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บทท่ี  1 

สถาบันวิจัยและพัฒนากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1. ประวัติความเป็นมาสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1.1 ชื่อหน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1.2 ที่ตั้ง 

อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้วเลขที่ 156  หมู่ 5                  

ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5526-7038 

1.3 ประวัติความเป็นมา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีฐานะเป็น “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518   มีส านักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณส่วนหนึ่งของบ้านพิบูล วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

ถนนวังจันทน์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ

พิบูลสงคราม พ.ศ. 2538  ซึ่งได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมีฐานะเป็น “ส านักวิจัยและ                       

บริการวิชาการ”พ.ศ. 2547  มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ท าให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม               

เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 10 ส่วน

ราชการ       และส านักวิจัยและบริการวิชาการ เปลี่ยนฐานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา”ในปี พ.ศ. 

2540 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ย้ายส านักงานมาอยู่บริเวณช้ัน 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์           

(ส่วนวังจันทน์) และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ย้ายส านักงานมาตั้งอยู่อาคาร 4  ช้ัน 1  ห้อง 413 และ 

414  สถาบันราชภัฏพบิูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)  

        ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วน

ทะเลแก้ว   เลขที่ 156 หมู่ 5  ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มีหัวหน้าส่วนราชการคือ ผู้อ านวยการสถาบัน  มีรองผู้อ านวยการสถาบัน 3 คน  และมีการแบ่งส่วน

ราชการภายในออกเป็น 1  หน่วยงานคือ ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  โดยมีหัวหน้าส านักงาน

ผู้อ านวยการก ากับดูและ และหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 หน่วย คือ ส านักงานเลขานุการสถาบัน  บริหาร

งานวิจัย บริการวิชาการ ต่อมาได้มีการวิเคราะห์และแบ่งโครงสร้างหน่วยงานขึ้นใหม่โดยผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  เมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  

8 พฤษภาคม 2561 โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรภายในออกเป็น 4 กลุ่มงานคือ งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  

งานบริหารทั่วไป  และงานคลังข้อมูลและสารสนเทศ 
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2. ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าหมายและวัตถุประสงค์  
 

2.1 ปรัชญา 

วิจัยสร้างองค์ความรู ้เชิดชูภูมปิัญญาไทย กว้างไกลวิสัยทัศน ์พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

 

2.2 วิสัยทัศน์ 

องค์กรสนับสนุนส่งเสริมการวจิัย บริการวชิาการ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มี

ชื่อเสียงด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กร 

      2.3 พันธกิจ 

1) บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรูจ้ากงานวิจัย 

2) บริหารจัดการงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดความรูเ้พื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3) บริหารจัดการองคก์รให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

     2.4 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issue) 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

กลยุทธ์ 

(Strategies) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาระบบริหารจัดการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ที่ ก่ อ ให้ เกิ ดผลต่ อการ

แก้ปัญหาและตอบสนองต่อ

ความต้องการในระดั บ

ท้องถิ่นและระดับประเทศ 

มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและ

บริการวิชาการ  ที่ส่งเสริมให้เกิดผล

งานวิจัยและบริการวิชาการตรงตาม

ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 

1 . 1  ทบทวนกรอบและแนวทางการ

บร ิหารจ ัดการงานว ิจ ัยและบร ิการ

วิชาการให้เกิดผลงานเชิงบูรณาการเพื่อ

แก้ไขปัญหาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 

1.1.1 จัดท าข้อมูลความต้องการ

และสภาพปัญหาของพื้นที่รับผิดชอบ 

1 .1 .2 ก าหนดหัวข ้อการวิจ ัย

และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่

ตรงกับปัญหาของชุมชนและแบ่งกลุ ่ม 

ดังนี้ 

        - ต า ม ป ร ะ เ ด ็น

เร่งด่วนของประเทศซึ ่งมหาวิทยาลัย

มุ่งเน้นให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 

        - ต า ม ป ร ะ เ ด ็น ที ่มี

ความส าคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issue) 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

กลยุทธ์ 

(Strategies) 

การวิจ ัยของชาติ และเป ็นศ ักยภาพ

ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ ซึ ่ง

มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ด าเนินการ 

1.1.3 ทบทวนเกณฑ์การสนับสนุน

งบประมาณการวิจัยและบริการวิชาการ

ตามสัดส่วนเหมาะสมตามจุดเน้นของ

มหาวิทยาลัย 

1.1.4 จัดท าคู่มอืการวิจัย และคู่มือ

การใหบ้ริการวิชาการ 

1.1.5 ติดตามความคุ้มค่าในการ

สนับสนุนทุนโครงการวิจัย 

1.1.6 ติดตามผลกระทบจากการ

ใหบ้ริการวิชาการ 

1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและ

บริ การวิ ชาการ เพื่ อ เป็นศูนย์ กลาง

รวบรวมและให้บริการสารสน เทศ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

      1.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการงานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

1.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย

เพื่อการสืบค้นครอบคลุมทุกด้าน 

- ฐานข้อมูลความเช่ียวชาญของ

นักวิจัย 

- สารสนเทศหอ้งสมุดงานวิจัย 

1.2.3 ก าหนดมาตรการให้นักวิจัยให้

ข้อมูลงานวิจัยเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความ

สมบูรณ์ 

1.3 ก าหนดแนวทางการให้บริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ และแหล่ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issue) 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

กลยุทธ์ 

(Strategies) 

เรียนรู้ที่ ตรงตามความต้องการของ

ท้องถิ่น 

      1.3.1 ปรับขั้นตอนการให้บริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ดังนี้  

1 ส ารวจความต้องการของพื้นที่

และก าหนดพืน้ที่การใหบ้ริการวิชาการ 

              2  สร้างความร่วมมือด้านการบริการ

วิชาการกับหน่วยงานภายในและกับชุมชนใน

พืน้ที ่

    - วิเคราะหป์ัญหาร่วมกับชุมชน 

- ก าหนดกรอบการจั ดสรร

งบประมาณโครงการบริการวิชาการตาม

สภาพปัญหา 

           - ติดตามการน าผลงานใช้ประโยชน์ 

             3  ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอด

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยสื่อ

อย่ างมีประสิทธิภาพและทันสมัยกับ

เหตุการณ์ และความต้องการของสังคม 

และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

แท้จริง สะดวกและรวดเร็ว   

4  จัดนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์

ขนาดเล็กจัดแสดงผลงานต้นแบบการ

เรียนรู้ในลักษณะหมุนเวียน 

             5  การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับบริการจากแหล่ง

เรียนรู้ 

1.4  เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยและบริการ

วิชาการทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่ม

แหล่งทุนสนับสนุน 

 1.4.1 กิ จกรรมการจัดตั้ งหน่ วย

ประสานงานวิจัยและบริการวิชาการระดับคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issue) 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

กลยุทธ์ 

(Strategies) 

1.4.2 สร้างเครอืข่ายจัดการความรู้

งานวิจัยและบริการวิชาการระหว่างผู้

ประสานงานด้านวิจัยและบริการวิชาการใน

หน่วยงานต่างๆ 

 1.4.3 สร้างเครือข่ายการวิจัยและ

บริการวิชาการกับชุมชนหรือองค์กร

ราชการ และภาคอุตสาหกรรม ระดับ

ท้องถิ่น  ระดับชาติ  และนานาชาติ  และมี

การประสานการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง/

มีการท า MOU 

 1.4.4 ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่ง

ทุนต่างๆ  เพื่อเพิ่มโอกาสรับทุนและเพิ่ม

ศักยภาพนักวิจัย 

 1.4.5 จัดเวทีให้นักวิจัยพบแหล่ง

ทุนส าคัญๆ  และติดตามข้อมูลแหล่งทุน

ภายนอก และประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว 

1.4.6 จัดท าคลังโครงร่างข้อเสนอ

การวิจัยเพื่อรองรับแหล่งทุนต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2        

เร่งพัฒนานักวิจัยทุกศาสตร์

ตามความเช่ียวชาญเพื่อให้

เกิดผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ

ที่ตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่นและมีคุณภาพใน

ระดับสากล          

บุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

มีคุณภาพในระดับสากลและสามารถ

ผลิตผลงานวิจัยตรงตามความต้องการ

ของท้องถิ่นและมีคุณภาพในระดับ

สากล 

2.1 เร่งพัฒนานักวิจัยทุกศาสตร์เพื่อบ่ม

เพาะนักวิจัยใหม่และพัฒนานักวิจัยมือ

อาชีพตามความเช่ียวชาญ 

2.1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ตามความเช่ียวชาญ (ระบบพี่เลี้ยง) 

• นักวิจัยรุ่นใหม่   

• นักวิจัยรุ่นกลาง   

• นักวิจัยอาวุโส 

 2.1.2 ผลักดันให้มีการรวมกลุ่ม

นักวิจัยภายในและภายนอกที่หลากหลาย

สาขาเช่ียวชาญ เพื่อพัฒนาชุดโครงการใน

ลักษณะบูรณาการร่วมกับผูใ้ช้ประโยชน์ 

2.2 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในการเผยแพร่



6 
 

                                          

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issue) 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

กลยุทธ์ 

(Strategies) 

ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่

ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ และผลงาน

สร้างสรรค ์

2.2.1 ประกาศเกียรติคุณ/ให้เงิน

รางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย

และหน่วยงานวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้าน

การวิจัย และนวัตกรรม 

 2.2.2 ประกาศเกียรติคุณ/ให้เงิน

รางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการ

วิชาการที่ ให้การบริการวิชาการและ

เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมาย

อย่างชัดเจน 

 2.2.3 สนับสนุนให้ทุกคณะน า

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มา

ใช้ประโยชน์กับการให้บริการวชิาการ 

2.2.4 ส่งเสริมให้มีการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 

พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ

สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและ

งานบริการวิชาการในเชิง

พาณิชย์                  

ระบบและกลไกเพื่อต่อยอดงานวิจัย

และบริการวิชาการในเชิงพาณิชย์ที่

มีความเข้มแข็ง 

3.1 จัดตั้งหน่วยจัดการผลผลิตในระดับ

มหาวิทยาลัยเพื่อก่อให้เกิดระบบและ

กลไกในการผลักดันผลการวิจัยสู่การ

น าไปใช้ประโยชน์ 

3.1.1 วางแนวทางในการด าเนินงาน

ของหน่วยจัดการผลผลิต  โดยมีภารกิจ

ครอบคลุมดังนี ้

- วิ เคราะห์ความต้องการของ

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าพบแหล่งทุน

เพื่อเสนองาน 

- จัดท าฐานข้อมูลผลงานวิจัย 

จ าแนกตามการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ

- ส่งเสริมให้มีสารสนเทศเพื่อ

บริหารจัดการงานบริการวิชาการเชิง



7 
 

                                          

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issue) 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

กลยุทธ์ 

(Strategies) 

พาณิชย์เตรียมข้อมูลในการขึ้นทะเบียนที่

ปรึกษาและผู้ เ ช่ี ยวชาญและทะเบียน

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้   

- เชื่อมโยงฐานข้อมูล (Database) 

กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน 

อาทิศูนย์วิจัยสภาอุตสาหกรรม 

              - ด าเนินการยกร่างค าขอ การ

ยื่นค าขอ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และประสาน

เพื่อขอรับการคุ้มครอง 

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาค

ธุรกิจเอกชนเพื่อผลักดันงานวิจัยและ

บริการวิชาการสู่เชิงพาณชิย์ 

3.2.1 ผลักดันงานวิจัยและงาน

บริการวิ ชาการ ต่อยอดและพัฒนา

ผลิตภัณฑ ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และ 

เกิดสัญญาแบ่งรายได้จากสัญญาการ

ขายสิทธิ์และโอนสิทธิ์ 

 3.2 .2  ส่ ง เสริ ม ช่ องทางเพื่ อ

น าเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์กับ

ภาคอุตสาหกรรม(Matching) 

 3.2.3 กิจกรรมประชุมร่วมกับ

ภ าคอุ ตส าหกร รม  เ พื่ อ เ สนอข า ย

ผลิตภัณฑ์และ Idea จากงานวิจัยและ

ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว มมื อ ใ น ก า รพั ฒน า

ผลิตภัณฑ ์

           3.2.4 ออกบูธจัดนิทรรศการ

ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

 



8 
 

                                          

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issue) 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

กลยุทธ์ 

(Strategies) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  

พัฒนาระบบริหารจัดการ

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   

มีระบบบริหารจัดการที ่คล่องตัว

และมีประสิทธิภาพ 

4.1 ทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1.1 ทบทวนกรอบโครงสร้าง

องค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนา   

  -แบ่งส่วนโครงสร้างองค์กรและ

ก าหนดภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้อง

และครอบคลุมตามภารกิจหน่วยงาน 

            -มอบหมายภาระงานตาม

ศักยภาพของบุคลากร  

4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเอื้อให้การ

บริหารจัดการองค์กรมีความคล่องตัว 

4.2.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

4.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ

รองรับงานด้านการบริหารงานบุคคล 

4.3 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหาร

จัดการงานวิจัยและบริการวชิาการ 

4.3.1 ทบทวนแผนการด าเนินงาน

ครอบคลุมพันธกิจทุกด้านของหน่วยงาน

อย่างต่อเนื่อง เพื่อก าหนดนโยบายในเชิงรุก 

4.3.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพของ

องค์กรใหม้ีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ 

4 .3 .3  เพิ่ มทักษะและความ

เช่ียวชาญตามสายงานของบุคลากร

ควบคู่ไปกับการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการ

ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

4.3.4 ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ

ความรู้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

งานวิจัยและบริการวชิาการ 



9 
 

                                          

3. อัตลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

การบริหารจัดการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

4.   โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

 4.1 โครงสร้างองค์กร   

การวิเคราะห์และแบ่งโครงสร้างหน่วยงานขึ้นใหม่โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สภาประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2556 

 
                         

         

 

 

 

           

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ 

งานบริหารท่ัวไป 
งานคลังข้อมูลและ

สารสนเทศ 
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4.2 โครงสร้างการบรหิาร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

รองอธิการบดทีี่รับผิดชอบ คณะกรรมการประจ าสถาบันวจิัยและพัฒนา 

ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิสุภา  เอมหยวก 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายวจิัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิรนิ  ก้อนคง 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายบรกิารวิชาการ 
ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ ์

รองผูอ้ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวด ี ตรงต่อกิจ 

หัวหน้าส านกังานผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวกัลนกิา  พูลผล 

งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานคลังขอ้มูลและสารสนเทศ 

-หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุน
งบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุน
ภายนอก 
  (นางสาวปิยวดี  น้อยน้ าใส) 
-หน่วยบริหารจัดการกองทุนอุดหนุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  (นางสาวนิโลบล  ฉ่ าแสง) 
-หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
  (นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล) 
  (นายชนกันต์ พันธุ์อุดม) 
-หน่วยพัฒนางานวิจัยและเครือข่ายความ
ร่วมมือ  
  (นายเจตต์นที  ราชเมืองมูล) 
-หน่วยวารสาร 
  (นางสาวรัตนา  นาคสิงห์) 
 

-หน่วยบริหารงานบริการวิชาการ 
  (นางจิตรา  มีค า) 
-หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม 
  (นางสาวกัณฑรีรัตน์  ศรีเบญจมาศ) 
-หน่วยเผยแพร่ความรู้เพื่อชุมชน 
  (นางดาญาวี  ภู่คง) 
 

 
 
 
 
 
 

-หน่วยเลขานุการ และงานธุรการสาร
บรรณ 
  (นางสาวมาลัย  ใจงาม) 
-หน่วยการเงินและพัสดุ 
  (นางสาวจุฬาพัฒน์  สิ่วหงวน) 
-หน่วยนโยบายและแผน 
  (นางสาวสุภาพร  กลิ่นนาค) 
-หน่วยประกันคุณภาพ 
  (นางสาวสุภาพร  กลิ่นนาค) 
-หน่วยโสตทัศนูปกรณ์เทคโนโลยีและ 
ประชาสัมพันธ์ 
  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
-หน่วยบุคลากรและงานประชุม 
  (นางสาวมาลัย  ใจงาม) 
 

 
 
 

 
-หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ 
  (นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล) 
-หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล 
  (นายสามารถ  เน่าบู่) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารจดัการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

คณะกรรมการนโยบายและแผนงานบรกิารแก่สังคม 
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1. แนวคดิและหลักการการประเมินคุณภาพภายใน 

 1.1 แนวคดิและหลักการการประเมินคุณภาพภายใน 

การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตาม

ภารกิจของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการสร้าง

ความมั่นใจให้กับสังคมว่าการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและสามารถผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพหรือ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  สถาบันวิจัย

และพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ การด าเนินงาน

ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  คณะ  ส านัก/ สถาบันและสาขาวิชา  โดยการควบคุมปัจจัย              

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

ทุกคนในสถาบันร่วมกันวางแผนและด าเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาสถาบัน อุดม ศึกษาและร่วมกัน

ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมาตรฐาน

การศึกษา เมื่อสถาบันตรวจสอบตนเองแล้วต้นสังกัดจะช่วยติดตามและประเมินคุณภาพเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถาบันใหม้ีการพัฒนาคุณภาพ อยู่เสมอดังวงจร 

 
 

 
 
       
 
  
 
 
    

P    :    Plan    คือ  การวางแผนในการด าเนินการ 

D   :    Do คือ การลงมอืท าตามแผนที่วางไว้ 

C   :   Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินการกับแผน 

A   :     Act คือ การยึดถือปฏิบัติ หากการด าเนินการบรรลุตามแผน  

   ถ้าการด าเนินการยังไม่บรรลุ ให้หาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่ 

ร่วมกัน

 

 

ร่วมกันวางแผน 

ร่วมกัน ร่วมกันปฏบัิติ 

P 

 
D 

 
A 

C 
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1.2 แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มีหลักส าคัญ 6 

ประการ คือ  

1)  ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 

ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 

2)  ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญ คือ ไม่ให้เป็นภาระ

ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา 

3)  ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและ

ผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ. พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพื่อ

ความเชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการ

ประเมินภายนอกของ สมศ.  

4)  ตัวบ่งชีม้ีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงนิ และด้านบุคลากร การเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

5)  จ านวนตัวบ่งชีท้ี่พัฒนาขึน้เป็นเพียงจ านวนตัวบ่งชีข้ั้นต่ า สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติม

ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑไ์ด้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  

6)  เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษา 

และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญา

ตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับ

ปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบัน   ที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ

ระดับปริญญาเอก ตามนิยามที่ก าหนด ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน

สถาบันอุดมศกึษา 

วิธีการพัฒนาตัวบ่งช้ี 

- ศกึษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- วิเคราะหแ์ละประมวลข้อมูลจากเอกสารตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาพัฒนาตัวบ่งชี้ โดย

จ าแนกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบ

คุณภาพ 9 ด้านที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันเป็นกรอบในการพัฒนา 
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- ก าหนดตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เป็นตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า ตัว

บ่งชี้ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีความครอบคลุมทุก

องค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐาน  

- ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน 

คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ

ด้านบุคลากร การเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

- ก าหนดตัวบ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชีเ้ชงิคุณภาพและตัวบ่งชีเ้ชงิปริมาณ 

1.3 นิยามค าศัพท์ประกันคุณภาพ 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้

ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป

ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย

น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 

มีการจัดองค์การ หนว่ยงาน หรอืกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

งานวิจัย  หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการ

เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 

วิเคราะหแ์ละตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น

นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนว

ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบ หรือความสามารถในการ

บุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัด

กลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย 

ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและ

งานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย  ดุริยางคศิลป์ 

นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บท

ประพันธ์และกวีนพินธ์รูปแบบต่างๆ 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ

บทความวชิาการ    ที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มชืี่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-

Journal Citation Index Centre (TCI) หรอืวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยหรือบทความวชิาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล

สากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 

หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, 

Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม

ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนด

ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควร

คลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่า

เป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันน าแผนกล

ยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนนิงานหรอืแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง

การเงนิของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันใหส้ามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง

จัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็น

เงินทุนที่ตอ้งการใช้ ซึ่งจะเป็นความตอ้งการเงนิทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการ

ให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่า

สามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือ

สถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเตมิ เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า 

รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ

หลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี 

เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจรงิตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบ

หลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ

ด าเนนิโครงการที่ชัดเจน 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ                 

ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ

และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง

หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง 



15 
 

                                          

ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก

องค์การภายนอก เป็นต้น 
 

หลักธรรมาภบิาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา

ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที ่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้น

น าของประเทศเพื ่อให้เก ิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที ่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน 

รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี

การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้

องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ

ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ

แตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

และผลงานต่อเป้าหมายที ่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั ้นควรอยู ่ในระดับที่สนองต่อความ

คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชีแ้จงได้ 

เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน

สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรอืกระบวนการตา่งๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ  

ปัญหาหรือ ประเด็นที ่ส าคัญที่เกี ่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน

กระบวนการ 

ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 

ทรัพยากร 
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และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)  

และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงกา รมอบอ านาจและความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจใน

การให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อ

ผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ

บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน

โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทาง

กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 

การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม

บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ

คัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มี

อยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน

องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถใน    เชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์

หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ ่งต่างๆ เป็นความรู ้ที ่ไม่สามารถ

ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทeงาน งานฝีมือหรือ

การคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม  

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดย

ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู ่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็น

ความรู้แบบรูปธรรม 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 

(1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  

(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 

(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 

(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 

(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
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(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด

ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  

โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง

ความรูที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge)และ

ความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง 

(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็น

กิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 

แนวปฏิบัต ิที ่ด ี หมายถึง ว ิธ ีปฏิบัต ิ หรือขั ้นตอนการปฏิบ ัติที ่ท าให้สถาบันประสบ

ความส าเร็จ 

หรือสู ่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั ้นๆ มีหลักฐานของ

ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ

ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ 

2. กลไกและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2.1 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 กลไกการประกันคุณภาพการศกึษา เป็นกระบวนการและมาตรฐานของการควบคุม  ตรวจ 

สอบการด าเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษากลไกการประกันคุณภาพการศกึษาของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ประกอบด้วย 

1) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา    

2) มีหน่วยงานรองรับด้านการประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา    

3) มีการก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบัน 

4) มีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบัน    

5) มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

6) มีคูม่อืการประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา    

7) มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการด าเนินการ เพื่อจะน าไปสู่การ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 2.2 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวจิัยและพัฒนา 

 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ถูกพัฒนาเพื่อ

หาแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้การด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สอดคล้องกับนโยบาย
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และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงเห็นสมควรให้มีการก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1) สถาบันวิจัยและพัฒนาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  เพื่อ

ก ากับดูแล สง่เสริมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวางแผนด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายใน พัฒนาคุณภาพฐานข้อมูล ประสานและด าเนินการจัดเก็บรวบรวม

ข้อมูลงานประกันคุณภาพ ติดตามประเมินและปรับปรุงพัฒนางานประกันคุณภาพให้

เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ 

2) ให้มีการประสานด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันกับ

หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย 

3) สถาบันด าเนินการเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้จัดท าคู่มือ

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันก าหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์

การประเมนิ และค่าเป้าหมาย ของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพัฒนากลไก

และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา 

4) สถาบันจัดท าระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อน าไปใช้ในการบริหารงานและด าเนินการของ

สถาบันตลอดจนจัดเป็นระบบสารสนเทศเผยแพรท่ั้งภายในและภายนอก 

5) สถาบันน ากลไกและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาไปด าเนินการอย่างเป็น

ระบบ ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

6) สถาบันมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา            

ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่ประชาชนและ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างตอ่เนื่องและทั่วถึง 

7) สถาบันเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

เสนอความคิดเห็น และด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาส่งเสริมและ

สนับสนุนการเป็นเครือขา่ยการประกันคุณภาพการศึกษา 

8) สถาบันจัดท ารายงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐาน 

9) ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นหน่วยงานรองรับงานด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษาของสถาบัน 

2.3 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีการก าหนดนโยบายด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

1) พัฒนากลไกที่เข้มแข็งและการด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น

ระบบ 
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2) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่ทันสมัย เหมาะสมและสามารถ

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

3) น าระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในงานบริหารงานอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ 

2) พัฒนาบุคลากรทุกระดับของสถาบันให้มีความรู้และความเข้าใจอันดีด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

3) มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการด้านการประกันคุณภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานในสังกัดอย่างชัดเจนและมีการประเมินผลความก้าวหน้า 

2.4 ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดตัวบ่งชี ้การประเมินคุณภาพภายในโดยพัฒนาขึ ้นตาม

แนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  ให้มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การ

ประเมินคุณภาพภายนอกและลดความซ้ าซ้อน อันจะท าให้หน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับความต้องการขององค์กรภายนอก รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินและหน่วยงานต่าง ๆ ดังแสดงความสอดคล้องของตัวบ่งชี้การประเมิน

คุณภาพภายในกับตัวบ่งชีก้ารประเมนิคุณภาพภายนอกดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ความสอดคล้องของตัวบ่งชีก้ารประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนากับตัวบ่งช้ี 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา ความสอดคล้อง 

สกอ. ก.พ.ร. 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม 

พันธกิจ  กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ. 5.1) 

5.1 6 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน    

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ (สกอ.2.1) 2.1 2 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  (สกอ.3.1) 3.1 2 

องค์ประกอบที่ 4  อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อ 

พัฒนาท้องถิ่น 

- 2 
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ตารางที่ 2  ตารางตัวบ่งชี้  จ าแนกตามรายองค์ประกอบ ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนาและเป้าหมาย

ผลด าเนินงานปีการศึกษา 2559 – 2561 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายผลการด าเนินงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ  

1.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ

ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  

กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ

สถาบัน (สกอ. 5.1) 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ งานบริหารทั่วไป  

งานคลังข้อมูลและ

สารสนเทศ 

1.2 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการตามพันธกิจของหนว่ยงาน 

5 

คะแนน 

4 

คะแนน 

4 

คะแนน 

งานบริหารทั่วไป  

 

1.3 ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของ

โครงการของหน่วยงานตามพันธกิจ 

4 

คะแนน 

- -  

1.4 ผลประเมินการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารตามความคดิเห็นของ

บุคลากร 

- - -  

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์

(สกอ.2.1) 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 

 

งานวิจัย 

งานคลังข้อมูลและ

สารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม              

(สกอ.3.1) 

6 ข้อ 6 ข้อ  6 ข้อ งานบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 4 อัตลักษณ์ 

4.1 ระดับความส าเร็จของการบริหาร

จัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ งานวิจัย 

งานบริการวิชาการ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะ

ระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 

การประเมินจะนับข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ 

หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 

 

 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการ

ใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  

 คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

 คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 

 คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดี 

 คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

3. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 

ที่ว่า ด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามี

หน้าที่พิจารณา เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ และ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและ

ความเป็นเลิศทางวิชาการของ สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐาน

การอุดมศกึษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับ กระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน 

เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการ พัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการ

อุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐาน การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการ

พัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและ หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ

ไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้

ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ ปฏิบัติงานได้   คณะกรรมการ                  

การอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 

หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ ์

การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด 

การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้าน

วิชาการและ วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาให้มีความ ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถ                      

จัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวและ ต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึง

มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและ                
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ทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐาน การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการ

อุดมศกึษา มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษาและสัมพันธ์กับมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจึงจ าเป็นต้องมีระบบประกัน

คุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ วิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่ 

เกี่ยวข้องและการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศกึษาและการประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานท่ี 2  

แนวทางการจัดการศกึษา 

มาตรฐานท่ี 1  

คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึง 

ประสงค์ท่ังในฐานะพลเมอืงและ 

พลโลก 

มาตรฐานที่ 3  

แนวการสร้างสังคมแหง่ 

การเรียนรู้/สังคมแหง่ความรู้ 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานดา้นการบริหาร 

จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันา 

สังคมฐานความรู้ 

และสังคมแหง่การเรียนรู้ 

หลักเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 

รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศกึษาและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

การประกันคุณภาพภายใน  ภายในตัวบ่งช้ีตามพันธกิจของการอุดมศกึษา 

และการบริหารจัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดรับคณุภาพ 
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4. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 

           การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่

ต้อง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ 

ติดตามและ ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วย

เหตุนี้ระบบประกัน คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และ

ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก ที่เน้นการประเมินผล

การจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกจงึเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้ เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

               จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน

แล้ว จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท า

รายงาน ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการ

ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทาง

ระบบออนไลน์ ตั้งแต่ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของ

สถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองที่มคีวามลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบัน ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร 

การด าเนินการของคณะและสถาบันเพื่อการผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพ ออกไปรับใช้สังคม 
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บทท่ี  2 

องค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมนิ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 

หลักการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาให้ความส าคักัับัารบริหารจัดัาร  โดยมีคณะัรรมัารประจ า

สถาบันวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่ในัารั าัับดูแลัารท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  

สถาบันอุดมศึัษาจะต้องบริหารจัดัารด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ  เช่น  ทรัพยาัรบุคคล  ระบบ

ฐานข้อมูล  ัารบริหารความเสี่ยง  ัารบริหารัารเปลี่ยนแปลง  ัารบริหารทรัพยาัรทั้ งหมด ฯลฯ  

เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ั าหนดไว้โดยใช้หลััธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้  คอื 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ัารบริหารของสถาบันเพื่อัารั าัับติดตามผลลัพธ์ตามพันธัิจ  ัลุ่มสถาบัน

และเอัลััษณ์ของสถาบัน (สัอ. 5.1) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริัารตามพันธัิจของหน่วยงาน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน

และเอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ. 5.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ัระบวนัาร 

การคิดรอบปี : ปีัารศึัษา (1 ส.ค.61 – 31 ั.ค. 62) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้: สถาบันวิจัยและพัฒนามีพันธัิจหลัั คือ ัารบริหารจัดัารงานวิจัยและบริัาร

วิชาัารแั่สังคม  ในัารด าเนินพันธัิจหลัั  สถาบันจ าเป็นต้องมีัารจัดท าแผนเพื่อั าหนดทิศ

ทางัารพัฒนาและ ัารด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องัับเป้าหมาย  ตลอดจนมีัารบริหารด้าน

บุคลาัร  ัารเงิน  ความเสี่ยงและัารประัันคุณภาพัารศึัษา เพื่อสนับสนุนัารด าเนินงานตาม

พันธัิจหลััใหบ้รรลุเป้าหมายที่ั าหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 

1. พัฒนาแผนัลยุทธ์จาัผลัารวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงัับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

รวมทั้งสอดคล้องัับัลุ่มสถาบันและเอัลััษณ์ของหน่วยงาน  และพัฒนาไปสู่แผนัล

ยุทธ์ทางัารเงินและแผนปฏิบัติัารประจ าปีตามัรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้

และเป้าหมายของแผน   ัลยุทธ์ และเสนอผูบ้ริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาััารวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เัิด

จาัปัจจัยภายนอั  หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อัารด าเนินงานตามพันธ

ัิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลง 

3. บริหารงานด้วยหลััธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 10 ประัาร  ที่อธิบายัารด าเนินัาร

อย่างชัดเจน 

4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาัความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล  ทััษะของผู้มีประสบัารณ์ตรง  

และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้  อย่างน้อยครอบคลุมพันธัิจด้านต่างๆ ของ

หนว่ยงาน  จัดเั็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออัมาเป็นลายลััษณ์อััษรและน ามาปรับ

ใช้ในัารปฏิบัติจรงิ 

5. ัารั าัับติดตามผลัารด าเนินงานตามแผนัารบริหารและแผนพัฒนาบุคลาัร 

6. ด าเนินงานด้านัารประัันคุณภาพัารศึัษาภายในตามระบบและัลไัที่เหมาะสมและ

สอดคล้องัับพันธัิจและพัฒนาัารของหน่วยงานที่ได้ปรับให้ัารด าเนินงานด้านัาร

ประัันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของัารบริหารงานคณะตามปัติที่ประัอบด้วยัารควบคุม

คุณภาพ  ัารตรวจสอบคุณภาพ และัารประเมนิคุณภาพ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีัารด าเนินัาร 

1 ข้อ 

มีัารด าเนินัาร 

2 ข้อ 

มีัารด าเนินัาร 

3 ข้อ 

มีัารด าเนินัาร 

4-5 ข้อ 

มีัารด าเนินัาร 

6 ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารตามพันธกิจของหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน: 

วิธีการค านวณ 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน  

 

 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
x  5  

100 

 เกณฑ์การให้คะแนน  (เป้าหมาย  ร้อยละ  100) 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวจิัย 

หลักการ 

สถาบันว ิจ ัยและพัฒนาแต่ละแห่งอาจมีจุด เน้นในเรื ่องัารวิจ ัยที ่แตัต่างัันขึ ้นั ับ

สภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบันอย่างไรั็ตามทุัสถาบันวิจ ัยและพัฒนา

จ าเป็นต้องมีพันธัิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธัิจสถาบันดังนั้นจึงต้องมีระบบและัลไัควบคุมให้

สามารถด าเนินัารในพันธัิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละ

สถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เัิดประโยชน์ัารวิจัยจะประสบความส าเร็จและ

เัิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประัอบที่ส าคัก  3  ประัารคือ 1) สถาบันต้องมีแผนัารวิจัยมี

ระบบและัลไัตลอดจนมีัารสนับสนุนทรัพยาัรให้สามารถด าเนินัารได้ตามแผน 2) คณาจารย์

มีส่วนร่วมในัารวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาัารงานวิจัยัับัารจัดัารเรียนัารสอนและพันธัิจ

ด้านอื่นๆของสถาบันและ  3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและ              

มีัารเผยแพร่อย่างัว้างขวาง 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี  คือ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและัลไััารบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ (สัอ.2.1) 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ (สกอ.2.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ัระบวนัาร 

การคิดรอบปี : ปีัารศึัษา (1 ส.ค.61 – 31 ั.ค. 62) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้: สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องมีัารบริหารจัดัารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี

คุณภาพโดยมีแนวทางัารด าเนินงานที่เป็นระบบและมีัลไัส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถ

ด าเนินัารได้ตามแผนที่ั าหนดไว้ทั้งัารสนับสนุนด้านัารจัดหาแหล่งทุนวิจัยและัารจัดสรรทุนวิจัย

จาังบประมาณของสถาบันให้ัับบุคลาัรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแั่อาจารย์และนััวิจัย  ัาร

สนับสนุนทรัพยาัรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยาัรบุคคล  ทรัพยาัรัารเงิน  เครื่องมืออุปัรณ์ที่

เัี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวักและั าลังใจแั่นััวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและ

ัลไัเพื่อช่วยในัารคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
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เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อัารบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในัารบริหาร

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธัิจด้านัารวิจัยหรืองานสร้างสรรคอ์ย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติัารวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ

ศูนย์เครื่องมอื  หรอืศูนย์ให้ค าปรึัษาและสนับสนุนัารวิจัย 

- หอ้งสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนัารวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

- สิ่งอ านวยความสะดวัหรือัารรััษาความปลอดภัยในัารวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์  เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรััษาความปลอดภัยใน

หอ้งปฏิบัติัารวจิัย 

- ัิจัรรมวิชาัารที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ัารจัดประชุมวิชาัาร    

ัารจัดแสดงงานสร้างสรรค์ ัารให้มีศาสตราจารย์อาคันคุัะหรือศาสตราจารย์

รับเชิก (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน  เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนัารเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในัารประชุม

วิชาัารหรือัารตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  และมีัารเผยแพร่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ในัารประชุมวิชาัารหรือัารตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

5. มีัารพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนััวิจัย  มีัารสร้างขวักและั าลังใจตลอดจนยัย่อง

อาจารย์และนััวิจัยที่มผีลงานวิจัยและงานสร้างสรรคด์ีเด่น 

6. มีระบบและัลไัเพื่อช่วยในัารคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินัารตามระบบที่ั าหนด 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีัารด าเนินัาร 

1 ข้อ 

มีัารด าเนินัาร 

2 ข้อ 

มีัารด าเนินัาร 

3 - 4 ข้อ 

มีัารด าเนินัาร 

5 ข้อ 

มีัารด าเนินัาร 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ 

หลักการ 

ัารบริัารทางวิชาัารแั่สังคมเป็นหนึ่งในภารัิจหลััของสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบัน

พึงให้บริัารทางวิชาัารแั่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆตามความถนัดและในด้านที่

สถาบันมีความเชี่ยวชากัารให้บริัารทางวิชาัารอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด

ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริัารทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอัชนหน่วยงานอิสระหน่วยงาน

สาธารณะชุมชนและสังคมโดยัว้างรูปแบบัารให้บริัารทางวิชาัารมีความหลาัหลายเช่นัาร

อนุกาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยาัรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาัารให้ค าปรึัษาให้ัารอบรม

จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาัารท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆหรือเพื่อชี้แนะสังคมัารให้บริัาร

ทางวิชาัารนอัจาัเป็นัารท าประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆคือ

เพิ่มพูนความรู้และประสบัารณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่ัารพัฒนาหลััสูตรมีัารบูรณาัารเพื่อ

ใช้ประโยชน์ทางด้านัารจัดัารเรียนัารสอนและัารวิจัยพัฒนาต าแหน่งทางวิชาัารของอาจารย์

สร้างเครือข่ายัับหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นแหล่งงานของนััศึัษาและเป็นัารสร้างรายได้ของสถาบัน

จาััารให้บริัารทางวิชาัารด้วย 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 1  ตัวบ่งชี้  คอื 

   3.1 ัารบริัารวิชาัารแั่สังคม 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบรกิารวชิาการแก่สังคม (สกอ 3.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ัระบวนัาร 

การคิดรอบปี:  ปีัารศึัษา (1 ส.ค.61 – 31 ั.ค. 62)     

ค าอธิบายตัวบ่งชี้: ัารบริัารทางวิชาัารเป็นภารัิจหลััอย่างหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันจึงมีัระบวนัารในัารให้บริัารวิชาัารแั่สังคม  โดยัารศึัษาความต้องัารของ

ัลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริัารวิชาัาร  ทั้งัารบริัารวิชาัารที่ท าให้เัิดรายได้และัารบริัาร

วิชาัารที่สถาบันจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แั่ชุมชนหรือสังคมโดยมีัารประเมินความส าเร็จของัาร

บริัารวิชาัาร  และน ามาจัดท าเป็นแผนัารใช้ประโยชน์จนเัิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน

และสังคมอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 
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เกณฑ์มาตรฐาน: 

1. ั าหนดชุมชนหรือองค์ัารเป้าหมายของัารให้บริัารวิชาัารแั่สังคมโดยมีความ

ร่วมมือระหว่างคณะหรอืหนว่ยงานเทียบเท่า 

2. จัดท าแผนบริัารวิชาัารโดยมีส่วนร่วมจาัชุมชนหรือองค์ัารเป้าหมายที่ั าหนดในข้อ 

1 

3. ชุมชนหรือองค์ัารเป้าหมายได้รับัารพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลััฐานปราัฏ

ชัดเจน 

4. ชุมชนหรอืองค์ัารเป้าหมายด าเนินัารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือัับหน่วยงานภายนอัในัารพัฒนาชุมชน

หรอืองค์ัารเป้าหมาย 

6. ทุัคณะมีส่วนร่วมในัารด าเนินัารตามแผนบริัารทางวิชาัารแั่สังคมของสถาบัน

ตามข้อ 2 โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยัว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของ

สถาบัน  ทั้งนี้ตอ้งมอีาจารย์มาจาัทุัคณะ 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีัารด าเนินัาร มีัารด าเนินัาร มีัารด าเนินัาร มีัารด าเนินัาร มีัารด าเนินัาร 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4  ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



30 
 

 

องค์ประกอบท่ี 4  อัตลักษณ ์

หลักการ 

 ด้วยส านัังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพัารศึั ษา (องค์ัารมหาชน)  ได้ั าหนดให้

หน่วยงานสถานศึัษาระบุอัตลััษณ์ของสถานศึัษาพร้อมตัวบ่งชี้เพื่อให้มีัารพัฒนาที่มีคุณภาพ

ต่อเนื่องเข้าสู่ระดับสาัล ประัอบัับคณะัรรมัารผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาในปีัารศึัษา พ.ศ. 2556 ได้เสนอแนะให้มีัารปรับองค์ประัอบด้านอัตลััษณ์เพื่อให้มีความ

ท้ายทายและสะท้อนผลของัารด าเนินงานของหน่วยงานอย่างแท้จรงิ 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 1  ตัวบ่งชี้  คอื 

   4.1 ระดับความส าเร็จของัารบริหารจัดัารงานวิจัยและบริัารวิชาัารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ัระบวนัาร 

การคิดรอบปี:  ปีัารศึัษา (1 ส.ค.61 – 31 ั.ค. 62)     

ค าอธิบายตัวบ่งชี้: สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ด าเนินงานัารบริหารจัดัารงานวิจัยและบริัารวิชาัาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงมีัระบวนัารที่ช่วยให้เัิดงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ไปใช้ให้เัิดประโยชน์แั่หน่วยงานภายนอัหรือชุมชนท้องถิ่น รวมถึงมีัารประเมิน

ัระบวนัารเพื่อน าไปพัฒนาระบบต่อไป 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: 

1. มีระบบและัลไัเพื่อช่วยใหเ้ัิดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เัิดประโยชน์  และมี

ัารรับรองัารใชป้ระโยชน์จริงจาัหน่วยงานภายนอัหรอืชุมชน  

2. มีระบบและัลไััารรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาังานวิจัยเพื่อให้

เป็นองค์ความรูท้ี่คนทั่วไปเข้าใจได้และด าเนนิัารตามระบบที่ั าหนด 

3. มีัารประเมินผลความส าเร็จของัารบูรณาัารงานบริัารทางวิชาัารแั่สังคมัับัาร

เรียนัารสอนและ/หรือัารวิจัย 

4. ระดับัารประเมนิผลความพึงพอใจตอ่ระบบบริหารจัดัารงานวิจัย ไม่น้อยัว่า 3.51 

5. ระดับัารประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดัารงานบริัารวิชาัารและ

โครงัารสืบสานอันเนื่องมาจาัพระราชด าริ ไม่น้อยัว่า 3.51 

6. มีัารน าผลัารประเมินในข้อ 5 ไปพัฒนาระบบและัลไัหรอืัิจัรรมัารให้บริัารทาง

วิชาัาร 
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เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีัารด าเนินัาร มีัารด าเนินัาร มีัารด าเนินัาร มีัารด าเนินัาร มีัารด าเนินัาร 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4  ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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บทท่ี  3 

แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

 

รูปแบบรายงาน 

1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมาเป็น

รูปแบบ  ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองได้ 

2. เนื้อหาสาระส าคัญในรายงานควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย กระชับ น าเสนอข้อมูล

เชิงปริมาณและคุณภาพตามที่เห็นว่าเหมาะสม         

3. หน่วยงานสามารถจัดแสดงข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการพิจารณาตามประเด็น

ของแต่ละตัวบ่งชี้ 
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    แบบฟอร์มรายงานประเมนิตนเองระดับส านัก/สถาบัน 

ปีการศึกษา 2561 

        (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ส.ค.61 – 31 ก.ค.62) 
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  ค าน า 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดท ารายงานการประเมินตนเองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายงานสถานภาพและพัฒนาการด้านคุณภาพและมาตรฐาน

ของส านัก/สถาบัน ต่อสาธารณชน และเพื่อประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก/สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 

2560  (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม  2561)   

สาระส าคัญในรายงานฉบับนี ้ แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  คือ 

ส่วนที่  1  บทน า 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชีก้ารประเมินคุณภาพภายใน 

ส่วนที่  3  ส่วนสรุปผลการด าเนินงานและทิศทางการพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยตระหนักในความส าคัญของการประเมินตนเอง และพร้อมที่จะน าผลการ

ประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แก่นักศึกษา  สังคม  และ

ชุมชนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 
           (........................................) 

                                                                ผู้อ านวยการ ส านัก/สถาบัน........ 

                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
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สารบัญ 
      

หน้า 

ค าน า           

สารบัญ           

บทสรุปผู้บริหาร         .. 

ส่วนที่ 1 ส่วนน า                 .. 

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ             .. 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเดน็ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์     .. 

โครงสร้างการบริหาร        .. 

คณะกรรมการบรหิารสถาบันวิจัยและพัฒนา     ..

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา     .. 

รายนามบุคลากร        .. 

ข้อมูลสถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

งบประมาณ        ..   

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา    .. 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประเมิน   

ผลการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชีข้องส านัก/สถาบัน    ..

องค์ประกอบที่ 1  การบรหิารจัดการ      ..   

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3  การบรกิารวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 4  อัตลกัษณ์       .. 

ส่วนที่ 3 ส่วนสรุปผลการประเมนิและทิศทางการพัฒนา 

ตาราง ป.1 ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ    ... 

   ..          

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บรหิาร 

 

ส านัก/สถาบัน..........มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยงาน.......................................................... 

...................................................................................................................................................................... .....

..................................................................................................................................................................... 

ปัจจุบันส านัก/สถาบัน .....  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่.........   

มบีุคลากรทั้งสิ้น ............ คน และมีงบประมาณเพื่อการบรหิารด าเนินงานตามภารกิจ รวม .....................  บาท  

ผลการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา 2561 ของส านัก/สถาบัน..... 

ในปีการศึกษา 2561 ส านกั/สถาบัน มีผลการประเมินตนเอง  โดยสามารถแบง่ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) จ านวน ........... ตัวบ่งชี ้อยู่ในเกณฑ์ .... โดยมีค่าเฉลี่ยทุกตัวบง่ชีข้องผลการ

ประเมินเท่ากับ .... 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินของส านัก/สถาบัน ในภาพรวม ที่จ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพของส านัก/

สถาบัน ทั้ง ............องค์ประกอบ จะพบว่ามีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ..................... มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ...................อยู่ในระดบั.......... 

องค์ประกอบที่ 2 ....................  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ..................อยู่ในระดบั.............. 

ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลเพื่อการพัฒนาตนเองไดด้ังต่อไปนี้ 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.1 ... 

1.2 ... 

1.3 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1  บทน า 

ชื่อหน่วยงาน ท่ีต้ัง และประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ                 

ปรัชญา วสิัยทัศน์ พันธกจิ ประเดน็ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์  

โครงสร้างการบริหาร  

ระบบธรรมาภิบาล  

คณะกรรมการบริหารสถาบันวจิัยและพัฒนา     

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  

รายนามบุคลากร 

ข้อมูลสถานภาพของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

งบประมาณ 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิปีท่ีผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมนิตนเองตามตัวบ่งชี้การประเมนิคุณภาพภายใน 

 ในปีการศึกษา 2561 ส านัก/สถาบัน ............ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในในองค์ประกอบของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน ......... ตัวบ่งชี ้โดยเรียงล าดับตัวบ่งชีท้ี่รับการประเมิน ดังนี้ 

องค์ประกอบด้าน ตัวบ่งชี ้

1.การบริหารจัดการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของส านัก/สถาบัน เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณข์องหน่วยงาน  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารตามพันธกิจของหน่วยงาน 

2.การวจิัย ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์           (สกอ.

2.1) 

3.การบริการวิชาการ ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สงัคม (สกอ 3.1) 

4.อัตลักษณ์ ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการบรหิารจัดการงานวิจัยและบริการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 

 องค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   การบริหารของส านกั/สถาบันเพือ่การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน  

                   และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน: 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม

สถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติก ารประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้

บรรลุผลตามตัวบ่งชีแ้ละเปา้หมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพจิารณาอนุมัติ 

       2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ

ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม  

3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  

4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตาม

ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์

อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

5. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 

6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่

ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมนิ: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

ผลการประเมนิตนเอง 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

    1 .  พ ัฒนาแผนกลย ุทธ ์จากผลการ

วิเคราะห์ SWOT โดยเชื ่อมโยงก ับ

ว ิส ัย ท ัศ น ์ข อ ง ห น ่ว ย ง า น  ร ว ม ทั ้ง

สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์

ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกล

ย ุทธ ์ทางการเง ินและแผนปฏิบ ัต ิการ

ประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล

ตามตัวบ่งชี ้และเป้าหมายของแผนกล

ยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

 1.1-1(1) 

1.1-1(2) 

1.1-1(3) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม ี เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

     2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เส่ียง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ

ป ัจจ ัยเสี ่ยงที ่เก ิดจากปัจจ ัยภายนอก 

หร ือป ัจจ ัยที ่ไม ่สามารถควบค ุมได ้ที่

ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ

หน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลง

จากเดิม  

 1.1-2(1) 

1.1-2(2) 

1.1-2(3) 

      3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบาย

การด าเนินงานอย่างชัดเจน  

 1.1-3(1) 

1.1-3(2) 

1.1-3(3) 

      4. ค้นหาแนวปฏิบัติที ่ดีจากความรู้

ทั ้งที ่ม ีอยู ่ในต ัวบ ุคคล ท ักษะของผู ้มี

ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

ต า ม ป ร ะ เ ด ็น ค ว า ม รู ้ อ ย ่า ง น ้อ ย

ครอบคล ุมพ ันธก ิจด ้านต ่าง  ๆ ของ

หน่วยงาน จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

และนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  

      5 .  ก า ร ก า ก ับ ต ิด ต า ม ผ ล ก า ร

ด า เน ินงานตามแผนการบร ิหารและ

แผนพัฒนาบุคลากร 

  

     6 .  ด า เ น ิน ง า นด ้า นก าร ป ร ะก ัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและ

กลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ

กิจและพัฒนาการของหน่วยงานที ่ไ ด้

ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงาน

คณะตามปกต ิที ่ป ร ะกอบด ้วย  การ

ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิตนเอง 

.…. ข้อ …. ข้อ / ….. คะแนน 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการตามพันธกจิของหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน: 

วิธีการค านวณ 

 ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน  

 

 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับรกิารตามพันธกิจของหน่วยงาน 
x  5  

100 

 เกณฑ์การให้คะแนน  (เป้าหมาย  ร้อยละ  100) 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  รอ้ยละ  100  เท่ากับ  5  คะแนน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบนั............. 

    ตาราง ป. 1  ตารางสรุปการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.      

องค์ประกอบ

คุณภาพ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 1    

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1    

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2    

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   

องค์ประกอบที่ 2    

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1    

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2    

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2   

องค์ประกอบที่ 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1    

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 

องค์ประกอบที่ 4 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1    

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ   

 

 

 

                                                                                                                                      


