผลติอยูในระดับดีมาก สรุป
ไดวาสถาบันวจัิยและพัฒนาสามารถดําเนนิงานในการวจัิย การบริการวิชาการ รวมทั้งการสนบัสนุน
การผลิตบัณฑิตและจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดดีมาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามองคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องคประกอบ มีผลการ
ประเมินเฉลีย่เทากับ 2.64 อยูในระดับ ดีมาก จําแนกตามองคประกอบไดดังน้ี 
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการดําเนินการ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.50 อยูในระดับ ดี 
 องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.80 อยูในระดับ ดีมาก 
 องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ มีคาเฉลีย่เทากับ 2.89 อยูในระดับ ดีมาก 
 องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.00 อยูในระดับ ดี 
 องคประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีคาเฉลีย่เทากบั 3.00 อยูในระดบั  
ดีมาก 
 

แนวปฏิบตัิทีดี่ของสถาบันวิจัยและพฒันา 
1. มีระบบบริหารงานวิจัยที่ชัดเจน มีกองทุนสนับสนุนและสงเสรมิการวิจัย และระบบ

สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยที่ชัดเจน ไดแก วารสารวิจัยมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม   ประกาศเรื่องกําหนดประเภทรายจาย รายการและเงื่อนไขการจายเงินกองทุน (รางวัลและ
การเผยแพรผลงานวิจัย) 

2.  มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพของสถาบัน
ที่สามารถใชไดทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน และทัง้ในระบบการประเมินคุณภาพของ 
สกอ.  สมศ. และ ก.พ.ร. 

3.  มีการพัฒนาระบบการประเมิน online ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ ฐานขอมูล  
CHEQA ของ สกอ.ได 
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ภาคผนวก 
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ขอมูลพืน้ฐาน (Common Data Set)  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปการศึกษา 2551 

 
 รายการ จํานวน 

องคประกอบที่ 1     

1.1 จํานวนตัวบงชี้ของแผน ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  2551 82 
1.2 จํานวนตัวบงชี้ของแผน ปฏิบัติการประจําปที่บรรลุเปาหมาย 70 
องคประกอบที่ 2  

 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ 20 

 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 85 

องคประกอบที่ 3  

 จํานวนบุคลากรทั้งหมด 8 คน 

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  3 คน 

 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 3 คน 

องคประกอบที่ 4  

 เงินเดือนบุคลากรทั้งหมด ในปการศึกษา 2551 2,225,900 บาท 

 คาใชจายเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งหมด ในปการศึกษา 2551 88,000 บาท 

 เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ) 2,629.90 บาท 

 งบประมาณเงินแผนดิน ปงบประมาณ 2551 6,063,800 บาท 

 งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2551 750,000 บาท 

 คาเสื่อมราคาประจําป  บาท 

องคประกอบที่ 5 101, 

 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 5 ระดับ
ของ สกอ. 

ระดับ 5 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ปการศึกษา 2550 

 
วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพภายใน 

1.  เพ่ือทราบระดับคุณภาพการศึกษาของหนวยงานในการดําเนินภารกิจดานตาง  ๆ 
2.   เพ่ือกระตุนใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพ  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อยางตอเนื่อง 
3.  เพ่ือนําไปสูความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
4.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูวธิีปฏิบตัิที่ดีทีสุ่ด  (Best  Practices)  ระหวางหนวยงานภายใน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน 
เวลา กิจกรรมในการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ สถานที่ 

08.30 – 09.00 น. -  คณะกรรมการประเมิน  ประชุม  
เตรียมการประเมิน 

คณะกรรมการประเมิน   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

09.00 – 09.10  น. - ประธานกลาววัตถุประสงค และ
วิธีการ 

คณะกรรมการประเมิน   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

09.10 – 09.20 น. - รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา แนะนํากรรมการและบุคลากร 
รายงานผลการดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาในปที่ผานมา 
จุดเดน จะที่ควรพัฒนา (จุดที่ควร
พัฒนาแตละมาตรฐานปที่ผานมา) ป
ปจจุบันแกไขอยางไร 

รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

09.20 – 10.00 น. - คณะกรรมการสัมภาษณอาจารย
ที่มาใชบริการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และเริ่มตรวจหลักฐานเปนราย
องคประกอบ 

คณะกรรมการประเมิน
และรองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พรอมทีมงาน   

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการ

ประเมิน 
คณะกรรมการประเมิน   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

13.30-14.00  น. คณะกรรมการประเมินรายงานผลการ คณะกรรมการประเมิน   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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เวลา กิจกรรมในการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ สถานที่ 

ประเมินดวยวาจาตอบุคลากรผูบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

14.00  น. ปดการประชุม  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
วิธีดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 

1.  การศึกษารายงานการประเมินตนเองและเอกสารประกอบ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ    ไดศึกษารายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยแล

ละพัฒนา  และเอกสารประกอบที่อางอิงตามรายการทีร่ะบุไวในรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 
2.  การรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม 

2.1  การรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ  
คณะกรรมการฯ ไดสัมภาษณ  ผศ.ดร. นํ้าทิพย  วงศประทีป  และผูชวยศาสตราจารย  ดร. ชัยวัฒน  
สุทธิรัตน 

ประเด็นในการสัมภาษณ 
 1.  ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนาในขณะนี้ 
 2.  นโยบายดานงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 3.  ความพึงพอใจตอการใชบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

การรายงานผลการประเมินรายตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไดสรุปการประเมินจากการวิเคราะหรายงานการ

ประเมินตนเองของหนวยงาน จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  การสัมภาษณ   การสงัเกต  การ
ตรวจเยีย่ม และวธิีการอ่ืน ๆ  มีขอคนพบ จุดเดนของการดําเนินงานที่มีประสิทธภิาพ/ประสิทธผิลที่สูง
กวาหรือตรงตามเปาหมาย/วัตถุประสงคที่ตั้งไว และจุดที่ควรพัฒนาจากการดําเนินงานที่เปนปญหา 
อุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย/ วัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ (ป 2550) 
องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑมาตรฐาน/ เกณฑการ

ประเมิน 
คาระดับ
คะแนน 

(3 คะแนน) 

พัฒนาการ 
(1 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

(1 คะแนน) 

รวม 
(5 คะแนน) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินการ 

    

1.1  มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมี
กระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนด ตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

3 1 1 5 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด 

2 0 0 2 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1   [คะแนนรวม 
(1.1+1.2) / 2] 

5/2 = 2.50 - - 7/2 = 3.50 

องคประกอบที่  2 ภารกิจหลัก     

2.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

3 1 1 5 

2.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค  

2 1 1 4 

2.3 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

1 0 0 1 

2.4 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติ 

3 1 1 5 

2.5  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 2 0 1 3 
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2 [คะแนนรวม 

(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)/5] 
11/5 =2.20 - - 18/5 = 3.60 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ     

3.1  ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน 2 0 1 3 
3.2  มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู 1 0 0 1 
3.3  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  

1 0 1 2 

3.4 ศักยภาพของระบบขอมูลเพ่ือการบริหาร 
 

2 1 1 4 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ (ป 2550) 
องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑมาตรฐาน/ เกณฑการ

ประเมิน 
คาระดับ
คะแนน 

(3 คะแนน) 

พัฒนาการ 
(1 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

(1 คะแนน) 

รวม 
(5 คะแนน) 

3.5  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

2 1 1 4 

3.6   มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา   

2 1 1 4 

3.7  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

2 1 1 4 

3.8  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้งในและ
ตางประเทศ 

3 1 1 5 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3   [คะแนนรวม 
(3.1+3.2+...+3.8) / 8] 

15/8 =  1.88 - - 27/8 = 3.38 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ     

3.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะห
คาใชจาย   ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2 0 1 3 

3.2 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
มหาวิทยาลัย 

1 1 1 3 

3.3 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศ
และตางประเทศตออาจารยประจํา 

1 0 0 1 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3   [คะแนนรวม 
(3.1+3.2+3.3) / 3] 

4/3 = 1.33 - - 7/3 = 2.33 

องคประกอบที่  5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

    

5.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ที่
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  

3 1 1 5 

5.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

3 1 1 5 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5-[คะแนนรวม 
(9.1+9.2) / 2] 

6/2 = 3.00 - - 10/2 = 5.00 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา  2550   
 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

มาตรฐานที่ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ลักษณะที่พบและประเด็นท่ีใหขอมูลปอนกลับ 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินการ 

3.50 พอใช จุดเดน   
มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่เปนรูปธรรม  

เพราะไดรับการยอมรับจากบุคลากรและผูใชบริการ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ภารกิจดานการบริการยังไมมีแผนยุทธศาสตร

ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม วาสถาบันหรือมหาวิทยาลัยจะ
มุงเนนการใหบริการวิชาการในลักษณะใด  และจะ
จัดแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรได
อยางไร 

2.  ควรแสดงการนําผลการประเมินมาวิเคราะห
แผนของปที่ผานมา  มาใชกับการทําแผนของป
ตอไป  เชนมีการปรับเปล่ียนโครงการอยางไร  
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

2.  ภารกิจหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.60 ดี จุดเดน   
 

มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและกองทุนที่เปน
รูปธรรม 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยและบริการ

วิชาการของสถาบันและภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
ใหสามารถใชงานไดจริงและเปนเครื่องมือสําหรับ
ผูบริหารในการบริหารจัดการ 

2.  สงเสริมความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน
หรือภาคอุตสาหกรรม ตามศาสตรที่สถาบันมุง
พัฒนาสูความเปนเลิศ 

3.  ควรมีระบบฐานขอมูลดานการวิจัย  ที่สามารถ
ใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะห  สังเคราะห  
รวบรวม คัดสรรความรูจากงานวิจัยสูการใช
ประโยชนไดอยางรวดเร็ว  และทันตอสถานการณ 
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ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

มาตรฐานที่ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ลักษณะที่พบและประเด็นท่ีใหขอมูลปอนกลับ 

4.  วารสารวิจัยควรไดรับการพัฒนาเขาสู
ฐานขอมูลวารสารของประเทศ  TCI   เนื่องจากมี
อายุการตีพิมพ  ครบ  3  ป  เปนไปตามเงื่อนไขของ  
TCI และกองบรรณาธิการวารสารควรมีการประชุม
อยางนอยปละ  1  ครั้ง   ควรมีผลงานการวิจัย
ภายนอกสถาบันมาตีพิมพไมนอยกวา 10%  ตีพิมพ
ในแตละฉบับ  เพ่ือใหไดมาตรฐาน  TCI   

5. ควรกําหนดระบบ/ กลไกการสนับสนุนความ
รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกเพ่ือการ
ทําวิจัยรวมกัน  หรือการใชประโยชนจากงานวิจัย
รวมกัน 

6. ควรพัฒนาความรูของบุคลากร  ดานการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  และจัดการใหบริการ
ดานนี้ตอไป 

7. ควรพัฒนาระบบ/ กลไกการดําเนินงานดาน
การบริการวิชาการสูสังคมใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น   

8. ควรมีการกําหนดแนวทางการเชื่อมโยง  และ
บูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่นๆ  
ของสถาบันหรือของมหาวิทยาลัย 

9. ควรหาจุดเดนของการใหบริการวิชาการของ
สถาบันโดยอาศัยองคความรูหรือฐานขอมูลที่มีอยู 

10. การนบัจํานวนกิจกรรมสามารถนับเปนราย
กิจกรรมยอยได  (กรณีรายการวิทยุ)  เนื่องจากมี
การเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอ  ศาสตรของการ
นําเสนอในแตละครั้ง 

3.  การบริหารและการ
จัดการ 

3.37 พอใช จุดเดน   
1. มี ร ะบบการบริหารทรัพยากรบุ คคลที่ ดี  

บุคลากรทุกระดับไดพัฒนาอยางตอเนื่องทั่วถึง 
2. มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ตอเนื่อง

ตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  ควรพัฒนาระบบ KM ทั้งระบบและนําผลไปใช
ในการพัฒนากระบวนการ KM ใหเปนสวนหนึ่งของ
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ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

มาตรฐานที่ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ลักษณะที่พบและประเด็นท่ีใหขอมูลปอนกลับ 

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรูในภาพรวมตอไป 

2.  ควรมีกระบวนการหรือกลไกการติดตาม
ตรวจสอบโดยภาคประชาชนใหชัดเจนยิ่งขึ้น เชน 
เปดชองทางที่หลากหลายมากขึ้นสําหรับใหคน
ภายนอกเขามามีสวนรวมและแตงตั้งที่ปรึกษาจาก
ภาคประชาชนที่เปนทางการ และมีกิจกรรมรวมกัน
อยางตอเนื่องชัดเจน เชน จัดประชุมกันอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง 

4.  การเงินและงบประมาณ 2.30 ควร
ปรับปรุง 

จุดเดน  
มีระบบกลไกลในการจัดการ วิเคราะห ตรวจสอบ

การเงินและงบประมาณอยางชัดเจนตามขอกําหนด
ของมหาวิทยาลัย นําฐานขอมูลทางการเงินในภาพ
ของมหาวิทยาลัยมาใชอยางถูกตอง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรมีขอมูลการใชทรัพยากรรวมกันหลาย ๆ ดาน

มากขึ้น เชน ดานระบบฐานขอมูล  ดานครุภัณฑ 
อาคารสถานที่เปนตน นอกจากนี้ควรสงเสริมการใช
ทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายนอกตอไป 

5.  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

5.00  ดีมาก จุดเดน   
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการดําเนินงานเรื่องการ

ประกันคุณภาพที่ชัดเจน  มีการนําผลการประเมินใน
ปที่ผานมา  มาพัฒนาการดําเนินงานจึงทําใหผลการ
ดําเนินงานในปการศึกษา 2550  พัฒนาขึ้นอยาง
มาก 

ผลการประเมินทุก
องคประกอบ 

3.55 ดี  
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ควรทําบทบาทของการเปนผูรวบรวมองคความรู  และทําการ

วิเคราะห  สังเคราะหองคความรู  ที่มีอยูไปสูการกําหนดสาขาแหงความเปนเลิศ  (Excellence  
Center)  ทั้งในดานการวิจัยและการพัฒนา 

2.  การบริหารจัดการงานวิจัย ควรขยายเครือขายใหมากทั้งภายในและภายนอก  โดย
อาจจะเปนในรูปแบบคณะกรรมการรวมทัง้เชื่อมโยงการจัดการงานวิจัยลงสูการพัฒนาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ที่ 3/2552 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

********************************** 
 เพ่ือใหสถาบนัวิจัยและพัฒนา สามารถนําระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏบิัติ

ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ มาใชในกระบวนการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ บรรลุผลและสอดรับกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลัย   จึง
ขอแตงตั้งบคุคลเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังตอไปน้ี 

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

1. ดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏบิัติการประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏบิัต ิ
ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. วางแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  และการดําเนินงานตามคํารับรอง 
ปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพฒันา  

3. พัฒนาระบบ กลไก และแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. กํากับ ดูแล ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
และการดําเนนิงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 5. จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษา   คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับ 
รองปฏิบัติราชการ   การจัดทํารายงานประเมินตนเอง รายงานประจําป รายงานการปฏิบัติราชการ



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551                            
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ตามคํารับรองปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานและเสนอตอ
มหาวิทยาลัย 
 6.  เตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาและการตรวจประเมินผล
การดําเนินงานจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมระดับหนวยงานและมหาวิทยาลัย   
 
 
 
 
 
      สั่ง   ณ    วันที่    20  มีนาคม   2552  
 

 
(นางถาวร        พงษพานิช) 

                                                                  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551                            
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ชื่อ :    รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม   
ประจําปการศกึษา พ.ศ. 2551  

    
ที่ปรึกษา :    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ     พัฒนะ 
   รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
 
คณะผูจัดทํา :  ดร.ถาวร       พงษพานิช  ประธานกรรมการ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ   วิริยะสุมน กรรมการ 
   อาจารย กุลกนิษฐ          ใจดี  กรรมการ 
   ดร.ชนิกานต          คุมนก กรรมการและแลขานุการ  
 

รวบรวม/จัดพิมพ :    ดร.ชนิกานต   คุมนก  
    
    
จํานวน :  25 เลม 
 
เผยแพร :  มิถุนายน  2552 
 
รหัสเอกสาร :  สวจ.ปค.2/2552  
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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