คู่ มือ ประกัน คุณ ภาพการศึก ษา
สถาบั น วิจัย และพัฒนา
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พิ บูล สงคราม

ปี ก ารศึ กษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

คานา
สถาบันวิจัย และพัฒนา เป็นหน่วยงานในโครงสร้างของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม
ได้ดาเนิน งานด้า นการประกัน คุณภาพอย่า งต่อ เนื่อง โดยถือ เป็นส่ว นหนึ่ง ของการดาเนิน งานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึก ษา การสร้างองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึก ษา ประจาปีก ารศึก ษา
2561 เพื่อใช้เ ป็นแนวทางในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึก ษา สามารถตอบสนองพันธกิจ
หลัก ด้า นการวิจัย การบริก ารวิชาการ ได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพสอดคล้องกับ หลัก การอุด มศึก ษา
และในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ บุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
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ประกันคุณภาพต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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เรื่อง
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หน้า

1
1
2
9
9
11
17
21
23
24
24
26
28
30
32
32
44
45

1

บทที่ 1
สถาบันวิจัยและพัฒนากับการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ประวัติความเป็นมาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.1 ชื่อหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.2 ที่ตั้ง
อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้วเลขที่ 156
หมู่ 5
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5526-7038
1.3 ประวัติความเป็นมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีฐานะเป็น “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีสานักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณส่วนหนึ่งของบ้านพิบูล วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
ถนนวังจันทน์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
พิ บู ล สงคราม พ.ศ. 2538 ซึ่ ง ได้ มี ก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการใหม่ โดยมี ฐ านะเป็ น “ส านั ก วิ จั ย และ
บริการวิชาการ”พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทาให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
เปลี่ย นสถานภาพเป็นมหาวิท ยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 10 ส่วน
ราชการ

และสานักวิจัยและบริการวิชาการ เปลี่ยนฐานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา”ในปี พ.ศ.

2540 สานัก วิจัย และบริก ารวิชาการ ได้ย้ายสานัก งานมาอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
(ส่วนวังจันทน์) และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ย้ายสานักงานมาตั้งอยู่อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 และ
414 สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วน
ทะเลแก้ว เลขที่ 156 หมู่ 5 ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สถาบันวิจัยและพัฒนา
มีหัวหน้าส่วนราชการคือ ผู้อานวยการสถาบัน มีรองผู้อานวยการสถาบัน 3 คน และมีการแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็ น 1 หน่ วยงานคื อ ส านั ก งานผู้ อ านวยการสถาบั น โดยมี หั วหน้ าส านั กงาน
ผู้อานวยการกากับดูและ และหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 หน่วย คือ สานักงานเลขานุการสถาบัน บริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ ต่อมาได้มี การวิเคราะห์ และแบ่ งโครงสร้างหน่วยงานขึ้นใหม่โดยผ่ านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2561 โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรภายในออกเป็น 4 กลุ่มงานคือ งานวิจัย งานบริการวิชาการ
งานบริหารทั่วไป และงานคลังข้อมูลและสารสนเทศ

2
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
2.1 ปรัชญา
วิจัยสร้างองค์ความรู้ เชิดชูภูมปิ ัญญาไทย กว้างไกลวิสัยทัศน์ พัฒนาท้องถิ่นและสังคม
2.2 วิสัยทัศน์
องค์กรสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มี
ชื่อเสียงด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
2.3 พันธกิจ
1) บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรูจ้ ากงานวิจัย
2) บริหารจัดการงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดความรูเ้ พื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3) บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.4 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กาหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

(Strategic Issue)

(Goal)

(Strategies)

ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ท่ี 1
พั ฒนาระบบริ หารจั ดการ
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ที่ ก่ อให้ เกิ ดผลต่ อการ
แก้ปัญหาและตอบสนองต่อ
ความต้ อ งการในระดั บ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ

มี ร ะบบบริ ห ารจั ดการงานวิ จั ย และ 1.1 ทบทวนกรอบและแนวทางการ
บริการวิชาการ ที่ส่งเสริมให้เกิดผล บริห ารจัด การงานวิจ ัย และบริก าร
งานวิจัยและบริการวิชาการตรงตาม วิชาการให้เกิดผลงานเชิงบูรณาการเพื่อ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
1.1.1 จัดทาข้อมูลความต้องการ
และสภาพปัญหาของพื้นที่รับผิดชอบ
1.1.2 ก าหนดหัว ข้อ การวิจ ัย
และบริก ารวิชาการของมหาวิท ยาลัย ที่
ตรงกับ ปัญ หาของชุม ชนและแบ่ง กลุ่ม
ดังนี้
- ต า ม ป ร ะ เ ด ็น
เร่ง ด่ว นของประเทศซึ ่ง มหาวิท ยาลัย
มุ่งเน้นให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
- ต า ม ป ร ะ เ ด ็น ที ่มี
ความสาคัญ สอดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์

3
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

(Strategic Issue)

(Goal)

(Strategies)
การวิจ ัย ของชาติ และเป็น ศัก ยภาพ
ความเข้ม แข็ง ของมหาวิท ยาลัย ฯ ซึ ่ง
มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ดาเนินการ
1.1.3 ทบทวนเกณฑ์การสนับสนุน
งบประมาณการวิ จัยและบริ การวิชาการ
ตามสั ด ส่ ว นเหมาะสมตามจุ ด เน้ น ของ
มหาวิทยาลัย
1.1.4 จัดทาคู่มอื การวิจัย และคู่มือ
การให้บริการวิชาการ
1.1.5 ติดตามความคุ้มค่าในการ
สนับสนุนทุนโครงการวิจัย
1.1.6 ติ ดตามผลกระทบจากการ
ให้บริการวิชาการ
1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและ
บริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
รวบ รวมและให้ บ ริ ก ารสารสนเท ศ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
1.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการงานวิจัยและ
บริการวิชาการ
1.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย
เพื่อการสืบค้นครอบคลุมทุกด้าน
- ฐานข้ อ มู ล ความเชี่ ย วชาญของ
นักวิจัย
- สารสนเทศห้องสมุดงานวิจัย
1.2.3 ก าหนดมาตรการให้ นั กวิ จั ยให้
ข้ อมู ลงานวิ จั ยเพื่ อให้ ฐานข้ อมู ลมี ความ
สมบูรณ์
1.3 กาหนดแนวทางการให้บริการวิชาการ
เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนต้ น แบบ และแหล่ ง

4
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

(Strategic Issue)

(Goal)

(Strategies)
เรี ย นรู้ ที่ ต รงตามความต้ อ งการของ
ท้องถิ่น
1.3.1 ปรับ ขั้นตอนการให้บ ริก าร
วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ดังนี้
1 สารวจความต้องการของพื้นที่
และกาหนดพืน้ ที่การให้บริการวิชาการ
2 สร้างความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการกั บหน่วยงานภายในและกั บชุมชนใน
พืน้ ที่
- วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน
- ก าหนดกรอบ การจั ดสรร
งบประมาณโครงการบริ การวิ ชาการตาม
สภาพปัญหา
- ติดตามการนาผลงานใช้ประโยชน์
3 ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอด
ผลงานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ชาการด้ วยสื่ อ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น สมั ย กั บ
เหตุ การณ์ และความต้ องการของสั งคม
และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
แท้จริง สะดวกและรวดเร็ว
4 จัดนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์
ขนาดเล็ ก จั ด แสดงผลงานต้ น แบบการ
เรียนรู้ในลักษณะหมุนเวียน
5 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับบริการจากแหล่ง
เรียนรู้
1.4 เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยและบริการ
วิ ชาการทั้ งภายในและภายนอกเพื่ อเพิ่ ม
แหล่งทุนสนับสนุน
1.4.1 กิ จกรรมการจั ดตั้ งหน่ วย
ประสานงานวิจัยและบริการวิชาการระดับคณะ

5
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กลยุทธ์

(Strategic Issue)

(Goal)

(Strategies)

ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ท่ี 2
เร่งพัฒนานักวิจัยทุกศาสตร์
ตามความเชี่ ยวชาญเพื่ อให้
เกิดผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ
ที่ ตอบสนองความต้ องการ
ของท้องถิ่นและมีคุณภาพใน
ระดับสากล

บุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
มีคุณภาพในระดับสากลและสามารถ
ผลิตผลงานวิจัยตรงตามความต้องการ
ของท้ อ งถิ่ น และมี คุ ณภาพในระดั บ
สากล

1.4.2 สร้างเครือข่ายจัดการความรู้
งานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการระหว่ า งผู้
ประสานงานด้านวิจัยและบริการวิชาการใน
หน่วยงานต่างๆ
1.4.3 สร้างเครือข่ายการวิจัยและ
บริ ก ารวิ ช าการกั บ ชุ ม ชนหรื อ องค์ ก ร
ราชการ และภาคอุ ต สาหกรรม ระดั บ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ และมี
การประสานการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง/
มีการทา MOU
1.4.4 ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่ง
ทุ นต่ างๆ เพื่ อเพิ่ มโอกาสรั บทุ นและเพิ่ ม
ศักยภาพนักวิจัย
1.4.5 จัดเวทีให้นักวิจัยพบแหล่ง
ทุนสาคัญๆ และติดตามข้อมูลแหล่งทุน
ภายนอก และประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว
1.4.6 จัดทาคลังโครงร่างข้อเสนอ
การวิจัยเพื่อรองรับแหล่งทุนต่างๆ
2.1 เร่งพัฒนานักวิจัยทุกศาสตร์เพื่อบ่ม
เพาะนั ก วิ จั ย ใหม่ และพั ฒนานั ก วิ จั ย มื อ
อาชีพตามความเชี่ยวชาญ
2.1.1 พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย
ตามความเชี่ยวชาญ (ระบบพี่เลี้ยง)
• นักวิจัยรุ่นใหม่
• นักวิจัยรุ่นกลาง
• นักวิจัยอาวุโส
2.1.2 ผลั กดั นให้ มี การรวมกลุ่ ม
นักวิจัยภายในและภายนอกที่หลากหลาย
สาขาเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาชุดโครงการใน
ลักษณะบูรณาการร่วมกับผูใ้ ช้ประโยชน์
2.2 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในการเผยแพร่
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ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ท่ี 3
พั ฒนาระบบและกลไกเพื่ อ
สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและ
งานบริ การวิ ชาการในเชิ ง
พาณิชย์

ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ และผลงาน
สร้างสรรค์
2.2.1 ประกาศเกียรติคุณ/ให้เงิน
รางวั ล และยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ นั ก วิ จั ย
และหน่วยงานวิจัย ที่มีผลงานดีเ ด่นด้าน
การวิจัย และนวัตกรรม
2.2.2 ประกาศเกียรติคุณ/ให้เงิน
รางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการ
วิ ช าการที่ ใ ห้ ก ารบริ ก ารวิ ช าการและ
เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมาย
อย่างชัดเจน
2.2.3 สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก คณะน า
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มา
ใช้ประโยชน์กับการให้บริการวิชาการ
2.2.4 ส่งเสริมให้มีการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ระบบและกลไกเพื่อต่อยอดงานวิจัย 3.1 จัดตั้งหน่วยจัดการผลผลิตในระดับ
และบริการวิชาการในเชิงพาณิชย์ที่ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ระบบและ
กลไกในการผลั ก ดั น ผลการวิ จั ย สู่ ก าร
มีความเข้มแข็ง
นาไปใช้ประโยชน์
3.1.1 วางแนวทางในการดาเนินงาน
ของหน่ วยจั ดการผลผลิ ต โดยมี ภารกิ จ
ครอบคลุมดังนี้
- วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าพบแหล่งทุน
เพื่อเสนองาน
- จั ดท าฐานข้ อมู ลผลงานวิ จั ย
จาแนกตามการนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
- ส่ ง เสริ ม ให้ มี ส ารสนเทศเพื่ อ
บริ ห ารจั ด การงานบริ ก ารวิ ช าการเชิ ง
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(Strategic Issue)
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พาณิชย์เตรียมข้อมูลในการขึ้นทะเบียนที่
ปรึ ก ษาและผู้ เ ชี่ ย วชาญและทะเบี ย น
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
- เชื่อมโยงฐานข้อมูล (Database)
กั บหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ องกั บภาคเอกชน
อาทิศูนย์วิจัยสภาอุตสาหกรรม
- ดาเนินการยกร่างคาขอ การ
ยื่นคาขอ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และประสาน
เพื่อขอรับการคุ้มครอง
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาค
ธุ ร กิ จ เอกชนเพื่ อ ผลั ก ดั น งานวิ จั ย และ
บริการวิชาการสู่เชิงพาณิชย์
3.2.1 ผลั ก ดั น งานวิ จั ย และงาน
บริ ก ารวิ ช าการ ต่ อ ยอดและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และ
เกิ ด สั ญ ญาแบ่ ง รายได้ จ ากสั ญ ญาการ
ขายสิทธิ์และโอนสิทธิ์
3.2.2 ส่ ง เสริ มช่ องทางเพื่ อ
น าเสนอผลิ ตภั ณฑ์ ผลงานวิ จั ย หรื องาน
สร้ างสรรค์ เพื่ อเสนอขายผลิ ตภัณฑ์ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม(Matching)
3.2.3 กิ จ กรรมประชุ ม ร่ ว มกั บ
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ พื่ อ เ ส น อ ข า ย
ผลิตภัณฑ์และ Idea จากงานวิจัยและ
ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์
3.2.4 ออกบู ธ จั ด นิ ท รรศการ
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีร ะบบบริห ารจัด การที ่ค ล่อ งตัว 4.1 ทบทวนโครงสร้ า งองค์ ก รเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพและความคล่ องตั วในการ
พัฒนาระบบริหารจัดการ และมีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
องค์ก รให้มีป ระสิท ธิภาพ
4.1.1 ทบทวนกรอบโครงสร้ า ง
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
องค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
-แบ่งส่วนโครงสร้างองค์กรและ
กาหนดภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามภารกิจหน่วยงาน
-มอบ หมา ยภาระ งานตา ม
ศักยภาพของบุคลากร
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเอื้อให้การ
บริหารจัดการองค์กรมีความคล่องตัว
4.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ
4.2.2 พั ฒ นาระบบสารสนเทศ
รองรับงานด้านการบริหารงานบุคคล
4.3 เพิ่มประสิท ธิภาพกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
4.3.1 ทบทวนแผนการดาเนินงาน
ครอบคลุมพันธกิจทุกด้านของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อกาหนดนโยบายในเชิงรุก
4.3.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพของ
องค์กรให้มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
4.3.3 เพิ่ ม ทั ก ษะและความ
เชี่ ย วชาญตามสายงานของบุ ค ลากร
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงผลการดาเนินงาน
4.3.4 ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
ความรู้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
งานวิจัยและบริการวิชาการ
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3. อัตลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนา
การบริหารจัดการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
4.1 โครงสร้างองค์กร
การวิเคราะห์และแบ่งโครงสร้างหน่วยงานขึ้นใหม่โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สภาประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

งานวิจัย

งานบริการ
วิชาการ

งานบริหารทั่วไป

งานคลังข้อมูลและ
สารสนเทศ
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4.2 โครงสร้างการบริหาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก

รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิรนิ ก้อนคง

รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ
ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์

คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รองผูอ้ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ

คณะกรรมการนโยบายและแผนงานบริการแก่สังคม

หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวกัลนิกา พูลผล

งานวิจัย

-หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุน
งบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุน
ภายนอก
(นางสาวปิยวดี น้อยน้าใส)
-หน่วยบริหารจัดการกองทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(นางสาวนิโลบล ฉ่าแสง)
-หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
(นางสาวณัฐมน วิจารณกุล)
(นายชนกันต์ พันธุ์อุดม)
-หน่วยพัฒนางานวิจัยและเครือข่ายความ
ร่วมมือ
(นายเจตต์นที ราชเมืองมูล)
-หน่วยวารสาร
(นางสาวรัตนา นาคสิงห์)

งานบริการวิชาการ

งานบริหารทั่วไป

งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ

-หน่วยเลขานุการ และงานธุรการสาร
-หน่วยบริหารงานบริการวิชาการ
(นางจิตรา มีคา)
-หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม
(นางสาวกัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ)
-หน่วยเผยแพร่ความรู้เพื่อชุมชน
(นางดาญาวี ภู่คง)

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

-หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ
(นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล)
-หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล
(นายสามารถ เน่าบู่)
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1. แนวคิดและหลักการการประเมินคุณภาพภายใน
1.1 แนวคิดและหลักการการประเมินคุณภาพภายใน
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารจัดการและการดาเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับสังคมว่าการดาเนินงานของสถาบันการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพหรือ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด สถาบันวิจัย
และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ได้ พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ การดาเนินงาน
ตามภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย คณะ ส านั ก / สถาบั น และสาขาวิ ช า โดยการควบคุ ม ปั จ จั ย
(Input Process Output – IPO) ตามระบบวงจรเดมมิ่ง (Plan Do Check Act - PDCA) คือให้บุคลากร
ทุกคนในสถาบันร่วมกันวางแผนและดาเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาสถาบัน อุดม ศึกษาและร่วมกัน
ตรวจสอบคุ ณภาพ เพื่อพั ฒนาปรั บ ปรุงคุณภาพการศึก ษาให้เ ป็นไปตามเป้าหมาย และมาตรฐาน
การศึกษา เมื่อสถาบันตรวจสอบตนเองแล้วต้นสังกัดจะช่วยติดตามและประเมินคุณภาพเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถาบันให้มีการพัฒนาคุณภาพ อยู่เสมอดังวงจร
ร่วมกันวางแผน
P

ร่วมกัน

A

D

ร่วมกันปฏิบัติ

C

ร่วมกัน

P : Plan

คือ

การวางแผนในการดาเนินการ

D : Do

คือ

การลงมือทาตามแผนที่วางไว้

C : Check

คือ

การตรวจสอบผลการดาเนินการกับแผน

A : Act

คือ

การยึดถือปฏิบัติ หากการดาเนินการบรรลุตามแผน
ถ้าการดาเนินการยังไม่บรรลุ ให้หาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่
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1.2 แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การพั ฒ นาตั ว บ่ง ชี้ ก ารประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุด มศึ ก ษา มี ห ลัก ส าคั ญ 6
ประการ คือ
1) ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4
ประการของการอุด มศึก ษาและพั นธกิ จ สนับ สนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกั บ หลัก เกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 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
คุณวุ ฒิระดั บ อุด มศึก ษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เ กี่ย วข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทาง
เดีย วกับ ตัวบ่งชี้ก ารประกันคุ ณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการสาคัญ คือ ไม่ให้เ ป็นภาระ
ซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา
3) ตัวบ่งชี้ป ระเมินปัจจัย นาเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและ
ผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ. พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพื่อ
ความเชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกั นคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับ การ
ประเมินภายนอกของ สมศ.
4) ตัวบ่งชีม้ ีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
5) จานวนตัวบ่งชีท้ ี่พัฒนาขึน้ เป็นเพียงจานวนตัวบ่งชีข้ ั้นต่า สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติม
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
6) เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญา
ตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เ น้นระดับ บัณฑิตศึก ษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เ น้นระดับ
ปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบัน ที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ตามนิ ย ามที่ ก าหนด ในประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้
- ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาพัฒนาตัวบ่งชี้ โดย
จ าแนกตามปั จ จั ย น าเข้ า กระบวนการ ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ โดยใช้ อ งค์ ป ระกอบ
คุณภาพ 9 ด้านที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันเป็นกรอบในการพัฒนา
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- กาหนดตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เป็นตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยนาเข้า ตัว
บ่งชี้ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีความครอบคลุมทุก
องค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐาน
- ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่กาหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน
คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ
ด้านบุคลากร การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
- กาหนดตัวบ่งชีเ้ ป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชีเ้ ชิงคุณภาพและตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณ
1.3 นิยามคาศัพท์ประกันคุณภาพ
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
นาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิ ดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวั ตกรรม โดยมีก ารศึก ษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เ หมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนว
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 รวมทั้งการแสดงรูป แบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บท
ประพันธ์และกวีนพิ นธ์รูปแบบต่างๆ
ผลงานที่ได้ รับ การตีพิม พ์ในวารสารระดับ ชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย หรื อ
บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มชี ื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ThaiJournal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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ผลงานที่ไ ด้ รับ การตี พิม พ์ ในวารสารวิ ชาการระดั บ นานาชาติ หมายถึ ง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ วารสาร 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 เป็นแผนที่กาหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของสถาบั น แผนกลยุ ท ธ์ ป ระกอบไปด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบัน ควร
คลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้องมีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันนาแผนกล
ยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนกลยุท ธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่ม าและใช้ไ ปของทรัพ ยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็น
เงินทุนที่ตอ้ งการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการ
ให้ก ลยุ ท ธ์ นั้นบังเกิ ด ผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เ ห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่า
สามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือ
สถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า
รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
หลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆ บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบ
หลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ดาเนินโครงการที่ชัดเจน
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง
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ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิท ธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุป ระสงค์และ
เป้า หมายของแผนการปฏิบ ัต ิร าชการตามที ่ไ ด้ร ับ งบประมาณมาด าเนิน การ รวมถึง สามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้น
น าของประเทศเพื ่อ ให้เ กิด ประโยชน์ส ุข ต่อ ประชาชน โดยการป ฏิบ ัต ิร าชการจะต้อ งมีท ิศ ทาง
ยุท ธศาสตร์ และเป้า ประสงค์ที่ชัด เจน มีก ระบวนการปฏิบ ัติง านและระบบงานที่เ ป็น มาตรฐาน
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เ ทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์ก ารสามารถใช้ท รัพ ยากรทั้งด้า นต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เ กิดประโยชน์สูงสุด ต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้า งความเชื่อ มั่น ความไว้ว างใจ รวมถึง ตอบสนองความคาดหวัง หรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับ บริก าร และผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย ที่มีค วามหลากหลายและมี ความ
แตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อ เป้า หมายที ่ก าหนดไว้ โดยความรับ ผิด ชอบนั ้น ควรอยู ่ใ นระดับ ที่ส นองต่อ ความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชีแ้ จงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญ หาหรือ ประเด็น ที ่ส าคัญ ที่เ กี่ย วข้อ ง ร่ว มคิด แนวทาง ร่ว มการแก้ไ ขปัญ หา ร่ว มใน
กระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลัก การกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่า ยโอนอานาจการตัด สิน ใจ
ทรัพยากร
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และภารกิจจากส่ว นราชการส่ว นกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)
และภาคประชาชนด าเนิน การแทนโดยมีอ ิส ระตามสมควร รวมถึง กา รมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจใน
การให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อ
ผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุค คลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไ ด้รับ ผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ
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
หรือ สัญ ชาติญ าณของแต่ล ะบุค คลในการท าความเข้า ใจในสิ ่ง ต่า งๆ เป็น ความรู ้ที ่ไ ม่ส ามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดหรือ ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทeงาน งานฝีมือหรือ
การคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดย
ผ่า นวิธ ีต่า งๆ เช่น การบัน ทึก เป็น ลายลัก ษณ์อัก ษร ทฤษฎี คู่มือ ต่า งๆ และบางครั้ง เรีย กว่า เป็น
ความรู้แบบรูปธรรม
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
(1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรื อสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
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(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใ ช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ย วข้องเป็นทั้ง
ความรูที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge)และ
ความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง
(เหตุผ ล) และอยู่ใ นมือ และส่ว นอื่น ๆ ของร่า งกาย (ทัก ษะในการปฏิบัติ) การจัด การความรู้เ ป็น
กิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ ทาโดยคนคนเดียว
แนวปฏิบ ัต ิที ่ด ี หมายถึง วิธ ีป ฏิบ ัต ิ หรือ ขั ้น ตอนการปฏิบ ัต ิที ่ท าให้ส ถาบัน ประสบ
ความสาเร็จ
หรือ สู ่ค วามเป็น เลิศ ตามเป้า หมาย เป็น ที่ย อมรับ ในวงวิช าการหรือ วิช าชีพ นั้น ๆ มีห ลัก ฐานของ
ความสาเร็จ ปรากฏชัด เจน โดยมีก ารสรุป วิธีป ฏิบัติ หรือ ขั้น ตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ บัน ทึก เป็น เอกสาร เผยแพร่ใ ห้ห น่ว ยงานภายในหรือ ภายนอกสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้
2. กลไกและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการและมาตรฐานของการควบคุม ตรวจ
สอบการดาเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบด้วย
1) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2) มีหน่วยงานรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3) มีการกาหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
4) มีการนาระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5) มีการกาหนดแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
6) มีคมู่ อื การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
7) มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการดาเนินการ เพื่อจะนาไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.2 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ ถูกพัฒนาเพื่อ
หาแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้การดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สอดคล้องกับนโยบาย
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และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงเห็นสมควรให้มีการกาหนดแนวปฏิบัติเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1) สถาบันวิจัยและพัฒนาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพื่อ
กากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวางแผนดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน พัฒนาคุณภาพฐานข้อมูล ประสานและดาเนินการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล งานประกั นคุณภาพ ติดตามประเมินและปรับปรุงพัฒนางานประกั นคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ
2) ให้ มี ก ารประสานด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระหว่ า งสถาบั น กั บ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
3) สถาบันดาเนินการเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้จัดทาคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันกาหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์
การประเมิน และค่าเป้าหมาย ของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพัฒนากลไก
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
4) สถาบันจัดทาระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อนาไปใช้ในการบริหารงานและดาเนินการของ
สถาบันตลอดจนจัดเป็นระบบสารสนเทศเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก
5) สถาบันนากลไกและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาไปดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
6) สถาบันมีก ารจัด กิ จกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาคุ ณภาพการศึก ษา
ทั้ ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงานตลอดจนประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ แ ก่ ป ระชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
7) สถาบันเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิ ด เห็ น และด าเนิ น กิ จ กรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการเป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
8) สถาบั น จั ด ท ารายงานเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ รั บ การตรวจสอบและรั บ รอง
มาตรฐาน
9) ให้ง านประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็น หน่ วยงานรองรั บ งานด้ านการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาของสถาบัน
2.3 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการกาหนดนโยบายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) พัฒนากลไกที่เข้มแข็งและการดาเนินงานประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ
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2) มีร ะบบการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของสถาบัน ที่ท ัน สมัย เหมาะสมและสามารถ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
3) น าระบบประกัน คุณ ภาพการศึก ษามาใช้ใ นงานบริห ารงานอย่า งเป็น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ
1) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
2) พัฒนาบุค ลากรทุก ระดับ ของสถาบันให้มีความรู้และความเข้าใจอันดีด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3) มีก ารกาหนดเป้าหมายการพัฒนาการด้านการประกันคุณภาพมาใช้ใ นการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัดอย่างชัดเจนและมีการประเมินผลความก้าวหน้า
2.4 กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นา ก าหนดตัว บ่ง ชี ้ก ารประเมิน คุณ ภาพภายในโดยพัฒ นาขึ ้น ตาม
แนวทางที่ส านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาก าหนด ให้มีค วามสอดคล้อ งกับ ตัว บ่ง ชี้ก าร
ประเมินคุณภาพภายนอกและลดความซ้าซ้อน อันจะทาให้หน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับความต้องการขององค์กรภายนอก รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของผู้ป ระเมินและหน่ว ยงานต่าง ๆ ดังแสดงความสอดคล้องของตัวบ่งชี้ก ารประเมิน
คุณภาพภายในกับตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอกดังนี้
ตารางที่ 1 ความสอดคล้องของตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนากับตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายนอก
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
ความสอดคล้อง
สกอ. ก.พ.ร.
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
5.1
6
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ. 5.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.2.1)
2.1
2
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.3.1)
3.1
2
องค์ประกอบที่ 4 อัตลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อ
2
พัฒนาท้องถิ่น
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ตารางที่ 2 ตารางตัวบ่งชี้ จาแนกตามรายองค์ประกอบ ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนาและเป้าหมาย
ผลดาเนินงานปีการศึกษา 2559 – 2561
องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้

เป้าหมายผลการดาเนินงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

หน่วยงานรับผิดชอบ

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
1.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
6 ข้อ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (สกอ. 5.1)
1.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
5
ผูร้ ับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน คะแนน
1.3 ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของ
4
โครงการของหน่วยงานตามพันธกิจ
คะแนน
1.4 ผลประเมินการบริหารงานของ
ผูบ้ ริหารตามความคิดเห็นของ
บุคลากร
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

งานบริหารทั่วไป
งานคลังข้อมูลและ
สารสนเทศ

4
คะแนน
-

4
คะแนน
-

งานบริหารทั่วไป

-

-

6 ข้อ

6 ข้อ

งานวิจัย
งานคลังข้อมูลและ
สารสนเทศ

6 ข้อ

6 ข้อ

งานบริการวิชาการ

6 ข้อ

6 ข้อ

งานวิจัย
งานบริการวิชาการ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(สกอ.2.1)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
6 ข้อ
(สกอ.3.1)
องค์ประกอบที่ 4 อัตลักษณ์
4.1 ระดับความสาเร็จของการบริหาร 6 ข้อ
จัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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สถาบันวิจัยและพัฒนา กาหนดตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ จานวน 5 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะ
ระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5
การประเมินจะนับข้อและระบุว่าผลการดาเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ
หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่ าได้ 0 คะแนน
กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดาเนินการ
ใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00-1.50
หมายถึง
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51-2.50
หมายถึง
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51-3.50
หมายถึง
การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51-4.50
หมายถึง
การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51-5.00
หมายถึง
การดาเนินงานระดับดีมาก
3. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5
ที่ว่า ด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กาหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามี
หน้าที่พิจารณา เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของ สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทามาตรฐาน
การอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับ กระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน
เพื่อน าไปสู่การกาหนดนโยบายการ พัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่จัดทาขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐาน การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการ
พัฒนา โดยมีสาระสาคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและ หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ไทยและเป็นมาตรฐานที่คานึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้
ทุ ก สถาบั น สามารถน าไปใช้ ก าหนดพั นธกิ จและมาตรฐานของการ ปฏิ บั ติ งานได้ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษายั งได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อ ปริญ ญา หลั ก เกณฑ์ และแนวปฏิบั ติเ กี่ ย วกั บ การพิจารณาประเมิน คุณภาพการจั ด
การศึก ษานอกสถานที่ ตั้ง ของสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ ส ถาบั นอุ ด มศึ ก ษาได้พั ฒ นาด้ า น
วิ ช าการและ วิ ช าชี พ รวมทั้ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและยกระดั บ มาตรฐานในการจั ด การศึ ก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให้ มี ค วาม ทั ด เที ย มกั น และพั ฒ นาสู่ ส ากล ซึ่ ง ท าให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวและ ต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึง
มาตรฐานคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และ
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ทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนดทั้งมาตรฐาน การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธ์กับมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติจึงจาเป็นต้องมีระบบประกัน
คุ ณ ภาพที่ พั ฒ นาขึ้ น ตามที่ ก าหนดไว้ใ นกฎกระทรวงว่ าด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และ วิ ธี ก ารประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553 ทั้ ง นี้ ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งมาตรฐานการศึ ก ษา หลั ก เกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องและการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1. 1
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ทั่งในฐานะพลเมืองและ
พลโลก

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

หลักเกณฑ์กากับมาตรฐาน
รวมถึงมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้

การประกันคุณภาพภายใน ภายในตัวบ่งชีต้ ามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และการบริหารจัดการ
ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดรับคุณภาพ

แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
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4. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่
ต้อง ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ
ติดตามและ ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอด้วย
เหตุนี้ระบบประกัน คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนาเข้า (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก ที่เน้นการประเมินผล
การจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยได้ เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2

แผนภาพที่ 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
แล้ว จาเป็นต้องจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดทา
รายงาน ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กาหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทาง
ระบบออนไลน์ ตั้งแต่ การจัดเก็บข้อมู ลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้ นสั งกั ด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองที่มคี วามลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบัน ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร
การดาเนินการของคณะและสถาบันเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ ออกไปรับใช้สังคม
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บทที่ 2
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
หลักการ
สถาบันวิจัย และพั ฒนาให้ค วามสาคักัั บ ัารบริหารจัดัาร โดยมีคณะัรรมัารประจา
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ท าหน้ า ที่ ใ นัารั าัั บ ดู แ ลัารท างานของสถาบั น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สถาบั น อุ ด มศึ ั ษาจะต้ อ งบริ ห ารจั ด ัารด้ า นต่ า งๆ ให้ มี คุ ณ ภาพ เช่ น ทรั พ ยาัรบุ ค คล ระบบ
ฐานข้อมูล ัารบริหารความเสี่ยง ัารบริหารัารเปลี่ยนแปลง ัารบริหารทรัพยาัรทั้ งหมด ฯลฯ
เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ัาหนดไว้โดยใช้หลััธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 ัารบริหารของสถาบันเพื่อัารัาัับติดตามผลลัพธ์ตามพันธัิจ ัลุ่มสถาบัน
และเอัลััษณ์ของสถาบัน (สัอ. 5.1)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริัารตามพันธัิจของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ. 5.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ัระบวนัาร
การคิดรอบปี : ปีัารศึัษา (1 ส.ค.61 – 31 ั.ค. 62)
คาอธิบายตัวบ่งชี้: สถาบันวิจัยและพัฒนามีพันธัิจหลัั คือ ัารบริหารจัดัารงานวิจัยและบริัาร
วิชาัารแั่ สั งคม ในัารด าเนินพั นธัิ จหลั ั สถาบันจาเป็ นต้องมีั ารจัดท าแผนเพื่อ ั าหนดทิ ศ
ทางัารพัฒนาและ ัารดาเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องัับเป้าหมาย ตลอดจนมีัารบริหารด้าน
บุคลาัร ัารเงิน ความเสี่ ยงและัารประัันคุณภาพัารศึัษา เพื่อสนับสนุนัารดาเนินงานตาม
พันธัิจหลััให้บรรลุเป้าหมายที่ัาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
1. พัฒนาแผนัลยุทธ์จาัผลัารวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงัับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
รวมทั้งสอดคล้องัับัลุ่มสถาบันและเอัลััษณ์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนัล
ยุทธ์ทางัารเงินและแผนปฏิบัติัารประจาปีตามัรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผน ัลยุทธ์ และเสนอผูบ้ ริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ

25
2. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาััารวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เัิด
จาัปัจจัยภายนอั หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อัารดาเนินงานตามพันธ
ัิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
3. บริหารงานด้วยหลััธรรมาภิบ าลอย่างครบถ้วน 10 ประัาร ที่อธิบายัารดาเนินัาร
อย่างชัดเจน
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาัความรู้ทั้งที่มีอยู่ใ นตัวบุคคล ทััษะของผู้มีป ระสบัารณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธัิจด้านต่างๆ ของ
หน่วยงาน จัดเั็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออัมาเป็นลายลััษณ์อััษรและนามาปรับ
ใช้ในัารปฏิบัติจริง
5. ัารัาัับติดตามผลัารดาเนินงานตามแผนัารบริหารและแผนพัฒนาบุคลาัร
6. ดาเนินงานด้านัารประัันคุณภาพัารศึัษาภายในตามระบบและัลไัที่เหมาะสมและ
สอดคล้องัับพั นธัิจและพัฒนาัารของหน่วยงานที่ได้ป รับ ให้ัารดาเนินงานด้านัาร
ประัันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของัารบริหารงานคณะตามปัติที่ประัอบด้วยัารควบคุม
คุณภาพ ัารตรวจสอบคุณภาพ และัารประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีัารดาเนินัาร
1 ข้อ

มีัารดาเนินัาร
2 ข้อ

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีัารดาเนินัาร
3 ข้อ

มีัารดาเนินัาร
4-5 ข้อ

มีัารดาเนินัาร
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน:
วิธีการคานวณ
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
x 5
100
เกณฑ์การให้คะแนน (เป้าหมาย ร้อยละ 100)
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
หลักการ
สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นาแต่ล ะแห่ง อาจมีจ ุด เน้น ในเรื ่อ งัารวิจ ัย ที ่แ ตัต่า งััน ขึ ้น ัับ
สภาพแวดล้อ มและความพร้อ มของแต่ล ะสถาบัน อย่า งไรั็ต ามทุั สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นา
จาเป็น ต้อ งมีพัน ธัิจ นี้เ ป็น ส่ว นหนึ่ง ของพัน ธัิจ สถาบัน ดัง นั้น จึงต้อ งมีร ะบบและัลไัควบคุม ให้
สามารถดาเนินัารในพันธัิจด้านนี้อย่างมีป ระสิท ธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละ
สถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เัิดประโยชน์ัารวิจัยจะประสบความสาเร็จและ
เัิด ประโยชน์จาเป็นต้องมีส่ว นประัอบที่สาคัก 3 ประัารคือ 1) สถาบันต้องมีแผนัารวิจัย มี
ระบบและัลไัตลอดจนมีัารสนับสนุนทรัพยาัรให้ สามารถดาเนินัารได้ตามแผน 2) คณาจารย์
มีส่วนร่วมในัารวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาัารงานวิจัยัับัารจัดัารเรียนัารสอนและพันธัิจ
ด้านอื่นๆของสถาบันและ 3) ผลงานวิจัย มีคุณภาพมีป ระโยชน์สนองยุท ธศาสตร์ของชาติและ
มีัารเผยแพร่อย่างัว้างขวาง
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระบบและัลไััารบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สัอ.2.1)
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.2.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ัระบวนัาร
การคิดรอบปี : ปีัารศึัษา (1 ส.ค.61 – 31 ั.ค. 62)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องมีัารบริหารจัดัารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพโดยมีแนวทางัารดาเนินงานที่เป็นระบบและมีัลไัส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถ
ดาเนินัารได้ตามแผนที่ัาหนดไว้ทั้งัารสนับสนุนด้านัารจัดหาแหล่งทุนวิจัยและัารจัดสรรทุนวิจัย
จาังบประมาณของสถาบันให้ัั บบุค ลาัรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแั่อาจารย์และนัั วิจัย ัาร
สนั บ สนุน ทรั พ ยาัรที่ จาเป็ นซึ่ งรวมถึ ง ทรั พยาัรบุค คล ทรั พยาัรัารเงิ น เครื่ องมือ อุป ัรณ์ ที่
เัี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวักและัาลังใจแั่นััวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและ
ัลไัเพื่อช่วยในัารคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
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เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
1. มีร ะบบสารสนเทศเพื่ อ ัารบริ หารงานวิ จั ย ที่ ส ามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ ใ นัารบริห าร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธัิจด้านัารวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติัารวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึัษาและสนับสนุนัารวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนัารวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่ ง อ านวยความสะดวัหรื อ ัารรั ั ษาความปลอดภั ย ในัารวิ จั ย หรื อ งาน
สร้ า งสรรค์ เช่ น ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบรั ั ษาความปลอดภั ย ใน
ห้องปฏิบัติัารวิจัย
- ัิจัรรมวิชาัารที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ัารจัดประชุมวิชาัาร
ัารจัดแสดงงานสร้างสรรค์ ัารให้มีศาสตราจารย์อาคันคุัะหรือศาสตราจารย์
รับเชิก (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนัารเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในัารประชุม
วิชาัารหรือัารตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีัารเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ นัารประชุ ม วิ ช าัารหรื อ ัารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ
5. มีัารพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนััวิจัย มีัารสร้างขวักและัาลังใจตลอดจนยัย่อง
อาจารย์และนััวิจัยที่มผี ลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและัลไัเพื่อช่วยในัารคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์และดาเนินัารตามระบบที่ัาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีัารดาเนินัาร
1 ข้อ

มีัารดาเนินัาร
2 ข้อ

มีัารดาเนินัาร
3 - 4 ข้อ

มีัารดาเนินัาร
5 ข้อ

มีัารดาเนินัาร
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
หลักการ
ัารบริั ารทางวิชาัารแั่สังคมเป็นหนึ่งในภารัิจหลััของสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบัน
พึงให้บริัารทางวิชาัารแั่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆตามความถนัดและในด้านที่
สถาบัน มีค วามเชี่ย วชากัารให้บ ริั ารทางวิช าัารอาจให้เ ปล่า โดยไม่คิด ค่า ใช้จ่า ยหรือ อาจคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริัารทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอัชนหน่วยงานอิสระหน่วยงาน
สาธารณะชุมชนและสังคมโดยัว้างรูป แบบัารให้บริั ารทางวิชาัารมีความหลาัหลายเช่นัาร
อนุกาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยาัรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาัารให้คาปรึัษาให้ัารอบรม
จัด ประชุมหรือสัมมนาวิชาัารทางานวิจัย เพื่อตอบคาถามต่างๆหรือเพื่อชี้แนะสังคมัารให้บ ริั าร
ทางวิชาัารนอัจาัเป็นัารทาประโยชน์ใ ห้สัง คมแล้ว สถาบัน ยังได้รับ ประโยชน์ใ นด้านต่างๆคือ
เพิ่มพูนความรู้และประสบัารณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่ัารพัฒนาหลััสูตรมีัารบูรณาัารเพื่อ
ใช้ประโยชน์ทางด้านัารจัดัารเรี ยนัารสอนและัารวิจัยพัฒนาตาแหน่งทางวิชาัารของอาจารย์
สร้างเครือข่ายัับหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นแหล่งงานของนััศึัษาและเป็นัารสร้างรายได้ของสถาบัน
จาััารให้บริัารทางวิชาัารด้วย
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
3.1 ัารบริัารวิชาัารแั่สังคม
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ 3.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้
: ัระบวนัาร
การคิดรอบปี: ปีัารศึัษา (1 ส.ค.61 – 31 ั.ค. 62)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ัารบริัารทางวิชาัารเป็นภารัิจหลััอย่างหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบั น จึ ง มี ั ระบวนัารในัารให้ บ ริ ั ารวิ ช าัารแั่ สั ง คม โดยัารศึ ั ษาความต้ อ งัารของ
ัลุ่มเป้าหมายนามาจัดทาแผนบริัารวิชาัาร ทั้งัารบริัารวิชาัารที่ทาให้เัิดรายได้และัารบริัาร
วิชาัารที่สถาบันจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แั่ชุมชนหรือสังคมโดยมีัารประเมินความสาเร็จของัาร
บริัารวิชาัาร และนามาจัดทาเป็นแผนัารใช้ประโยชน์จนเัิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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เกณฑ์มาตรฐาน:
1. ั าหนดชุม ชนหรื อองค์ั ารเป้า หมายของัารให้บ ริั ารวิชาัารแั่สั งคมโดยมี ความ
ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2. จัดทาแผนบริัารวิชาัารโดยมีส่วนร่วมจาัชุมชนหรือองค์ัารเป้าหมายที่ัาหนดในข้อ
1
3. ชุมชนหรือองค์ัารเป้าหมายได้รับัารพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลััฐานปราัฏ
ชัดเจน
4. ชุมชนหรือองค์ัารเป้าหมายดาเนินัารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือัับหน่ วยงานภายนอัในัารพัฒนาชุมชน
หรือองค์ัารเป้าหมาย
6. ทุัคณะมีส่วนร่วมในัารดาเนินัารตามแผนบริัารทางวิชาัารแั่สังคมของสถาบัน
ตามข้อ 2 โดยมีจานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยัว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของ
สถาบัน ทั้งนี้ตอ้ งมีอาจารย์มาจาัทุัคณะ
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีัารดาเนินัาร
มีัารดาเนินัาร มีัารดาเนินัาร มีัารดาเนินัาร มีัารดาเนินัาร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 4 อัตลักษณ์
หลักการ
ด้วยสานัังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพัารศึัษา (องค์ัารมหาชน) ได้ัาหนดให้
หน่ว ยงานสถานศึั ษาระบุอัตลั ัษณ์ของสถานศึั ษาพร้อมตัวบ่งชี้เ พื่อให้มีั ารพัฒนาที่มีคุณภาพ
ต่อเนื่องเข้าสู่ระดับสาัล ประัอบัับคณะัรรมัารผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาในปีัารศึัษา พ.ศ. 2556 ได้เสนอแนะให้มีัารปรับองค์ประัอบด้านอัตลััษณ์เพื่ อให้มีความ
ท้ายทายและสะท้อนผลของัารดาเนินงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
4.1 ระดับความสาเร็จของัารบริหารจัดัารงานวิจัยและบริัารวิชาัารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น
ชนิดของตัวบ่งชี้
: ัระบวนัาร
การคิดรอบปี: ปีัารศึัษา (1 ส.ค.61 – 31 ั.ค. 62)
คาอธิบายตัวบ่งชี้: สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ดาเนินงานัารบริหารจัดัารงานวิจัยและบริัารวิชาัาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงมีัระบวนัารที่ช่วยให้เัิดงานวิจัยหรืองาน
สร้ า งสรรค์ ไ ปใช้ ใ ห้ เ ัิ ด ประโยชน์ แ ั่ ห น่ ว ยงานภายนอัหรื อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง มี ั ารประเมิ น
ัระบวนัารเพื่อนาไปพัฒนาระบบต่อไป
เกณฑ์มาตรฐาน:
1. มีระบบและัลไัเพื่อช่วยให้เัิดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เัิดประโยชน์ และมี
ัารรับรองัารใช้ประโยชน์จริงจาัหน่วยงานภายนอัหรือชุมชน
2. มีระบบและัลไััารรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาังานวิจัยเพื่อให้
เป็นองค์ความรูท้ ี่คนทั่วไปเข้าใจได้และดาเนินัารตามระบบที่ัาหนด
3. มีัารประเมินผลความสาเร็จของัารบูรณาัารงานบริัารทางวิชาัารแั่สังคมัับัาร
เรียนัารสอนและ/หรือัารวิจัย
4. ระดับัารประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดัารงานวิจัย ไม่น้อยัว่า 3.51
5. ระดั บ ัารประเมิ นผลความพึง พอใจต่อ ระบบบริ หารจัดัารงานบริั ารวิช าัารและ
โครงัารสืบสานอันเนื่องมาจาัพระราชดาริ ไม่น้อยัว่า 3.51
6. มีัารนาผลัารประเมินในข้อ 5 ไปพัฒนาระบบและัลไัหรือัิจัรรมัารให้บริัารทาง
วิชาัาร
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เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีัารดาเนินัาร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีัารดาเนินัาร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีัารดาเนินัาร
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีัารดาเนินัาร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีัารดาเนินัาร
6 ข้อ
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บทที่ 3
แนวทางการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
รูปแบบรายงาน
1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมาเป็น
รูปแบบ ในการจัดทารายงานการประเมินตนเองได้
2. เนื้อหาสาระสาคัญ ในรายงานควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย กระชับ นาเสนอข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพตามที่เห็นว่าเหมาะสม
3. หน่วยงานสามารถจัดแสดงข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการพิจารณาตามประเด็น
ของแต่ละตัวบ่งชี้
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แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเองระดับสานัก/สถาบัน
ปีการศึกษา 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค.61 – 31 ก.ค.62)

34
คานา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดทารายงานการประเมินตนเองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายงานสถานภาพและพัฒนาการด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ของสานัก/สถาบัน ต่อสาธารณชน และเพื่อประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก/สถาบัน ประจาปีการศึกษา
2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
สาระสาคัญในรายงานฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายใน
ส่วนที่ 3 ส่วนสรุปผลการดาเนินงานและทิศทางการพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยตระหนักในความสาคัญของการประเมินตนเอง และพร้อมที่จะนาผลการ

ประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการดาเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แก่นักศึกษา สังคม และ
ชุมชนต่อไป

(........................................)
ผู้อานวยการ สานัก/สถาบัน........
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายนามบุคลากร
ข้อมูลสถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประเมิน
ผลการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชีข้ องสานัก/สถาบัน
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 อัตลักษณ์
ส่วนที่ 3 ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ตาราง ป.1 ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
..

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

..
...

บทสรุปผู้บริหาร
สานัก/สถาบัน..........มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยงาน..........................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ปัจจุบันสานัก /สถาบัน ..... มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิบูล สงครามตั้ง อยู่ใ นจัง หวัด พิษ ณุโ ลก ตั้ง อยู่ที่. ........
มีบุคลากรทั้งสิ้น ............ คน และมีงบประมาณเพื่อการบริหารดาเนินงานตามภารกิจ รวม ..................... บาท
ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ของสานัก/สถาบัน.....
ในปีการศึกษา 2561 สานัก/สถาบัน มีผลการประเมินตนเอง โดยสามารถแบ่งตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จานวน ........... ตัวบ่งชี้ อยู่ในเกณฑ์ .... โดยมีค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชีข้ องผลการ
ประเมินเท่ากับ ....
เมื่อพิจารณาผลการประเมินของสานัก/สถาบัน ในภาพรวม ที่จาแนกตามองค์ประกอบคุณภาพของสานัก/
สถาบัน ทั้ง ............องค์ประกอบ จะพบว่ามีผลการประเมินดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 ..................... มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ...................อยู่ในระดับ..........
องค์ประกอบที่ 2 .................... มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ..................อยู่ในระดับ..............
ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลเพื่อการพัฒนาตนเองได้ดังต่อไปนี้
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1 ...
1.2 ...
1.3 ...

ส่วนที่ 1 บทนา
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์
โครงสร้างการบริหาร
ระบบธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายนามบุคลากร
ข้อมูลสถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา

ภาคผนวก

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน
ในปีการศึกษา 2561 สานัก/สถาบัน ............ ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในในองค์ประกอบของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จานวน ......... ตัวบ่งชี้ โดยเรียงลาดับตัวบ่งชีท้ ี่รับการประเมิน ดังนี้
องค์ประกอบด้าน
1.การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของสานัก/สถาบัน เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
2.การวิจัย

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

(สกอ.

2.1)
3.การบริการวิชาการ
4.อัตลักษณ์

ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สงั คม (สกอ 3.1)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของสานัก/สถาบันเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน:
1. พัฒ นาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ข องหน่วยงาน และพัฒ นาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติก ารประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
4. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้งั ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
6. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อ งกับพันธกิจและ
พัฒ นาการของหน่วยงานที่ได้ป รับ ให้ก ารดาเนิน งานด้า นการประกัน คุณภาพเป็นส่ว นหนึ ่ง ของการบริห ารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มี

เกณฑ์การประเมิน



1. พัฒ นาแผนกลยุท ธ์จ ากผลการ
วิเ คราะห์ SWOT โดยเชื ่อ มโยงกับ
ว ิส ัย ท ัศ น ์ข อ ง ห น ่ว ย ง า น ร ว ม ทั ้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของหน่ว ยงาน และพัฒ นาไปสู ่แ ผนกล
ยุท ธ์ท างการเงิน และแผนปฏิบ ัต ิก าร
ประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อ ให้บรรลุผ ล
ตามตัว บ่ง ชี ้แ ละเป้า หมายของแผนกล
ยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลดาเนินงาน

รายการเอกสารอ้างอิง
1.1-1(1)
1.1-1(2)
1.1-1(3)

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลดาเนินงาน

รายการเอกสารอ้างอิง



2. ดาเนินงานตามแผนบริห ารความ
เสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจ จัย เสี ่ย งที ่เ กิด จากปัจ จัย ภายนอก
หรือ ปัจ จัย ที ่ไ ม่ส ามารถควบคุม ได้ท่ี
ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม

1.1-2(1)
1.1-2(2)
1.1-2(3)



3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อ ธิบาย
การดาเนินงานอย่างชัดเจน

1.1-3(1)
1.1-3(2)
1.1-3(3)



4. ค้น หาแนวปฏิบัติที่ดีจ ากความรู้
ทั ้ง ที ่ม ีอ ยู ่ใ นตัว บุค คล ทัก ษะของผู ้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ต า ม ป ร ะ เ ด ็น ค ว า ม รู ้ อ ย ่า ง น ้อ ย
ครอบคลุม พัน ธ กิจ ด้า นต่า ง ๆ ของ
หน่ว ยงาน จัด เก็บ อย่า งเป็น ระบบโดย
เผยแพร่อ อกมาเป็น ลายลัก ษณ์อ ัก ษร
และนามาปรับใช้ในการปฏิบัติง านจริง



5 . ก า ร ก า ก ับ ต ิด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนิน งานตามแผนการบริห ารและ
แผนพัฒนาบุคลากร



6 . ด า เ น ิน ง า น ด ้า น ก า ร ป ร ะ ก ัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและ
กลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจ และพัฒ นาการของหน่ว ยงานที ่ไ ด้
ปรับ ให้ก ารดาเนิน งานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที ่ป ร ะกอบด้ว ย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

.…. ข้อ

…. ข้อ

/

….. คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน:
วิธีการคานวณ
ใช้บัญญัตไิ ตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบั บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
100
เกณฑ์การให้คะแนน (เป้าหมาย ร้อยละ 100)
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน

x 5

ส่วนที่ 3
สรุปผลการดาเนินงาน
สานัก/สถาบัน.............
ตาราง ป. 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
องค์ประกอบ
คะแนนการประเมิน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

