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สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การ
สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นตามพันธกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ บุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบและแนวทางการประกันคุณภาพ คู่มือประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ที่พัฒนาขึ้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบุคลากรที่จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ต่อไป 
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         บทที่ 1 :  
บทน ำ 
 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีฐานะเป็น “ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร” ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีส านักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณส่วนหนึ่งของบ้านพิบูล วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
ถนนวังจันทน์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
พิบูลสงคราม พ.ศ.2538 ซึ่งได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมีฐานะเป็น “ส ำนักวิจัยและบริกำร
วิชำกำร”   
 พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ท าให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 10 ส่วนราชการ และ
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ เปลี่ยนฐานะเป็น “สถำบันวิจัยและพัฒนำ” 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหัวหน้าส่วนราชการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
โดยมีรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 คน ในปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 
หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการสถาบัน ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย และฝ่ายบริการวิชาการ 
 

ที่ตั้ง 
ปี พ.ศ. 2540 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ย้ายส านักงานมาอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์

คอมพิวเตอร์ (ส่วนวังจันทน์)  และต่อมาในปีพ.ศ. 2544 ได้ย้ายส านักงานมาตั้งอยู่อาคาร 4  ชั้น 1  ห้อง 
413 และ 414    สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)   

ปี พ.ศ. 2550 จวบจนปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว   เลขที่ 156 หมู่ 5  ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
 ส าหรับการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการบริหารงานซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และมีรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 คน โดย
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 

1.  งานเลขานุการสถาบัน 
2.  งานบริหารจัดการงานวิจัย 
3.  งานบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 

ประวัติควำมเป็นมำของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
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1.  

 

 
ปรัชญำ 

         สร้างและบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยจากภูมิปัญญาสู่การพัฒนาสังคม 
 

วิสัยทัศน์ 
         สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งมั่นสร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยและสากล เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

  พันธกิจ 
1. สร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่เข้มแข็ง 
2. เสริมสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
4. สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยชาติตามความต้องการของท้องถิ่น และ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
7. ส่งเสริมวิชาการและบริการวิชาการแก่ชุมชน 
8. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
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ยุทธศำสตร์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
การสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยจากการสร้างองค์ความรู้ที่มาจากภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล

ให้ไดร้ับการยอมรับในระดับสากลทั้งคุณภาพและปริมาณ 

กลยุทธ์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   2  

ประเด็นยุทธศาสตร์  คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  ได้จัดท ากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามภารกิจของหน่วยงาน  
ดังนี้  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนาการวิจัย สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท า
กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

    กลยุทธ์ที่ 1 : สร้ำงนักวิจัยและผลงำนวิจัยระดับสำกลให้ได้รับกำรยอมรับทั้งปริมำณและ  
                    คุณภำพเพื่อพัฒนำประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  
           ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาสังคม       
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาแหล่งเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ที่ได้

มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.4 บริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่และพัฒนาสู่การใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น                   
กลยุทธ์ที่ 1.5 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1.6 สร้างและพัฒนางานวิจัยสถาบัน 

    กลยุทธ์ที่ 2 :   ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรและกำรวิจัยสู่สำธำรณะเพื่อพัฒนำสังคม 
                  ประเทศชำติ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนการให้บริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกและการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและการบริการวิชาการให้มี  

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และยุทธศำสตร์หรือ/กลยุทธ์ 
ของหน่วยงำน 
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            ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2.3  สร้างศูนย์บริการวิชาการเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ 3 :  กำรศึกษำวิจัยถ่ำยทอดและสืบสำนงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนว  
                 พระรำชด ำริ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างองค์ความรู้จากการสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนว 
       พระราชด าริ 

กลยุทธ์ที่ 4 :  พัฒนำและบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการและการบริหาร  
                             จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย บริการวิชาการ และการบริหาร 
จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค ์
 

1.  มีนักวิจัยและผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิ
ปัญญาสากลให้มีคุณภาพระดับสากลเพ่ือพัฒนาประเทศ 

2.  องค์ความรู้ทางวิชาการและวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติ 

3.  องค์กรทุกภาคในมหาวิทยาลัยมีการศึกษาวิจัย ถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และประชาชนมีการสืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.  สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
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โครงสร้างการบริหารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน  ในคราวการประชุมครั้งที่  5/2555  วันที่  28  มีนาคม 2555  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักงานผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      
 (นางสาวกัลนกิา  พูลผล) 

รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ           
ผศ.ดร. นิวัตร พัฒนะ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
  ดร.ชนิกานต์    คุ้มนก 

คณะกรรมการประจ า                      
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       
 ดร. สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการ  
 ผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย         
 ดร.เชิดชัย  โพธ์ิศรี 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร               
ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 

คณะกรรมการ                   
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

คณะกรรมการพฒันา            
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

คณะกรรมการบริการวิชาการ  
และวิชาชีพแก่สังคม 

คณะกรรมการส่งเสริมและสบื
สานโครงการในพระราชด าร ิ

หัวหน้าส านักงานเลขานุการสถาบัน หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ 

 
งานบรหิารจัดการงานบริการ                 
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

 
งานส่งเสริมและสืบสานโครงการ   

(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

 

งานหน่วยฝึกอบรม                                    
  ( เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

 
งานเครือข่ายและบริการวิชาการ    

(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

 
งานพัฒนาระบบฐานข้อมลูการบรกิาร
วิชาการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

 
งานส่งเสริมการจดสิทธิบัตร 
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

 
งานธุรการและสารบรรณ             

 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

 

หัวหน้าฝ่ายบรหิารจัดการงานวิจัย 

 
งานนโยบายและแผน                 

  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    
(นักวิชาการการศึกษา) 

งานบุคลากร สวัสดกิาร และอาคารสถานที่               
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ            
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 

งานประชาสัมพันธ์                         
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานการเงินและพัสดุ                        
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานธุรการและสารบรรณ              
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานประชุมสถาบัน                       
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

งานประสานและสง่เสรมิโครงการวิจัย  
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย            
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย   
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานส่งเสริมวิจัยเฉพาะทาง              
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานเครือข่ายการวิจัย                     
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานพัฒนาระบบฐานข้อมลูงานวิจัย      
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานพัฒนาระบบฐานข้อมลูงานวิจัย               
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

งานธุรการและสารบรรณ              
(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

 โครงสร้ำงกำรบรหิำร 
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โครงสร้างบริหารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
สถาบัน  ในคราวการประชุมครั้งที่  5/2555  วันที่  28  มีนาคม 2555 โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรภายใน
ออกเป็น 3 ฝ่ายคือ ส านักงานเลขานุการสถาบัน ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย และฝ่ายบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

ส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 

ส านักงานเลขานุการสถาบัน ฝ่ายบริการวิชาการ 

 
งานบรหิารจัดการงานบริการ                  

 

งานส่งเสริมและสืบสานโครงการ    

 

งานหน่วยฝึกอบรม                                    
  ( เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

 
งานเครือข่ายและบริการวิชาการ    

(เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป) 

 
งานพัฒนาระบบฐานข้อมลูการบรกิาร

วิชาการ  

 
งานส่งเสริมการจดสิทธิบัตร 

 

งานธุรการและสารบรรณ             

 

ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย 

 
งานนโยบายและแผน                 

  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน) 

งานประกันคุณภาพการศึกษา     

งานบุคลากร สวัสดกิาร และอาคาร
สถานที่                

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ             

งานประชาสัมพันธ์                          

งานการเงินและพัสดุ                         

งานธุรการและสารบรรณ               

งานประชุมสถาบัน                       
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

งานประสานและสง่เสรมิโครงการวิจัย   

งานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย             

งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย    

งานส่งเสริมวิจัยเฉพาะทาง               

งานเครือข่ายการวิจัย                      

งานพัฒนาระบบฐานข้อมลูงานวิจัย       

งานพัฒนาระบบฐานข้อมลูงานวิจัย                

งานธุรการและสารบรรณ               

 โครงสร้ำงองค์กร 
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คุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธาน และภารกิจของสถาบัน 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Assurance) หมายถึง การท ากิจกรรมหรือการ

ปฏิบัติการในภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนเกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐาน 
ปัจจัยน าเข้า ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาของสถาบัน 

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน 

   ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นการประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันจากภายในโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผลจากการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน คือ มีการวางระบบงานที่มีระบบกลไกชัดเจน รวมทั้งมีการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างๆ การด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

กลไกกำรประกันคุณภำพ หมายถึง บุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ กิจกรรม และหน่วยงานซึ่ง
สนับสนุนให้การด าเนินงานตามพันธกิจ เป็นไปอย่างราบรื่นตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ว่าสถาบันมีระบบ
กลไกก ากับ ควบคุมคุณภาพ และได้ปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกล่าว 

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถาบันที่มี
ผลต่อคุณภาพการศึกษา 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึง
ประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถาบัน เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม และก ากับดูแล 
การตรวจสอบ การประเมินผล  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  กล่าวคือ  ส่งเสริมการวิจัย
เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน /สังคม 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ว่าการด าเนินงานของสถาบันในแต่ละมาตรฐาน  เป็นไปตาม
เกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 

กำรประกันคุณภำพภำยใน หมายถึง การประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันโดยบุคลากรของสถาบัน   หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแล 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  
การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ซึ่งกระท าโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือผู้ประเมินภายนอกแล้วแต่กรณี เพ่ือมุ่ง
ให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

กำรรับรองมำตรฐำน หมายถึง การให้การรับรองการท าการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้
ประเมินภายนอก ที่มีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก าหนด 

นิยำมศัพท์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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ผู้ประเมินภำยนอกระดับอุดมศึกษำ หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ท าการประเมินคุณภาพภายนอก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

รำยงำนประจ ำปี  หมายถึง  รายงานสัมฤทธิผลการด าเนินงานในรายปีของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่ง
ถือว่าเป็นรายงานการประเมินตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาที่เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบดุล (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่ำเสื่อมรำคำ หมายถึง การปันส่วนต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาเกิดจากการสูญเสียศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ถาวรอันเนื่องมาจาก
เวลา  การใช้งาน  และความล้าสมัย  หน่วยงานจะต้องรับรู้การสูญเสีย  ศักยภาพในการให้บริการของ
สินทรัพย์ถาวรในรูปของค่าเสื่อมราคาคู่กับค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นประจ าในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี การ
ค านวณค่าเสื่อมราคาใช้เกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  กองนโยบายและแผน จะเป็นผู้จัดท า
ข้อมูลส่งให้สถาบัน 
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P 

D C 

A 

 
 

การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจของสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้กับสังคมว่าการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพหรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้ วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ การด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย  คณะ  ส านัก/ สถาบันและสาขาวิชา  โดยการควบคุมปัจจัย  (Input   Process  Output 
– IPO) ตามระบบวงจรเดมมิ่ง (Plan Do Check Act - PDCA) คือให้บุคลากรทุกคนในสถาบันร่วมกัน
วางแผนและด าเนินการตามแผนเพ่ือพัฒนาสถาบัน อุดม ศึกษาและร่วมกันตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา เมื่อสถาบันตรวจสอบตนเอง
แล้วต้นสังกัดจะช่วยติดตามและประเมินคุณภาพเพ่ือให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถาบันให้มี
การพัฒนาคุณภาพ อยู่เสมอดังวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P    :    Plan    คือ  การวางแผนในการด าเนินการ 
D   :    Do คือ การลงมือท าตามแผนที่วางไว้ 
C   :    Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินการกับแผน 
A   :     Act คือ การยึดถือปฏิบัติ หากการด าเนินการบรรลุตามแผน  
    ถ้าการด าเนินการยังไม่บรรลุ ให้หาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่ 
 
 
 
 

ร่วมกันวำงแผน ร่วมกันปรับปรุง 

ร่วมกันตรวจสอบ
ตรวจสอบ 

ร่วมกันปฏิบัต ิ

แนวคิดและหลักกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   เป็นกระบวนการและมาตรฐานของการควบคุม  ตรวจ 
สอบการด าเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ประกอบด้วย 

1.  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา    
2. มีหน่วยงานรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา    
3.  มีการก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
4.  มีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน    
5.  มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
6.  มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา    
7.  มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการด าเนินการ เพื่อจะน าไปสู่การ

ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

แนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย  

ราชภัฏพิบูลสงคราม สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึง
เห็นสมควรให้มีการก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1.  สถาบันวิจัยและพัฒนาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  เพ่ือก ากับ
ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  วางแผนด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน พัฒนาคุณภาพฐานข้อมูล ประสานและด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพ 
ติดตามประเมินและปรับปรุงพัฒนางานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ 

2.  ให้มีการประสานด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

3.  สถาบันด าเนินการเพ่ือเตรียมการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้จัดท าคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันก าหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และค่า
เป้าหมาย ของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพัฒนากลไกและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4. สถาบันจัดท าระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารงานและด าเนินการของ
สถาบันตลอดจนจัดเป็นระบบสารสนเทศเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก 
 5.  สถาบันน ากลไกและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาไปด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

กลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
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 6.  สถาบันมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน   ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
 7.  สถาบันเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็น และด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 8.  สถาบันจัดท ารายงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
 9.  ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นหน่วยงานรองรับงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามซึ่งได้จากการปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน   ให้มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอกและลดความซ้ าซ้อน อันจะท าให้หน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับความต้องการขององค์กรภายนอก รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินและหน่วยงานต่าง ๆ ดังแสดงความสอดคล้องของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายในกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ  ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 1 ความสอดคล้องของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ ภายนอก 
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ควำมสอดคล้องกับ 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  1.1 - - 
องค์ประกอบท่ี 2            กำรผลิตบัณฑิต 
2.4  ระบบการพัฒนาบุคลากร 2.4 ๒.๔,๑๔ 12 
องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจัย 
4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  4.1 - - 
4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  4.2 - - 
องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม   5.1 ๘ - 
5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  5.2 - - 
๕.๙ การเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก - ๙ - 
องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม - ๑๑ - 
องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บรหิารทุกระดับของสถาบัน 7.1 ๑๒,๑๓ 9.1,9.2 
7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้  7.2 - 12 
7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  7.3 ๑๓ 11 
7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  7.4 - 9.2 
๗.๑๓ การปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร - ๑๓ - 
องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
9.1ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  9.1 ๑๕ 6 

 

กำรก ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมิน 
 

1. กำรก ำหนดตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยใน 
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ตำรำงที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภำพจ ำแนกตำมองค์ประกอบและประเภทของตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบคุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร 
ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

รวม 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

-  ตัวบ่งช้ี 1.1 - 1 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต - ตัวบ่งช้ี 2.4 - 1 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันา
นักศึกษา 

 - - - - 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย - ตัวบ่งช้ี 4.1 
ตัวบ่งช้ี 4.2 

- 2 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารทางวิชาการ
แก่สังคม 

 - ตัวบ่งช้ี 5.1 
ตัวบ่งช้ี 5.2 

ตัวบ่งช้ี สมศ.
๕.๙ 

3 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม 

 - - ตัวบ่งช้ี สมศ.  
๖.๑๑ 

1 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการ
จัดการ 

 - ตัวบ่งช้ี 7.1 
ตัวบ่งช้ี7.2 
ตัวบ่งช้ี 7.3 
ตัวบ่งช้ี 7.4 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
๗.๑๓ 

5 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  - - - - 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ 

 - ตัวบ่งช้ี 9.1 - 1 

รวม - 11 2 14 
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ตำรำงที่ 3 ตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินจ ำแนกตำมมำตรฐำนอุดมศึกษำและประเภทของตัวบ่งชี้ 

 

มำตรฐำนอุดมศึกษำ 
ตัวบ่งชี้  

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร 
ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

รวม 

มำตรฐำนที ่1  
         มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต 

 -  - - - 

มำตรฐำนที่ 2  
         มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
อุดมศึกษำ 

- - - - 

     ก.มำตรฐำนด้ำนธรรมำภิบำลของกำร
บริหำรจัดกำรอุดมศึกษำ 

 - ตัวบ่งช้ี 1.1 
ตัวบ่งช้ี 2.4 
ตัวบ่งช้ี 7.1 
ตัวบ่งช้ี 7.3 
ตัวบ่งช้ี 7.4 
ตัวบ่งช้ี 9.1 

ตัวบ่งช้ี ๗.๑๓ 7 

     ข.มำตรฐำนด้ำนพันธกิจของกำร
บริหำรกำรอุดมศึกษำ 

- ตัวบ่งช้ี 4.1 
ตัวบ่งช้ี 5.1 
ตัวบ่งช้ี 5.2 

 ตัวบ่งช้ี  สมศ.
๕.๙  
ตัวบ่งช้ี  สมศ. 
๖.๑๑ 

4 

มำตรฐำนที ่3  
          มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและ
พัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ 

 - ตัวบ่งช้ี 4.2 
ตัวบ่งช้ี 7.2 

 - 2 

รวม - 11 2 13 
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ตำรำงท่ี4   ควำมเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน กพร.) และ
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

กำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน (สกอ.) 
ประกอบด้วย 9 

องค์ประกอบ 23 ตัว
บ่งชี ้

ปีที่ใช้ใน
กำร

จัดเก็บ
ข้อมูล 

กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ

รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
(ส ำนกังำน ก.พ.ร.) 

แนวทำงกำร
ประเมิน 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
(สมศ.) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม
ตัวบ่งชี้ 6 ด้ำน 18 ตัวบ่งชี้ 

ปีที่ใช้ในกำร
จัดเก็บ
ข้อมูล 

1.1กระบวนการ 
พัฒนาแผน 

ปี
การศึกษา 

- - 16. ผลการพัฒนาให้บรรลตุาม
ปรัชญา  ปฏิธาน  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้ง
สถาบัน 
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ปีการศึกษา 

2.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

ปี
การศึกษา 

13. ระดับความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร  การ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนา
บุคลากร  และการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ใช้ผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE 
QA Online 

14. การพัฒนาคณาจารย ์ ปีการศึกษา 

4.1 ระบบและกลไก
ลการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

ปี
การศึกษา 

- - - - 

4.2 ระบบและกลไก
การจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ปี
การศึกษา 

3.2 จ านวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับ  
การจดทะเบียนสิทธิบตัิ
หรืออนุสิทธิบัตร 
4.2.1 ร้อยละของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์
ประจ าและ/หรือนักวิจัย
ประจ า 
4.2.2 ร้อยละของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
น ามาใช้อันก่อนให้เกิด

ใช้ผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE 
QA Online 

5.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
6.งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน ์
7.ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ปีปฏิทิน 

ตารางที่ 4 (ต่อ) 
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กำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน (สกอ.) 
ประกอบด้วย 9 

องค์ประกอบ 23 ตัว
บ่งชี ้

ปีที่ใช้ใน
กำร

จัดเก็บ
ข้อมูล 

กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ

รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
(ส ำนกังำน ก.พ.ร.) 

แนวทำงกำร
ประเมิน 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
(สมศ.) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม
ตัวบ่งชี้ 6 ด้ำน 18 ตัวบ่งชี้ 

ปีที่ใช้ในกำร
จัดเก็บ
ข้อมูล 

ประโยชน์อย่างชัดเจนต่อ
อาจารย์ประจ าและ/หรือ
นักวิจัยประจ า 

5.1ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ปี
การศึกษา 

- - 8.ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ปีการศึกษา 

5.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม ปี

การศึกษา 

- - 9.ผลการเรียนรู้และเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
18.ผลการชี้น าและ / หรือ
แก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
ของสถาบัน 

ปีการศึกษา 

7.1 ภาวะผู้น าของสภา
สถาบันและผู้บริหาร
ทุกระดับของสถาบัน 

ปี
การศึกษา 

10.1 ระดับคุณภาพของ
การก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตาม
หน้าท่ีและบทบาทของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา 
10.2 ระดับคุณภาพของ
การถ่ายทอดเป้าหมาย
ของสถาพสถาบันสู่การ
ปฏิบัต ิ

ใช้ผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE 
QA Online 

12.การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของสภาสถาบัน 
13. การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

ปีการศึกษา 

7.2 การพัฒนาสถาบัน
สู่สถาบันเรียนรู ้

ปี
การศึกษา 

13.ระดับความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร  การ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนา
บุคลากร  และการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ใช้ผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE 
QA Online 

- - 

7.3 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการนบริหารและ
การตัดสินใจ 

ปี
การศึกษา 

12.ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา 

ใช้ผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE 
QA Online 

- - 

7.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

ปี
การศึกษา 

10.2 ระดับคุณภาพของ
การถ่ายทอดเป้าหมาย
ของสถามหาวิทยาลยัสู่

ใช้ผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE 

- - 

ตารางที่ 4 (ต่อ) 
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กำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน (สกอ.) 
ประกอบด้วย 9 

องค์ประกอบ 23 ตัว
บ่งชี ้

ปีที่ใช้ใน
กำร

จัดเก็บ
ข้อมูล 

กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ

รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
(ส ำนกังำน ก.พ.ร.) 

แนวทำงกำร
ประเมิน 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
(สมศ.) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม
ตัวบ่งชี้ 6 ด้ำน 18 ตัวบ่งชี้ 

ปีที่ใช้ในกำร
จัดเก็บ
ข้อมูล 

การปฏิบัต ิ QA Online 
9.1 ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ ปี

การศึกษา 

7.1 ระดับความส าเร็จของ
การประกันคณุภาพ
ภายใน 

ใช้ผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE 
QA Online 

15.ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดย
สังกัด 

ปีการศึกษา 

 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 
และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และได้ก าหนดค่าคะแนนไว้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 
ระดับ มีคะแนนตั้ง 1 ถึง 5 การประเมินจะนับข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด 
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 
1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อย
ละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละ
หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5  

 
 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 คะแนน 0.00-1.50 หมาย ถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 คะแนน 1.51-2.50 หมาย ถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 คะแนน 2.51-3.50 หมาย ถึงการด าเนินงานระดับพอใช้ 
 คะแนน 3.51-4.50 หมาย ถึงการด าเนินงานระดับดี 
 คะแนน 4.51-5.00 หมาย ถึงการด าเนินงานระดับดีมาก 
 
 
 
 

2. กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน 
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      บทที่ 2 : 
 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อการตรวจสอบระบบ  กลไกและการประเมินผลการ

ด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มี  5  องค์ประกอบ  จ านวน  11  ตัวบ่งช้ี  ดังนี้ 
 

ตารางตัวบ่งชี้  จ าแนกตามรายองค์ประกอบ ระดับสถาบันวิจัยพัฒนาและเป้าหมายผลด าเนินงาน ปี
การศึกษา 2553-2555   
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ เป้าหมายผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555  

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน                                    6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ ผู้อ านวยการสถาบัน 

(จนท.บริหารงานทั่วไป-นโยบาย
และแผน) 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
2.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร - - 4 ข้อ รองฯบริหาร 

(จนท.บริหารงานทั่วไป-หัวหน้า
ส านักงานเลขาฯ) 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ รองฯ วิจัย 
(จนท.บริหารงานทั่วไป-วิจัย 
 

4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ รองฯ วิจัย 
(จนท.บริหารงานทั่วไป-วิจัย) 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม   

3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ รองฯ บริการวิชาการ(นักวิชาการ
ศึกษา-บริการวิชาการ 
 

5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ รองฯบริการวิชาการ(นักวิชาการ
ศึกษา-บริการวิชาการ 

๕.๙ การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 

4 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ รองฯบริการวิชาการ(นักวิชาการ
ศึกษา-บริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
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องค์ประกอบที่ 6 การน านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.๑๑ (สมศ.) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 3 ข้อ รองฯบริหาร 
(จนท.บริหารงานทั่วไป-หัวหน้า
ส านักงานเลขาฯ) 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหาร
ทุกระดับของสถาบัน 

- - 5 ข้อ รองฯบริหาร 
(จนท.บริหารงานทั่วไป-หัวหน้า
ส านักงานเลขาฯ) 

7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้   3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ รองฯบริหาร 
(จนท.บริหารงานทั่วไป-หัวหน้า
ส านักงานเลขาฯ) 

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ  

3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ รองฯบริหาร 
(นักวิชาการคอมฯ) 

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ รองฯบริหาร 
(จนท.บริหารงานทั่วไป-นโยบาย
และแผน) 

๗.๑๓ (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหาร 

- - 5 
คะแนน 

รองฯบริหาร 
(จนท.บริหารงานทั่วไป-หัวหน้า
ส านักงานเลขาฯ) 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
9.1ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

6 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ รองฯบริหาร 
(จนท.บริหารงานทั่วไป-ประกัน
คุณภาพ) 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่
สถาบันจะก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจน
สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก 

ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบ
ทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการ
และสังคมโดยรวม 

 
 
 

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

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

คณะกรรมการ การอุดมศึกษา 
4.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8.  หลักการอุดมศึกษา 
 
 
 
 

องคป์ระกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 
 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 

หลักการ 
 

 

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมิน 
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1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ 1.1)  
 

 
 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนา-งานนโยบายและแผน 
    ช่ือ  : นางสาวกัลนิกา  พูลผล 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7212 
  อีเมลล์ : kpoonpon@hotmail.com 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝุายบริหาร   
   ช่ือ   :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7223 
  อีเมลล์ : krittayakan@hotmail.com 

 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : สถาบันวิจัยและพัฒนามีพันธกิจหลัก คือ การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม ในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันวิจัยและพัฒนาจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ด าเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็น
สากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน
กลยุทธ์และแผนด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบันในการพัฒนาแผนกลยุทธ์  
นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 
2554) 

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ 1.1) 
 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้คือ 
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3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.  มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ า ป ีและค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
8.  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 
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      1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย
เป็นแผนที่ เ ช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 
2554) 
               1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของ
สถาบัน หากสถาบันได้ก าหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่
แล้วตั้งแต่เริ่มต้น สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือ
ปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ของสถาบันหรือไม่ หากเหมาะสมต้องด าเนินการให้
แน่ใจว่าสมาชิกในสถาบันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบโดยทั่วกัน 
                1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือ
ปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปควรเปน็
การก าหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย 
อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้ก าหนดร่วมกัน 
และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
                1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน 
พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผน
อุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่าง 
ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยท าตารางวิเคราะห์ให้ ชัดเจนว่า

       - รายงานประจ าปีของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  ที่แสดงส่วนรายละเอียดของปรัชญา ,
วิสัยทัศน,์พันธกิจ,เปูาประสงค์,ยุทธศาสตร์ของ
สถาบันฯ 
       - เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ที่
แสดงส่วนรายละเอียดการเผยแพร่ปรัชญา ,
วิสัยทัศน,์พันธกิจ,เปูาประสงค์,ยุทธศาสตร์ของ
สถาบันฯ แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
        -รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน  ที่แสดงวาระการประชุมการ
ทบทวนปรัชญา ,  วิสั ยทั ศน์ ,พันธกิ จ ,
เปูาประสงค์,ยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงาน 
          -รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน  ที่แสดงวาระการพิจารณา
เห็นชอบการทบทวนปรัชญา, วิสัยทัศน,์ 
พันธกิจ ,เปูาประสงค์ ,ยุทธศาสตร์และแผน
ด าเนินงาน 
          -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
           - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
         - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ   แสดงวาระเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ที่จัดท าข้ึน 
          - ประกาศสถาบันวิจัยและและพัฒนา 
เรื่องแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

แนวทางปฏบิตัิเพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
และรายการหลกัฐานอ้างอิง 
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ปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบันและ
กลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมี
ประเด็นที่ ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ ให้
สอดคล้อง 
                1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์ (strategy) เพื่อน าสถาบันไปสู่ความส าเร็จที่พึง
ประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ 
(mission) เปูาประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง 
( strength) จุ ดอ่ อน  (weakness) โอ กาส 
(opportunity)และภัยคุกคาม (threat) เพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่สถาบัน
ก าหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้ ง
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ของทุกฝุาย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของสถาบัน และ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
 
       2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่
ทุกหน่วยงานภายใน 
            2.1  มีการช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้บริหาร
หน่วยงานย่อยภายในถึง วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
เปูาหมายของกลยุทธ์ และมีการก าหนดหน่วยงาน
ภายในรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็น
ทางการ 
            2.2  มีการก าหนดเปูาหมายในการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมีการ
มอบหมายอย่างเป็นทางการ 
 
 

          -รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงส่วนของ
วาระช้ีแจงเพื่อท าความเข้าใจกับทุกฝุายเพื่อให้
ด าเนินการตามแผน 
           -ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง
การก าหนดหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
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       3 .   มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุท ธ์ เป็ น
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
             3.1  มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic 
map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฎิบัติ
การตามกระบวนการของ Balance scorecard 
             3.2  มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

            -แผนที่กลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพื่อแสดงกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 
            -แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
แสดงการถ่ายทอดกลยุทธ์และกระจายความ
รับผิดชอบไปยังฝุายที่เกี่ยวข้อง 
            -แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
แสดงหัวช้อความเช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์และ
โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

      4.  มีตัวบ่ง ช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
              4.1  มีการจัดท าตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้ง
เปูาหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่ง ช้ีที่จะใช้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ ควรจัดท าพร้อมกับการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
               4.2  มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ตามตัวบ่งช้ีเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งช้ีและค่า
เปูาหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝุาย อันจะ
น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
เปูาหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 

             -แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ  ที่แสดงส่วนการก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
และแสดงในส่วนของการวิเคราะห์ความ
สอดคล้อง เ ช่ือมโยงระหว่างกลยุท ธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
              -ปร ะ ก า ศ   แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
              -รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน ที่แสดงวาระการประชุมการมี
ส่วนร่วมในการก าหนดค่าเปูาหมายในแต่ละปี  
และร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานให้บรรลุค่า
เปูาหมายในแต่ละตัวบ่งช้ี 

       5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ครบ 4 พันธกิจ 
สถาบันควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน
และสร้างความเ ช่ือมั่นว่าได้มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 

              -แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณก่อนหน้า ที่แสดงส่วนของการ
จัดท าปฏิทินการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
               -แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณล่าสุด ที่แสดงส่วนของการจัดท า
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ปฏิทินแผนการด าเนินงานและเผยแพร่ให้
ทราบ 

       6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง  
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณามีการพัฒนา
ระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่และควรมีการรายงานผลการ
ด าเนินตามตัวบ่ง ช้ีเทียบกับค่าเปูาหมายเสนอต่อ
ผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ  เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน 
หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

               -จดหมายเวียนแจ้งก าหนดการจัด
กิจกรรมในรายไตรมาส 
               -แบบรายงานความก้ าวหน้า /
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
               -รายงานการบรรลุความส าเร็จ
ตัว ช้ีวัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
               -รายงานประจ าปีงบประมาณของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
               -บันทึก ข้อความน าส่ งรายงาน
ประจ าปี 
               -เว็บไซต์สถาบันฯ หัวข้อรายงาน
ประจ าปี 

       7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดย
การเปรียบเทียบผลของตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์กับค่าเปูาหมาย และน าผลการประเมินที่ได้
บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารสถาบัน
และที่ประชุมสภาสถาบันเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

               -ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  
วาระที่ แสดงด า เนินการประเมินผลการ
ด าเนินงานตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
               -ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ วาระที่แสดง
ส่วนของการรายงานผลการประเมิน 
               -ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ผ น
ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา  รอบ 6 
เดือน 

      8.  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
             8.1  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดท า
แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
             8.2  มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 

               -รายงานการประชุมคระกรรมการ
ปร ะจ าส ถาบัน วิจั ย   ว าร ะที่ แส ดง กา ร
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
เพื่อน ามาปรับปรุง/จัดท าแผนกลยุทธ์และค่า
เปูาหมาย 
               -ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ วาระเสนอเพื่อ
พิจารณาการปรับเปลี่ยนค่าเปูาหมายแต่ละกล
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แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

ยุทธ์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่
เปลี่ยนแปลง 
               -ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่องกลยุทธ์  เปูาหมายของกลยุทธ์ และค่า
เปู า หม ายขอ งตั ว ช้ี วั ด กล ยุ ท ธ์ ของ แผ น
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ 
               -ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการฯ วาระการพิจารณาปรับกล
ยุทธ์  
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พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันวิจัยและพัฒนาคือ คือ การสร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่
เข้มแข็ง  เสริมสร้างและพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถ่ินทั้งภายในและภายนอก   สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยชาติตามความต้องการ
ของท้องถ่ิน   บูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  ส่งเสริม
การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์  ส่งเสริมวิชาการและบริการวิชาการ  และ  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชด าริ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  ที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆเพือ่ให้
เป็นไปตามพันธกิจ 
 
 
 

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

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

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

กระทรวงศึกษาธิการ 
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

องคป์ระกอบที ่2 การผลติบัณฑิต 
 

 

หลักการ 
 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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2.4  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ 2.4, สมศ 14, กพร 12) 
 
 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การก ากับดูแลตัวบ่งช้ี 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบุคลากร สวัสดิการ    
 ช่ือ  : นางญาดา  ทองโพธ์ิเล็น 
  เบอร์  : 055-267000 ext 7200 
  อีเมลล์ : yadath_1@hotmail.com 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ฝุายบริหาร   
   ช่ือ   :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7223 
  อีเมลล์ : krittayakan@hotmail.com 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัมนามีการด าเนินงานที่เป็นระบบ  จึงจ าเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการและการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม  ทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงาน  สวัสดิการและการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร  การส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะเฉพาะต าแหน่ง ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเปูาหมายของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน 

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

 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้คือ 
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หมายเหต ุ:หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือ
ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและ
ก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เช่ือมโยงให้เห็นการท างานได้ดีข้ึน 

เกณฑ์การประเมิน : 

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 หรือ 4 ข้อ 5 หรือ 6 ข้อ 7 ข้อ 
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แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อมูลที่ ควรพิจารณาประกอบการวาง
แผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี ้

1.1 ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรใน
ปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี
ข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้าน
บุคลากรของสถาบัน ก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการเพื่อ
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางาน
ประจ า ก าหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามา
สู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอก
และภายในสถาบัน 

1.2 ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการใน
การอบรม (training needs) ของบุคลากร สาย
สนับสนุน เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่
สถาบันการศึกษาก าหนด และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
มาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ซึ่ง
หัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในระดับต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจใน
วิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการ
สอนงาน การหมุนเวียนให้ไปท างานในด้านอื่น ๆ การ
เข้าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

       - รายงานการประชุม เรื่องการก าหนด
แนวปฏิบัติในการคัดสรรบุคลากรสถาบันวิจัย 
       - มีแผนและคู่มือการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
       - ประกาศสถาบันวิจัยและและพัฒนา 
เรื่องแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
       - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน  ที่แสดงวาระการประชุมเรื่อง
การก าหนดอัตราก าลัง 
       - รายงานการด าเนินการส ารวจความ
ต้องการในการอบรมความรู้เฉพาะต าแหน่ง
ของบุคลากร 
       - รายการการติดตามผลการน าความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมของบุคลากรมาใช้
ประโยชน์ 
       - รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
พัฒนาความก้าวหน้าของงาน 
       - รายงานการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน 

แนวทางปฏบิตัิเพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
และรายการหลกัฐานอ้างอิง 
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1.3 ข้อมูลปูอนกลับของผลการปฏิบัติงาน
และผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสาย
งาน ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือ
มีข้อตกลงในการท างาน และใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งการสรรหา
คนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน 
               1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการ
วางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ปฏิบัติงาน และของสถาบัน 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบ 
ภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่
สถาบันวางแผนไว้ 

2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) 
โดยก าหนดให้ มีค าอ ธิบายลักษณะงาน  (job 
description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job 
specification) รวมทั้งความสามารถ(competencies 
) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ 
และการฝึกอบรมวิธีการท างานและทักษะที่จ าเป็นให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job 
evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการก าหนดเส้นทาง
เดินของต าแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุก
กลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออกของบุคลากรแต่
ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
ติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้

       - แสดงรายละเอียดแผน / กระบวนการ
คัดเลือกบุคลากร   
       - แสดงรายละเอียดลักษณะงานแต่ละ
ต าแหน่ง 
       - ค าสั่งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
       - ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       - สรุปผลการไปพัฒนาบุคลากรรอบ 6 
เดือน 
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เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงานที่
ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อ
การส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ
สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้
น่าอยู ่ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน การ
จัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่าง
เสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุข
ในการท างาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอ
ขอรับรางวัลของบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการ
ติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้น
และช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่าง 
ๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงาน
ในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่น ๆ 

3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัล
โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับ
รางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศ
พิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็น
กรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพี่เลี้ยง  โดยจัดให้ผู้ที่มี
ประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
และสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่น
ใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
ร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร่วมมือในการท างาน มีช่องทางการ
สื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บัง คับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยกัน เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางาน

        - มีระบบส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร 
เช่นสร้างบรรยากาศในการท างาน, มี 5ส แบบ
มีส่วนร่วม , มีการให้รางวัลยกย่องเชิดชู 
        - มีแบบสอบถามความพึงพอใจ      
        - บันทึกข้อความ เรื่องการประสานงาน
ในการขอรับรางวัล 
        - เว็บไซต์สถาบันวิจัย แสดงการเผยแพร่ 
ยกย่องเชิดชู ให้เกียรติผู้ได้รับรางวัล 
        - โครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การได้รับรางวัล  และพร้อมให้
ค าแนะน า 
        - ค าสั่ งการแบ่ งภาระหน้าที่ ในการ
ท างาน 
        - ร า ย ง านก า ร ป ร ะ ชุม  ว า ร ะแบ่ ง
ภาระหน้าที่ในการท างาน 
        - จัดโครงการส่ ง เสริมดูแลสุขภาพ
บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ร่วมกัน 
3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร 

ทั้งในเชิงปูองกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น 
สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย  สนับสนุน
ผู้เช่ียวชาญในการแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามบุคลากรสายสนับสนุน
น าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่
มี วัต ถุประสงค์ในการเพิ่ มความรู้ และทักษะการ
ปฏิบัติงาน ควรก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม 
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือการพัฒนาเพือ่ให้
เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุง
ตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการน าความรู้
และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 
เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือการ
พัฒนา เป็นต้น 

       - มีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ
พัฒนาตนเอง 
       - แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม 
โดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็นต์รับรอง          

             5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากร
สายสนบัสนุนถือปฏิบัต ิ

5.1 สถาบันจัดใหม้ีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ และกิจกรรมสง่เสรมิการปลกูฝงั
จรรยาบรรณแกบุ่คลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ 
               5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรงุและ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

       - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเรื่อง 
จรรยาบรรณบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
       - ค าสั่ งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
       - แบบประเมินความพึงพอใจในการรับ
บริการ 
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6. มีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนการ
บรหิารและการพัฒนาบุคลากรสนบัสนุน 

สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน
รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนตามตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
(KPI) หรือเปูาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และคลากรสายสนับสนุนโดยที่ตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงานและค่าเปูาหมายนั้นควรมีความเช่ือมโยงกับ
กลยุทธ์ของสถาบันและน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนในรอบปีถัดไป 

       - รายงานการประเมินผลส าเร็จของ
แผนการบริหารและพัฒนาของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

            7. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผน
หรือปรบัปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของ
แผนการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน
ไปปรบัปรุงแผนการบรหิารและการพฒันาบคุลากรสาย
สนับสนุน 

7.2 ด าเนินการตามแผนปรบัปรุงการ
บรหิารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
               7.3 มีการส ารวจความต้องการ และความ
พึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม
ต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนในระยะตอ่ไป 

  -รายงานผลการประเมินความส าเร็จของ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  และ
ข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนาในอนาคต 

  -รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร 

  -รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจขอบ
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันข้ึนกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันวิจัยและพัฒนาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ  3  
ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนอง
ยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
 
 

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

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 
5. ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
6. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 
7. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
 

 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ 4.1) 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ (สกอ 4.2) 
 
 
 

องคป์ระกอบที ่4 การวิจัย 
 

 

หลักการ 
 

 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 2 ตัวบ่งชี ้คือ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
 การก ากับดูแลตัวบ่งช้ี 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ฝุายบริหารจัดการงานวิจัย 
นักวิจัยและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป- งานวิจัย 
    ช่ือ  : นางสาวพัทธนันท์   โกธรรม 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7211 
  อีเมลล์ : rdi@live.psru.ac.th 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 ฝุายวิจัย 
  ช่ือ :  ดร.เชิดชัย   โพธ์ิศรี 
เบอร์  :  055-267000 ext 7226 
  อีเมลล์ : cherd_phosri@yahoo.co.uk 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้     :  สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย 
การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป : 
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการ

วิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยใน

ประเด็นต่อไปนี ้
-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
-  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

ตัวบ่งชี้ที ่4.1 : ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ 4.1) 
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6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

สถาบัน 
8.  มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือจาก

สภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของสถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง 
ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดหน่วยงาน 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณ
สนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่าง
เพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอเพื่อบรรลุ
ตามเปูาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 

1.2 การบริห าร งาน วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้บรรลุผลส าเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพือ่
การบริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมี
ประสิท ธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุน วิจัย
นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
ของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น 

       - คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยของ
สถาบันวิจัย 
       - เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ที่
แสดงส่วนรายละเอียดหัวข้อ คู่มือการบริหาร
จัดการงานวิจัย 
        -ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
และส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
          -ค า สั่ ง มห า วิทย าลั ยร าช ภัฏพิบู ล
สงคราม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณและคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัยจาก
งบประมาณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
          - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
มอบหมายงานให้กับรองผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน และบุคลากรประจ า
สถาบันวิจัย และบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
          - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  สถาบันวิจัยและพัฒนา และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา   
   

   2. มีการบรูณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กบัการจัดการเรียนการสอน  มีการบรูณา
การกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเช่น 

          1) การก าหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

        - นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่แสดง
นโยบายด้านการวิจัยที่เน้นการบูรณาการการ
วิจัยร่วมกับการเรียนการสอน 
        - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 

แนวทางปฏบิตัิเพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
และรายการหลกัฐานอ้างอิง 

 

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

ปริญญาตรที าโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกบังานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย ์ 

  3) การก าหนดให้นักศึกษาทกุระดบัเข้า
ฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกบัผลความก้าวหน้าใน
งานวิจัยของอาจารย ์หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารยร์ับเชิญ (visiting professor)หรือเข้า
ร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์  

  4) การจัดให้มีการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรอื
ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ  

  5) การสง่เสรมิให้อาจารย์น าผลลัพธ์ที่
เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึง่ของเนื้อหาในการ
จัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

แนวทางในการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับ
การเรียนการสอนกับการจัดการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการแก่สังคม 
        - หนังสือค าสั่ ง เรื่อง การส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย การคัดเลือกผู้รับทุน และแต่งตั้งผู้
ประสานงานโครงการส่งเสริมวิจัยในอุดมศึกษา   
        -  ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุน
วิจัยภายใต้ โ ครงการส่ ง เสริ มการ วิจั ยใน
อุดมศึกษา 
        -  บันทึกข้อตกลง  โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 กับส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
        -  สรุปหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
 

   3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

3.1 จัดระบบการรับเข้าและก ากับดูแล
อาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์ก าลังคนวางแผน 
และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน ท าการก าหนดกฎเกณฑ์ 
แนวทางก ากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัด
แสดงผลงาน ที่ ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ โดยก าหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้อง
ปฏิบัต ิ

3.2 พัฒนาสมรรถนะนัก วิจัยผ่ าน
กระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแตล่ะกลุม่
บุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม 

         -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  เรื่อง ภาระงานของอาจารย์   
        -  รายงานการสรุปผลการด าเนินโครงการ
ประชุมต่างๆที่แสดงถึงการพัฒนาสมรรถนะของ
นักวิจัยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในระดับประเทศและในจังหวัด
มาร่วมเสวนากัน , การเชิญนักวิจัยพี่เลี้ยงมา
ช่วยให้ค าปรึกษาและแนะน านักวิจัยหน้าใหม่ 
        -  คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย  เรื่อง
จรรยาบรรณนักวิจัย  
        -   เอกสารแสดงการสร้างแรงจูงใจให้
นักวิจัยท าผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เช่น
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรือ่ง  
ก าหนดประเภทรายจ่ายรายการและเงื่อนไขการ
จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย  
(เงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย )  พ.ศ. 
2554 
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การท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับการแนะน า
หรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ การช่วยให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาส
ไปท างานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับ
นักวิจัยช้ันน านอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็น
แนวทางหนึ่งที่ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มี
คุณค่าอย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการส่งเสริมการท างาน
วิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส  นักวิจัย
ระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก และ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ
ท างานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง 

3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของ
นักวิจัยและจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวข้องแกอ่าจารย์และ
นักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตาม
โดยเคร่งครัด 

3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยก
ย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัลส าหรับ
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศและการ
บริการต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและจูงใจแก่การ
ค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 

        -   รายงานประจ าปี  2554  สถาบันวิจัย
และพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ที่แสดงรายละเอียดผลงานวิจัยที่ขอรับรางวัล
เผยแพร่ผลงาน 
           
 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัย
จากภายนอกอาจท าได้ยาก ดังนั้นสถาบันจึงควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์
เพื่อให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้างผลงานที่สามารถ
น าไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลง่
ทุนภายนอกสถาบันในโอกาสต่อไปส าหรับการเสนอขอ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดให้มี
ระบบสนับสนุนเช่น การจัดให้มีข้อมูล รายละเอียด และ
เงื่ อนไขของแหล่ งทุนวิจัยต่างๆ  ทั้ งแหล่ งทุน

        - รายงานประจ าปี  2554  สถาบันวิจัย
และพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ที่ แสดงรายล ะ เอี ยดการจั ดสรรทุน เพื่ อ
ขับเคลื่อนการจัดการงานวิจัยให้บรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย 
        -  เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา : งาน
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย   โดยแสดงส่วน
เช่ือมโยงเว็บไซต์แหล่งทุนต่างๆ ให้กับอาจารย์
และนักวิจัยให้สามารถเข้ามาดูได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 
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ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัย
สามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจ
จัดให้มีคณะผู้เช่ียวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทนุไปยงั
แหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่าน้ัน
ให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากยิ่งข้ึน 

5. มีการสนบัสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหา
แหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้งงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจน
กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี ้

5.1 งบประมาณสนบัสนุนการวิจัย ควร
ประกอบด้วย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรอืห้องปฏิบัตกิารวิจัย หรือ
ศูนย์วิจัยเพื่อใหส้ามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือ
ผลงานตามความต้องการของประเทศ หรือของท้องถ่ิน
อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2)งบประมาณ
สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่างๆ 3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของนกัศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนกัวิจัย
หลงัปริญญาเอก 4) งบประมาณสนบัสนุนศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรอืศาสตราจารยร์ับเชิญ (visiting 
professor) เป็นต้น 

5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับ
งานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน ระบบ
รักษาสุขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้
มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จ าเป็นที่หลายหน่วย
วิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ 
หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้อง
จัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถ
เข้าใช้ของหน่วยงานอื่นได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการ

        - ภาพการให้บริการในห้องการจัดการ
การเรียนรู้ (KM)  เพื่อแสดงให้เห็นแหล่งค้นคว้า
ทางวิชาการและเป็นศูนย์ให้ค าปรึกษา 
        -  เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวข้อ 
ฐานข้อมูลงานวิจัย   
        -  เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวข้อ  
คู่มือการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
        -  แสดงกิจกรรมการส่งเสริมงานวิจัยเช่น 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เรื่อง  
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝุายเลขานุการ  การ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ  
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วิจัยของนักวิจัย 
5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจาก

หนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy) 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึง
การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุน
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) การสนับสนุนการไปร่วมท างาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่นที่มีช่ือเสียงทั้ง
ในและต่างประเทศ  

5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่
ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

2) ข้อมูลด้ านการ วิจั ยและงาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา  

3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการ
สนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ผลงาน  

4)ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบัน
ในการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไป
ใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา  

     5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

6. มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนนุในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

 สถาบันจัดใหม้ีระบบประเมินผลส าเรจ็ของ
การสนบัสนุนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ โดยการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์และนกัวิจัย เช่น “การประเมินผลส าเร็จ
ของการให้ทุนวิจัย” ทั้งในประเด็น งานวิจัยเสรจ็ทัน
ตามก าหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตาม

        - ห ลั ก ฐ านที่ แ ส ด ง ถึ ง ก า ร ติ ดต า ม
ประเมินผลการสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
การวิจัย  แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบ
สารสนเทศ เพื่ อสนับสนุนการ วิจัย  เ ช่น 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานบริหารจัดการ
งานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน  
        - รายงานผลประเมินผลความพึงพอใจ
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หลักเกณฑ ์ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหลง่
ทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรอื “การประเมินแหลง่
ค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสม
และเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย ์และนักวิจัย
ในปัจจบุัน หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ใน
ประเด็นความเหมาะสมกบัความต้องการใช้ของอาจารย์
และนักวิจัย เป็นต้น 

การเข้ารับบริการจากห้องการจัดการการเรยีนรู ้
(KM) 
        - รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเว็บไซด์
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
   

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน   น าผลการประเมินไปจัดท าแผนการปรับปรุง 
โดยก าหนดกิจกรรมที่ต้องท าเพื่อการปรับปรุง ก าหนด
บุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง ก าหนด
งบประมาณที่ต้องใช้หากจ าเป็นก าหนดระยะเวลาที่การ
ปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามที่ก าหนด 

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน ที่แสดงวาระการน าผลการ
ประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  
แหล่ ง ค้นคว้าทาง วิชาการ  งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย  และระบบสารสนเทศที่
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย  น า เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารสถาบันเพื่อรับข้อเสนอและ
แนวทางการปรับปรุง  

8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือจาก
สภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของท้องถ่ินและสังคม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

สถาบันวางแนวทางและข้ันตอน ตลอดจน
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกโดยวิธีการต่างๆ  เช่น การจัดหาข้อมูล
สารสนเทศของกลุ่มเปูาหมาย  การสนทนากับ
กลุ่มเปูาหมายที่ส าคัญ (focus group) การติดต่อสร้าง
สัมพันธ์กับองค์กรภายนอก การใช้ข้อมูลปูอนกลับ 
(feed back) จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิมวัตถุประสงค์
ของความร่วมมือดังกล่าวควรมีทั้งการร่วมท างานวิจัย
และงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือ
เพื่อตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึง
การร่วมใช้ทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ์ หรือ
ทรัพยากรอื่นๆ 

        -  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
กลยุทธ์  เปูาหมายของกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่า
เ ปู า ห ม ายตั ว ช้ี วั ด ข อ ง แผ นยุ ท ธศาส ต ร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2553-2555  
        - แสดงหลักฐานเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการบริการวิชาการและการ
วิจัย   เช่น  รายงานการส ารวจความต้องการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        - รายงานการสรุปผลการด าเนินโครงการ
ประชุมเสวนาฯ ภายใต้หัวข้อ  “การพัฒนา
ก าลังคนสู่อาชีพในพื้นที่ ; พัฒนางานวิจัยและ
วิชาการในมหาวิทยาลัย”   
        - บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ  
โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมแบบยั่งยืนระหว่าง 
อปท.  ต่างๆกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
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ชนิดของตัวบ่งชี้      :    กระบวนการ 
การก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ฝุายบริหารจัดการงานวิจัย 
เจ้าหน้าที่งานวารสาร ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย 
    ช่ือ  : นางสาวปิยวดี    น้อยน้ าใส 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7225 
  อีเมลล์ : pla_cpe9@hotmail.com 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 ฝุายวิจัย 
  ช่ือ :  ดร.เชิดชัย   โพธ์ิศรี 
เบอร์  :  055-267000 ext 7226 
  อีเมลล์ : cherd_phosri@yahoo.co.uk 

 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพื่อเผยแพร่ไปยัง
คณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปูาหมายที่จะน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนั้น สถาบันต้อง
จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเช่ือถือได้และ
รวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 

เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป : 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานท าเล่มจุล
สารวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2  
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4.  มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด   เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเป็นเฉพาะกลุ่ม  แยกปฏิบัติงาน
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ 4.2) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 

แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และ
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ    วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ 
ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตพีมิพ์
หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
วารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ใน
ประเด็นต่อไปนี้ เช่น  

    1)การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหมเ่พือ่
ช่วยเขียนรายงานการวิจัยส าหรับน าเสนอในที่ประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 

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

    3)การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วม
ประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 

    4)การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

    5)การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเกบ็

        -  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
กลยุทธ์  เปูาหมายของกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่า
เปู า ห มายตั ว ช้ี วั ด ขอ ง แผนยุ ท ธศาส ตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2553-2555  
        -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่อง  ก าหนดประเภทรายจ่ายรายการ
และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนและ
ส่งเสริมการวิจัย  ( เงินรางวัลการเผยแพร่
ผลงานวิจัย)  พ.ศ. 2553 
        - ประชาสัมพันธ์งานวิจัยบนเว็บไซต์
สถาบันวิจัย 
        - คู่มื อการบริห ารจั ดการ งาน วิจั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หัวข้อ แผน
ภูการขอรับรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย   
        - แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        - ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ว า ร ส า ร วิ จั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
        - คู่มือการจัดท าวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม หัวข้อ รูปแบบการเขียน
บทความวิจัย  บทความวิชาการ  เพื่อตีพิมพ์

แนวทางปฏบิตัิเพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
และรายการหลกัฐานอ้างอิง 

 



48 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

เงิน เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกัน
ตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละสถาบัน  

เผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  
        - คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย หัวข้อ  
แผนภูมิแสดง ข้ันตอนการตีพิมพ์บทความ
วารสารRajabhat Journal of Sciences & 
Humanities  
        - เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวข้อ 
วารสารออนไลน์Rajabhat Journal of 
Sciences & Humanities 
        - ข่าวประชาสัมพันธ์และข้ันตอนการ
จัดท า รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  (หากมี) 
        - รายงานประจ าปี 2554  สถาบันวิจัย
และพัฒนา   
        - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาผลงานวิจัย  (สวจ.003) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ 
ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเปูาหมายโดย
ยังคงความเช่ือถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ เช่น ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรรค์
ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดให้มีการ
สัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถ
เข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการ
เผยแพร่ 

         - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพฒันา เรือ่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสงัเคราะหง์านวิจัย   
         - ก าหนดนโยบายและแนวทางการ
สังเคราะหง์านวิจัย  สถาบันวิจัยและพฒันา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
         - หนังสือขอความอนเุคราะห์บทความ
สรปุผลงานวิจัยลงใน KM เว็บไซต ์
         - เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพฒันา ฝุาย
บรหิารจัดการงานวิจัย หัวข้อแนวทางการ
สังเคราะหง์านวิจัย 
         - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
2555 ที่แสดงถึงการจัดสรรงบประมาณจัดท า
โครงการสงัเคราะหง์านวิจัย 
         - รายงานผลการสังเคราะห์งานวิจัย ที่
บรรลเุปูาหมาย   
         - บทสังเคราะห์งานวิจยัปีการศึกษา 
2555 เพื่อใหเ้ป็นความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ 



49 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2 เผยแพร่สู่
สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดย
เริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมาย ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผน
ตลอดจนการติดตามข้อมูลปูอนกลับนอกจากนั้นการ
ประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเช่ือมโยงกับศิษย์เก่า 
ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
กลุ่มเปูาหมายที่คาดว่าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย 
หรือร่วมวิจัย หรือน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไป
ใช้ประโยชน์ 

        - ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จาก
การสั ง เคราะห์ งานวิจัย เ ช่นจุลสาร วิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ,การจัดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่ , เผยแพร่ทางระบบสารสนเทศโดย
ผ่านเครือข่าย Internet 
 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

สนับสนุนการน าผลงาน วิจั ยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) ก าหนดข้ันตอน
วิธีการ และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และนักวิจัยกับ
องค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการน าผลการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2)ผู้รับผิดชอบแสวงหา
งานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จาก
สถาบัน (consultancy) และประสานงานต่อไปยัง
ผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบริเริ่มประสานงาน หรือส่งเสริม
การน าผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่
งานเชิงพาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล (start – up 
company) เป็นต้น 

 
 

         -  ประกาศสถาบันวิจัยและพฒันา 
เรื่อง  กลยุทธ์ เปูาหมายของกลยทุธ์ ตัวช้ีวัด
และค่าเปูาหมายของตัวช้ีวัดกลยุทธ์ของแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2553-
2555    
         -  แบบเสนอโครงการวิจัย  แบบ ว – 
สน 1  และแบบเสนอโครงการวิจัย  แบบ ว-1
ด เพื่อแสดงว่ามีการระบุแผนการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์
         -  ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานการติดตามการน าผลงานไป
ใช้ประโยชน ์  
         -  หนังสือตอบรับเพื่อแสดงถึงการน า
ผลกงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิง
พานิชย์ และเชิงวิชาการทั้งการบริการวิชาการ
และการวิจัย 
         - รายงานประจ าปี  2554  สถาบันวิจัย
และพัฒนา แสดงส่วนรายงานผลงานวิจัยที่



50 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงจาก
หน่วยงานต่างๆ 
 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบ ที่ก าหนด 

สถาบันหรือศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและ
ทรัพยส์ินทางปัญญาวางแนวทาง ข้ันตอน และ
หลักเกณฑ ์ตลอดจนก าหนดผูร้ับผิดชอบในการ
สนับสนุนการเจรจาต่อรอง ท าข้อตกลง หรือสนบัสนุน
ด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่อาจารย ์
นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซือ้
ขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตลอดจนสนับสนุน
ในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกจิใดๆทีเ่กิด
จากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นอกจากนั้น ควร
มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของอาจารย ์นักวิจัยและของสถาบันใน
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการซื้อขาย หรือท าธุรกิจที่
เป็นผลจากงานวิจัยโดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปรง่ใส เป็นที่
ยอมรบัของทกุฝุาย  โดยเจ้าของผลงานสามารถ 
Download แบบฟอร์มแจ้งความจ านวการขอรบั
สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร /ลิขสิทธ์ิ ได้จากเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยนักวิจัยเป็นผู้สง่แบบฟอร์ม  
พร้อมแนบรายละเอียดสง่มายัง  สวจ.  โดยตรง  สวจ.  
จะเป็นผู้ด าเนินการทั้งหมด  เนื่องจากผลงานวิจัยของ
บุคลากรของ  ม.ราชภัฏพิบลูสงคราม  จะเป็นสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทัง้หมด  จนกระทัง้มี
การประกาศโฆษณาและรับจดทะเบียนจากกรม
ทรัพยส์ินทางปัญญา 

        - หลักฐานแสดงระบบและกลไกลที่เอื้อ
ให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย  เช่น 
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง  กลยุทธ์ 
เปูาหมายของกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมาย
ของตัว ช้ี วัดกลยุท ธ์ของแผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2553-2555    
        - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  ที่ สวจ. 
13/2553 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดูแล
และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
        - ค าสั่ ง  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ที่  
11/2553  เรื่องมอบหมายงานฯ 
        - จัดท านโยบายและข้ันตอนการยื่นขอจด
สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร/ ลิขสิทธ์ิ ดดยกรม
ทรัพย์สินทางปัญญและแบบฟอร์มแจ้งความจ านง
การขอจดสิทธิบัติ / อนุสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ  เช่น  
แนวทางการขอจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง
ปัญญาฯ 
        - แสดงการเผยแพร่ผ่านแหล่งต่างๆ เช่น 
เ ว็บ ไซด์ สถาบัน วิจั ยและพัฒนา   หั ว ข้อ 
ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย 
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การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันพึง

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบันมีความเช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ
ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจาก
เป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทาง วิชาการ
ด้วย 

 
 

 
 

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

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 

 
 

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ 5.1, สมศ 8) 
5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ 5.1) 

 
 
 
 

องคป์ระกอบที ่5 การบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม 
 

 

หลักการ 
 

 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 2 ตัวบ่งชี ้คือ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การก ากับดูแลตัวบ่งช้ี 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ฝุายบริการวิชาการ 
นักวิชาการศึกษา - ฝุายบริการวิชาการ 
    ช่ือ  : นางจิตรา   มีค า 
  เบอร์  : 055-267000 ext 7210 
  อีเมลล์ : jittra_m@hotmail.com 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝุายบริการวิชาการ 
   ช่ือ :  ผศ.ชญานิษฐ์  ศศิวิมล 
 เบอร์  : 055-267000 ext 7224 
  อีเมลล์ : s_sasiwimol@psru.ac.th 

 
       
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :   การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา สถาบันพึงก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ  และมีการจัด
โครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความ
เช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรยีน

การสอนและการวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
 

หมายเหต ุ: 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ  2 

และ ข้อ 3 
 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 : ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแก่สังคม  (สกอ 5.1, สมศ 8) 
 



53 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ์
ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ
พันธกิจของสถาบัน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูง
ใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้าน
ความรู้ ความเช่ียวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ 
(service mind) ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน
ทั้ งภายในและภายนอกสถาบัน  รวมถึงจัดหา
งบประมาณสนับสนุนและจัดท าระเบียบของการ
ให้บริการ ก าหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้
ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่าง
ภาระงานด้านต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชนสังคมตามความ
ถนัดและจุดเน้นของสถาบันในการให้บริการทาง
วิชาการนี้ควรมีการวางแผน  ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อบรรลุตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 

        - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนา
งานวิจัย  บริการวิชาการ  และงานส่งเสริมสืบ
สานโครงการ  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
        - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
(พ.ศ. 2552 – 2556)   
        - รายงานผลการส ารวจความต้องการใน
การรับบริการวิชาการแก่สังคมและวิจัย เพื่อ
แสดงการน าแนวทางจากแผนยุทธศาสตร์การ
บริการวิชาการ มาด า เนินการ ศึกษาและ
สังเคราะห์ผล  และจัดท ารายงาน   
        - แสดงความพิจารณาความสอดคล้อง
ของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์ เช่นแผนการ
ด าเนินการส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริและแผนการ
ให้บริ ก าร วิชาการและ วิชา ชีพแก่ สั ง คม  
ประจ าปีงบประมาณ (ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
        - คู่มือการบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการ  เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ความเข้าใจตรงกัน 

แนวทางปฏบิตัิเพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
และรายการหลกัฐานอ้างอิง 
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2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ประจ าด้านอื่นๆของอาจารย์และบุคลากร  เช่น การ
ก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าเป็น 

โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และงาน
ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ  แสดงส่วนของการก าหนด
โครงการเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการเรียน
การสอน 
        - แผนความเ ช่ือมโยง  การบริ ก าร
วิชาการ กับการเรียนการสอน การวิจัย และ
ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ที่ ผู้ รับผิดชอบ
โครงการระบุความเ ช่ือมโยงของโครงการ
บริการวิชาการกับภารกิจอื่นๆ 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับ
การวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการน าผลการวิจัย
ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของ
ทุกภาคส่วนในทุกระดับ  และ 2) น าความรู้ 
ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอด
ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย 
เป็นต้น 

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และงาน
ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ เพื่อแสดงถึงการก าหนดแนวทาง
การบูรณาการกับการวิจัย  
         - แผนความ เ ช่ือมโยง การบริการ
วิชาการ โดยมีการระบุความเช่ือมโยงของ
โครงการบริการวิชาการและการวิจัยไว้ในแบบ
ค าของบประมาณโครงการ 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้
ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการ
ด าเนินงาน เปูาหมายของสถาบัน ความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการ
ให้บริการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก าหนดไว้ 

        - แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการ
บริการวิชาการ   และแบบฟอร์มการรายงาน
ผลโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริง 
        - รายงานการประเมินความส าเร็จของ
การบูรณาการโครงการบริการวิชาการ  ,
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  
ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ  
        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และงาน
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ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

สถาบันน าผลการประเมินไปพัฒนาแผน 
พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธ์ิที่ได้อย่างสม่ าเสมอ
และเป็นรูปธรรม 

        - แ บ บ ฟ อ ร์ ม ค า ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
        - แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการ
บริการวิชาการ   
        - แบบฟอร์มรายงานผลโครงการสืบสาน
งานตาม โคร งการอัน เนื่ อ ง  มาจากแนว
พระราชด าริ 
        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และงาน
ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่อง 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ฝุายบริการวิชาการ 
นักวิชาการศึกษา - ฝุายบริการวิชาการ 
    ช่ือ  : นางจิตรา   มีค า 
  เบอร์  : 055-267000 ext 7210 
  อีเมลล์ : jittra_m@hotmail.com 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝุายบริการวิชาการ 
   ช่ือ :  ผศ.ชญานิษฐ์  ศศิวิมล 
 เบอร์  : 055-267000 ext 7224 
  อีเมลล์ : s_sasiwimol@psru.ac.th 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนอง
ความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตาม
ศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ

เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์่อสังคม (สกอ 5.2) 
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1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและ
การจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและ
ความเช่ียวชาญของสถาบัน 
 

        - แสดงหลักฐานการรับทราบข้อมูล
ความต้องการของท้องถ่ินจากตัวแทนภาค
ประชาชน  เช่น รายงานการประชุมเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการ
วิชาการและการวิจัย   
        - รายงานการประชุม คณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย  บริการวิชาการ  และงาน
ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความ
ต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชน
ในการรับบริการวิชาการ 
        - แสดงการก าหนดแนวทางในการ
บริการวิชาการให้ตรงตามความต้องการ เช่น 
รายงานส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
ทางวิชาการแก่สังคมและการวิจัย  

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

สถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง 
(Collaboration) ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย 
(Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการน า
ผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงปัญหาที่
เกิดข้ึนหรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ
หรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค าปรึกษา
แนะน าและจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ท าความเข้าใจ
ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือ
กิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน 

        - แสดงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
ภาครัฐ   เ ช่น  บันทึก ข้อตกลงเครือ ข่าย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีคลินิกเทคโนโลยีระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศกับมรภ.พิบูลสงคราม ,  บันทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาท้องถ่ิน
ระหว่าง มรภ.พิบูลสงคราม กับ อปท.ต่างๆ 
 

แนวทางปฏบิตัิเพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
และรายการหลกัฐานอ้างอิง 
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           3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มี
การประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
ผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการน าความรู้ ความเช่ียวชาญไป
ใช้ประโยชน์ การสื่อสาร  การช้ีแจงแนะน าให้
ผู้รับบริการและประชาชน 

 

        - รายงานการประชุม คณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย  บริการวิชาการ  และงาน
ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  
        - ร าย งานก าร ป ระ เมิ นป ระ โยชน์  
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์จากการให้บริการ
วิชาการของ มรภ.พิบูลสงคราม 
 

         4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
มีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไป
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ ระบบและ
กลไกการให้บริการ  ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการ
ให้บริการ ขอบเขตการให้บริการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาใน
การให้บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุม
และการก ากับคุณภาพของการให้บริการ  โดยจัดให้มี
ระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

        - รายงานการประชุม คณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย  บริการวิชาการ  และงาน
ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  
        - รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ต่างๆที่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของของ
คณะกรรมการ  เช่น รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ ค่ายสนุกกับสาระวิชาการ “The 
English camp”  ,  รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการค่าย “The Science camp สะสม
แต้มสู่การเรียนรู้”  , รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
และส่งเสริมประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน 
       

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการ
ทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

สถาบันมีการพัฒนาความรู้ที่ ได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการใน
การถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้ง
ผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่
ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรูต้า่ง 

        - แสดงช่องทางการถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในและภายนอก เช่น  เว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา   
        - สรุปบทรายการวิทยุ  โครงการวิทยุ
วิทยาลัยชาวบ้าน จากการน าผลการวิจัยและ
งานบริการวิชาการมาสังเคราะห์และจัดท าบท
รายการวิทยุ 
        - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ
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ๆ รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

การให้บริการวิชาการด้วยการจัดรายการวิทยุ  
เพื่อเพิ่มทักษะการออกบริการวิชาการ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   :  ผลผลิต 
การก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ฝุายบริการวิชาการ 
นักวิชาการศึกษา - ฝุายบริการวิชาการ 
    ช่ือ  : นางจิตรา   มีค า 
  เบอร์  : 055-267000 ext 7210 
  อีเมลล์ : jittra_m@hotmail.com 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝุายบริการวิชาการ 
   ช่ือ :  ผศ.ชญานิษฐ์  ศศิวิมล 
 เบอร์  : 055-267000 ext 7224 
  อีเมลล์ : s_sasiwimol@psru.ac.th 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง 
โครงการที่สถาบันจัดข้ึนเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ  ท าให้ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1.  มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2.  บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกทีม่ีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยคงอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรอืองค์กร 
5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ  
๑. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร  

๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 

ตัวบ่งชี้ที ่๕.๙ : การเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองคก์รภายนอก (สมศ.) 
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๓. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิก

ของชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร  

๔. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือ

องค์กรที่สร้างประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร  

๕. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป 

๖. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 

๗. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

หมายเหตุ ส าหรับสถาบันที่ได้รับการประเมินปี ๒๕๕๔ กรณีเป็นกิจกรรมใหม่ ส าหรับ

เกณฑ์ต่อเนื่อง ยั่งยืน และเข้มแข็ง ให้ใช้ ๑ ปีได้โดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 

แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีแผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 

        - รายงานผลการส ารวจความต้องการรับ
ในการรับบริการวิชาการแก่สังคมและวิจัย 
        - แผนงานและโครงการการบริการ
วิชาการแก่สังคมและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
        - รายงานการบรรลุความส าเร็จของ
โครงการบริการวิชาการและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ และงานสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
วาระเกี่ยวกับการน าข้อเสนอแนะมาใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
 

แนวทางปฏบิตัิเพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
และรายการหลกัฐานอ้างอิง 
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แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

2. มีรายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือ
โครงการ 

        - รายงานผลการประเมินโครงการตาม
แผ น บริ ก า ร วิ ช าก า ร แ ล ะ โ คร ง ก า ร อั น
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
 

3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือ
โครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกชุมชนหรือองค์กรได้
เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา
ตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

        -  สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
        - แผนการจัดการความรู้ของโรงเรียน 
 

4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือ
โครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ ความ
เข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม 
 

        - หลักสูตรท้องถ่ิน 

5.มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

        - รายงานผลด าเนินงานชุมชน/องค์กรที่
ได้รับรางวัลจากการให้บริการแก่ประชาชน 
        - หลักฐานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนโรงเรยนต ารวจตระเวนชายแดง  ที่มี
ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะสถาบันหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการ
ด าเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 
 
 
 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี(พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
๖.๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ ๑๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 

หลักการ 
 

 

มาตรฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้คือ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบุคลากร สวัสดิการ    
 ช่ือ  : นางญาดา  ทองโพธ์ิเล็น 
  เบอร์  : 055-267000 ext 7200 
  อีเมลล์ : yadath_1@hotmail.com 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ฝุายบริหาร   
   ช่ือ   :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7223 
  อีเมลล์ : krittayakan@hotmail.com 

 

 
ค าอธิบาย  :  ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิต
และสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมี
แผนในการพัฒนา  ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม 
สามารถรู้จักเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์
ที่มีรสนิยม 

ประเด็นการพิจารณา  
๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
๒. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัติได้  

๑ ข้อ 
ปฏิบัติได้  

๒ ข้อ 
ปฏิบัติได้  

๓ ข้อ 
ปฏิบัติได้  

๔ ข้อ 
ปฏิบัติได้  

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่๖.๑๑ : การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ ๑๑) 
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แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

         1.หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือ
กิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ที่สถาบันด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
            - โครงการพฒันาการบริหาร  ส านักงาน
ผู้อ านวยการสถาบัน / กิจกรรมงานบุญตามเทศกาล 

          - โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม  ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  เช่น  กิจกรรม 5ส Big cleaning day 
, กิจกรรมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อความ
เป็นไทย (รวมใจสวมผ้าไทยทุกวันศุกร์  ,รดน้ า
ด าหัว ,ร่วมถวายเทียนพรรษา , ร่วมกิจกรรม
วันลอยกระทงกับทางมหาวิทยาลัย 
        - รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ
พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม        
        - รูปถ่าย 
        - ประกาศนียบัตร /ประกาศ / เกียรติ
บัตร 
 

2.โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่
ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของความส าเรจ็อยา่ง
เป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้ 

3.รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิ
จรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม 

4.หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดง
กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ เช่น 
ข้ันตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่ม
ตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม หรือ    แบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5.ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ปรากฎในประเด็นการ
พิจารณาในข้อ ๒ และข้อ ๓ 
 
หมายเหต ุ

๑.  สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
๒.  สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย  
๓.  สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่

แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางปฏบิตัิเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
และรายการหลกัฐานอ้างอิง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
 
 

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

2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4.  มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
6.  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009 - 2010 
7.  เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 
9.  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

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

7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ 7.2, กพร 12) 
7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  (สกอ 7.3, กพร 11, สมศ 13) 
7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ 7.4, กพร 9.2) 
๗.๑๓  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13) 

 

องคป์ระกอบที ่7 การบริหารและการจดัการ 
 

 

หลักการ 
 

 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 5 ตัวบ่งชี ้คือ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนา-งานนโยบายและแผน 
    ช่ือ  : นางสาวกัลนิกา  พูลผล 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7212 
  อีเมลล์ : kpoonpon@hotmail.com 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ฝุายบริหาร   
   ช่ือ   :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7223 
  อีเมลล์ : krittayakan@hotmail.com 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาคือสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิ
บาล รับผิดชอบต่อสังคมรักความก้าวหน้าดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาและก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องจะท าให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. สภาสถาบันปฏิบัตหิน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑท์ี่ก าหนดล่วงหน้า 
2. ผู้บรหิารมีวิสัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทกุ

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน 

3. ผู้บรหิารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยงับุคลากรในสถาบัน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ตัวบ่งชี้ที ่7.1 : ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผูบ้รหิารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1 
, สมศ 12,13 ,กพร9.1,9.2) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 
หมายเหต ุ: หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ

บรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ทีร่ะบุไว้ ซึ่งสอดคลอ้งเป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 

 
 
 
 
 

แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดครบ ถ้วนและมีก ารประ เมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับ
การช้ีแจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
สถาบัน ข้อบังคับต่าง ๆ อาทิ ข้อบังคับที่ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลและผู้บริหาร  รวมทั้งทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบทิศทางการ
พัฒนาสถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบัน เพื่อให้ทราบ
ถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสถาบันก่อนจะปฎิบัติหน้าที่ 

1.2 กรรมการสภาสถาบันก ากับดูแล
สถาบันไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
สถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภา
สถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานต่อ
สาธารณชน  

        - ร ายงานการประ ชุม  วาระ ช้ีแจ้ ง
ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
        - รายงานประเมินตนเองของผู้บริหาร 
 

แนวทางปฏบิตัิเพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
และรายการหลกัฐานอ้างอิง 
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2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 

2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีส่วนร่วมกัน
ในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดย
มีการก าหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ที่
ควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒนาองค์กร เช่น
การส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการเรียนรู้ 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุง
กระบวนหลักของสถาบัน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการ
ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได ้ส่วนเสียเช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดย
ค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 
และให้สอดคล้อ งกั บ เปู าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 
อย่างเหมาะสม    โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการ
จัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะ
ได้รับ 

2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการ
ถ่ายทอดนโยบายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงาน
และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

2.3 ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้
ทันสมัยน ามาใช้ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ 
การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) 
ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
น าข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้
อย่างทันการ 

        - รายงานการประชุม วารระที่มีการ
ก าหนดนโยบายและจัดท าวิจัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนกลยุทธ์  
         - แสดงรายละเอียดระบบและกลไกการ
ถ่ายทอดนโยบาย 
         - ฐานข้อมูลการบริหารการวิจัยและ
บริการวิชาการ 
         -ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร เช่น NRPM , Che QA 
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3. ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบัน
ไปยังบุคลากรในสถาบัน 

3.1 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามผลการน า
นโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
ผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปูาหมาย 
หรื อปรับ แผนการ ด า เนินง านให้ สอดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ยิ่งข้ึน พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อ
สื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเปูาหมาย
ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วน รวมทั้ง
การติดตามผลสัมฤทธ์ิ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ทบทวนเปูาหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานในรอบปี
ถัดไป พร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุก
ระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อ  ต่าง ๆ ที่ตรง
กับกลุ่มเปูาหมาย 

        - รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
สถาบัน แสดงวาระการติตามผลการปรับ
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน 
         - รายงานประเมินตนเอง ในส่วนของ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 
ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน อันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดข้ันตอน
กระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัว พร้อมกับมีการก ากับ และตรวจสอบ
เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ค วามมั่ น ใ จ ว่ า ร ะบบ การ ท า ง าน มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่
ระดับในที่ยอมรับได้ 

 

        - รายงานการประชุม วาระมอบหมาย
งานบุคลากรภายในสถาบันฯ    
        - ระบบส่งเสริมในคู่มือบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
        - ค าสั่ งมอบหมายภาระงานแก่รอง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากร
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัล
คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงการ
พัฒนาองค์การให้คล่องตัว (lean organization) เป็น
ต้น 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒ นาผู้ ร่ วม ง า น เ พื่ อ ให้ ส าม าร ถท า ง านบร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการท างานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน(on – 
the – job training) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรน าหลักการ
จัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฎิบัต ิ(community of practices) เป็นต้น 

        - รายงานการประชุม เกี่ยวกับจัดการ
ความรู้ (KM) เรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้  
ถ่ายทอดและส่ ง เสริมอง ค์ความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลกากร 
        - คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร 
        - รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ   

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็น
เครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของสถาบันให้
ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน 
และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประ เทศและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลัก
ธรรมา ภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปูอ ง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทาง
วิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

        - ร ายงานสรุปผ ลการท า ง านแล ะ
รายงานการเงินของสถาบัน 
        -รายงานแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 
2555   
        - รายงานการติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงปี2554 
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6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มี
รายงานประเมินตนเอง จัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานและรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภา
สถาบันเป็นประจ าทุกปี 

6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
ของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบัน
เสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงาน
ของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1 สภาสถาบันประ เมิ นผลการ
บริหารงานของสถาบันและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหาร
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตาม
ข้อตกลงที่ท าร่วมกันระหว่างสภาสถาบันและผู้บริหาร 

7.2 สภาสถาบันควรยึ ดหลั กการ
ประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้
หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ น า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงสถาบัน
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

7.3 ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินจาก
สภาสถาบันไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิจัดท า
แผนการบริหารงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
สภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม 

        - แสดงแผนการบริหารงาน 
        - รายงานการประชุม  วาระที่แสดง
รายงานผลการด าเนินงานต่อกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัย 
        - รายงานผลการด าเนินงาน 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนา-งานนโยบายและแผน 
    ช่ือ  : นางสาวกัลนิกา  พูลผล 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7212 
  อีเมลล์ : kpoonpon@hotmail.com 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ฝุายบริหาร   
   ช่ือ   :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7223 
  อีเมลล์ : krittayakan@hotmail.com 

 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้     :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดกระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดีย่ิงข้ึน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ

วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(tacitknowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

ตัวบ่งชี้ที ่7.2 : การพฒันาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้(สกอ.7.2, กพร.12) 
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5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่ านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacitknowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 

แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.1 สถาบันควรศึกษาเปูาประสงค์ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
สถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัต
ลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 

1.2 บุคคลที่ เกี่ยวข้องในการก าหนด
ประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย รองอธิการบดีผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ ช่วยคณบดี 
ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน ที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย 
รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

        - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบ
การจัดการความรู้ (KM) 
        - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
        - แผนการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและ
พัฒนา เรื่องการทบทวน การก าหนดขอบเขต 
KM และเปูาหมาย KM 
   

แนวทางปฏบิตัิเพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
และรายการหลกัฐานอ้างอิง 
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แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

                1.3 สถาบันควรมเีปูาหมายในการจัดการ
ความรู้ โดยเน้นเรื่องการพฒันาทักษะความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้ง
ประเด็นการจัดการความรู้ทีส่ถาบันมุง่เน้นตามอัต
ลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรงุหลักสูตรและวิธีการ
เรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู ้(learning outcome) 
เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน เป็นต้น 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

2.1 กลุ่มเปูาหมายที่จะได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์หรือนักวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่
สถาบันมุ่งเน้น 

2.2 สถาบันควรก าหนดนโยบายให้มีการ
ส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือ
นักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้าน
การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็น
ประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษา 

         - ผลการวิเคราะห์ศักยภาพทางการวิจัย
ขอบบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
         - แผนการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ 
 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

 3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือ
ภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงาน
ทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น 

        - แสดงภาพถ่ายห้องจัดการความรู้ (KM) 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้   
        -แสดงหลกัฐานการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ในระดับประเทศและจังหวัดมาร่วมเสวนา  
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เช่น การสรุปผลการด าเนินการ
ประชุมเสวนาการเขียนโครงการเพือ่ขอรบัทุน 
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แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่าง
สม่ าเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา 
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ด
ลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

    3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน  เช่นการ
ส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการ
จัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและ
ภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 

สกว. หัวข้อ การพฒันาก าลงัคนสู่อาชีพในพื้นที ่
         - การจัดการความรู(้KM) ในการพัฒนา
ทักษะและความสามารถในการท าวิจัย  เช่น 
การจัดการควารมรู้สถาบันวิจัย หัวข้อ อบ
กรมการเขียนข้อเสนอโครงการ, โครงการ
สนับสนุนและส่งเสริมข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรบัทุนอุดหนุน 
 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเปน็
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

4.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากร
กลุ่มเปูาหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
เข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติ
แก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
ดังกล่าว 

         - แสดงหลักฐานการรวบรวมความรู้จา
กากรแสวงหาความรู้  และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เช่น  คู่มือการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  , 
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้
งบประมาณ 
         - แสดงช่องทางการเผยแพร่ความรู้ที่ได้
รวบรวมไว้  เช่นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
ในปีการศึกษาปจัจบุันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น
ลายลักษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจาก

        - รายงานผลการด าเนินงานบริหาร
จัดการงานวิจัย   
        - คู่มือการจัดท ารายงานผลด าเนินการ
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แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผู้รับผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู้จาก
แนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จาก
การจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและ
สังคม น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน
ที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย 

5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้
ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

5.3 มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพ
จากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้  มา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้
ของสถาบัน 

   5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิที่
เ กิด ข้ึนตาม เปูาประสง ค์ที่ ก าหนดไ ว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
        -เว็บไซต์สถาบันวิจัย 
        -เว็บไซต์ส านักงานมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนของเอกสาร
ดาวโหลดหัวข้อตารางจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
        -ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปีการศึกษา
ปัจจุบัน ในส่วนของการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ใน
ตัวช้ีวัดต่างๆที่สถาบันฯ รับผิดชอบ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ฝุายเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ช่ือ  : นายสามารถ   เน่าบู่ 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7222 
  อีเมลล์ : jae_samart@hotmail.com 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ฝุายบริหาร   
   ช่ือ   :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7223 
  อีเมลล์ : krittayakan@hotmail.com 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอด
รับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของ
ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี ้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้
งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที ่7.3 : ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสินใจ (สกอ.7.3, กพร.11, 
สมศ 13) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
 
 

 
 

แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information 
system plan) 

1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผูบ้รหิารด้าน
ระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผู้บริหารทีเ่ป็น
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

1.3 ระบบสารสนเทศที่น าเสนอในแผน
ระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการ
ท างานของระบบแต่ละระบบ 

- ความสอดคล้องของแตล่ะระบบที่มี
ต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
สารสนเทศที่น าเสนอใหม่กบัระบบสารสนเทศที่มีอยู่ใน
ปัจจบุัน 

- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ใน
แต่ละระบบ ทั้ง hardware software(system  
software และ application software) database 
peopleware และ facilities อื่นๆ 

         - ค าสั่ ง มหา วิทยาลั ยร าชภัฏพิบู ล
สงคราม  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  5 
ปี   
         - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5 
ป ี
 

แนวทางปฏบิตัิเพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
และรายการหลกัฐานอ้างอิง 
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แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละ
ระบบ 

- การประเมินความคุ้มค่าของระบบ
สารสนเทศ 

- การจัดล าดับความส าคัญของระบบ
สารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตดัสินใจตามพันธกจิของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลมุการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บรหิารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่น า
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการด าเนินงานตามปกต ิ
เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบ
ทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้
ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็น
พันธกิจของสถาบันได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการด้าน
อื่น ๆ รวมทั้งเป็นข้อมลูเพื่อใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาด้วย 

 

          -  ระบบบริหารงานวิจัย NRPM  
        - วารสนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
        -ระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 
        - รายงานประเมินตนเองออนไลน์ 
        - เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดง
ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
           
 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งก าหนดระยะเวลา
ในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้า
ใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มี
การใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปี
การศึกษา เป็นต้น 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของ
สถาบันควรด าเนินการประเมินความพึงใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเป็นประจ าอย่างนอ้ยปลีะ 1 ครั้ง 

 

        - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประจ าปีการศึกษาปัจจุบัน 
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แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

4.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้
ในการจัดท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควร
ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว 

4.4 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 

        - แนวทางการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ที่ตอบสนองต่อภารกิจด้านการวิจัย  บริการ
วิชาการ  และพัฒนาองค์กร ของสถาบันวิจัย 
        - แ ส ด ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ที่ เห็นชอบต่อวาระของการจัดท าแนวทาง
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนแทศ 
        - แสดงแผนปฏิบัติการประจ าปี 
        - แ ส ด ง ร า ย ง า น ก า ร ะ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

5. มีการสง่ข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามทีก่ าหนดมกีารส่ง
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมลูด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา (CHE QA 
online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา 
บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 

        - ระบบบริหารงานวิจัย NRPM 
        - ร ะบบข้อมู ลง านประกั นคุณภาพ
การศึกษา  และรายงานประเมินตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

 

 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปงานประกันคุณภาพ 
    ช่ือ   : นางสาวขณิดา  นันทะวัน 
  เบอร์  : 055-267000 ext 7230 
  อีเมลล์ : d2b9@hotmail.com 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ฝุายบริหาร   
   ช่ือ   :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7223 
  อีเมลล์ : krittayakan@hotmail.com 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและ
ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัว
เงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อปูองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้ง
การมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปูาหมายของสถาบันตามยทุธศาสตรห์รอืกล
ยุทธ์เป็นส าคัญ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม

บริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์

และบุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที ่7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4, กพร.9.2) 
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3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
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 หรือ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
หมายเหตุ : 
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบปีการ

ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อช่ือเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน  ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1.  มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถปูองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้ แต่ไม่
พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2.  สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ 
เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3.  สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผล
กระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการ
ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นการไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการ
ประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 

1.  สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2.  เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน) ของสถาบัน 
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3.  เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 
 

 
 
 

แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

      1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างานของ
คณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบายหรือ
แนวทางในการด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการ
หรือคณะท างานฯ อย่างสม่ าเสมอ 

 

        - คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
         - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง
แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
           

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นตา่ง 
ๆ เช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความ

         - แผนบริหารความเสี่ ยงประจ าปี
งบประมาณปัจจุบัน ซึ่งระบุระบุความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยง 
           
 

แนวทางปฏบิตัิเพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
และรายการหลกัฐานอ้างอิง 
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เสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของ

สถาบัน 
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อม

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเปูาหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณา
ควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดข้ึนและ
ส่งผลกระทบต่อสถาบันด้านช่ือเสียง คุณภาพการศึกษา 
รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สิน
ของสถาบันเป็นส าคัญ 

2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับคน 
อาคารสถานที่  อุปกรณ์  วิ ธีการปฏิบัติงาน 
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 

2.4 จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความ
เสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ 

วิเคราะห์ในข้อ 2 
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิง

ปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ต่ า ได ้

3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ 

3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความ

         - แผนบรหิารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณปัจจุบัน ซึง่ระบุการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง (ERM3) 
         - แผนบรหิารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณปัจจุบัน ซึง่ระบุการวิเคราะห์ระดบั
ความเสี่ยง (ERM4) 
         - แผนบรหิารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณปัจจุบัน ซึง่ระบุการจัดระดับความ
เสี่ยง (ERM5) 
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เสี่ยง ให้ประเมินจากความถ่ีที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงใน
อดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต 
โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง 
ให้ประเมินจากความรุนแรง  ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยง
ดังกล่าวเกิดข้ึน โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อ
ความเช่ือมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน 
ฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของ
บุคลากร เป็นต้น 

 

 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

4.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการ
บรรลุ เปูาหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
บุคลากรในสถาบัน และด าเนินการแก้ไข ลด หรือ
ปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้
เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือ
กระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง การฟูองร้องจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 

        - แผนบริห ารความ เสี่ ย งประจ าปี
งบประมาณปัจจุบัน ซึ่งระบุแผนบริหารความ
เสี่ยง (ERM7) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ 

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผล

การด าเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน 
5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและ

        - รายงานการติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ ยงของสถาบัน วิจัยและพัฒนาปี
การศึกษาปัจจับัน (ERM8)  
        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา วาระเสนอต่อที่
ประชุมรับทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผน
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ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อสภาสถาบัน 

บริหารความเสี่ยง 
        - บันทึกข้อความ เรื่องน าส่งรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา           

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควร
พิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ 
ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้ง
ความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจาก
หน่วยงานก ากับ 

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา    
        - การบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ ปัจจุบัน เรื่ องการประเมิ น
มาตรการควบคุม (ERM6) 
        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา วาระที่มีการ
เสนอแนะให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  และการ
พัฒนาการบริหารจัดการสถาบัน 
        - กา รบริ ห าร ความ เ สี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณปัจจุบัน เรื่องแผนบริหารความ
เสี่ยง (ERM7) 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนา-งานนโยบายและแผน 
    ช่ือ  : นางสาวกัลนิกา  พูลผล 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7212 
  อีเมลล์ : kpoonpon@hotmail.com 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝุายบริหาร   
   ช่ือ   :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7223 
  อีเมลล์ : krittayakan@hotmail.com 

 

ค าอธิบาย 
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส าเร็จ

ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของ
การบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่๗.๑๓ : การปฏบิตัิตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหาร (สมศ. 13) 
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          ๑.เอกสารหรอืหลกัฐานที่แสดงรายละเอียดการ
ก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากบัดูแสถาบัน
อุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของ
ผู้บริหารสถาบัน  

        -รายงานการประชุม แสดงวาระการ
ก าหนดและทบทวนนโยบายการก ากับดูแล
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        - แสดงกรอบทิศทางการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

๒. เอกสารหรือหลกัฐานที่แสดงรายละเอียด
การด าเนินการตามระบบการก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา โดยมเีอกสารหรอืหลักฐานหรือ
รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถาบันได้ก าหนดให้มีกระบวนการทีเ่ป็นรูปธรรมในการ
จัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถาบัน 

         - รายงานประเมินตนเอง แสดงผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุรภาพ 
         - รายงานการประชุม แสดงวาระการ
ก าหนดคณะกรรมการในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 
 

๓.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่า
ผู้บริหารสถาบันมีการติดตามผลการด าเนินงานส าคัญ 
เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน 

        - ค าสั่งสถาบันในการติดตามผลการ
ด าเนินงานของทุกฝุาย 
 

           ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง
นโยบายของสถาบันที่ก าหนดใหม้ีระบบการประเมิน
ผู้บรหิารโดยคณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งและมี
การด าเนินงานตามระบบนั้น 
 

        - รายงานการประชุมที่แสดงวาระการ
ก าหนดระบบการประเมินผู้บริหาร 
 

๕. รายงานการสงัเคราะห์มตหิรอืนโยบาย 
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถาบัน 

 

        - ร ายงานการประ ชุม แสดงวาระ
ประเมินผลกระทบที่เกิดจาการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
 
 

 

แนวทางปฏบิตัิเพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
และรายการหลกัฐานอ้างอิง 
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ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ

พัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์ 
และผลกระทบที่เกิดข้ึน สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

 
 
 

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

2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส า นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3.  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8.  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ 9.1, สมศ 15, กพร 6) 

 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 

 
หลักการ 

 

 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้คือ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปงานประกันคุณภาพ 
    ช่ือ   : นางสาวขณิดา  นันทะวัน 
  เบอร์  : 055-267000 ext 7230 
  อีเมลล์ : d2b9@hotmail.com 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ฝุายบริหาร   
   ช่ือ   :  ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
  เบอร์  :  055-267000 ext 7223 
  อีเมลล์ : krittayakan@hotmail.com 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบัน อุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตาม
นโยบาย เปูาประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐาน          ที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้น
สังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้ง
การรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงาน         ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรม   ที่เป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการสร้าง
จิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

3.  มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ

ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา  โดยเป็น

ตัวบ่งชี้ที ่9.1 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ 9.1, สมศ 
15, กพร 6) 
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รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาข้ึน  และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 
4 หรือ 5 หรือ 

6 ข้อ 
7 หรือ 8 ข้อ 9 ข้อ 
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แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กัน
แพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบ
เฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้ึนเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใช้ต้อง
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ด าเนินการเป็นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การ
ด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุ งพัฒนาเพื่ อ ให้การด า เนินภารกิจบรรลุ
เปูาประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
1.3 มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบและประสานงานด้านการ
ประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการประกันคุณภาพ
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา 
ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแตล่ะบุคคล 

        - คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา ปัจจุบัน  : ตารางความสอดคล้อง
ของตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในกับตัว
บ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก 
        - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่อง
แต่ ง ตั้ ง คณะกร ร มกา ร ป ร ะกั น คุณภาพ
การศึกษา  และคณะกรรมการด าเนินงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
        - ค าสั่ งสถาบัน วิจัยและพัฒนาเรื่อง
มอบหมายงาน 
        - คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษาปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา  
เรื่ องแนวปฏิบัติ เพื่อ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านกระบวนการและรายการ
หลักฐานอ้างอิง 
 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ต้องให้ความส าคัญและ
ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 
โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน วิจัย  เรื่องการก าหนดนโยบาย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
        - ประกาศ นโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  สถาบันวิจัยและพฒันา 
        - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจ ามหาวิทยาลัย 
        -รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจ ามหาวิทยาลัย 
        - องค์ประกอบ  ตัวบ่งช้ี  และเกณฑ์การ

แนวทางปฏบิตัิเพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
และรายการหลกัฐานอ้างอิง 
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รับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเช่ือมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่
ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาระดับคณะ
วิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สถาบัน
หรือคณะวิชาก าหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อ
ก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ประเมินคุณภาพภายใน รับสาขาวิชา  คณะ  
ส านัก/สถาบัน  ปีการศึกษาปัจจุบัน 
        - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษาปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่องการ
ก าหนดเปูาหมายและผู้รับผิดชอบในการก ากับ
ติดตามและด าเนินงาน 
        - ตารางติดตามผลการด า เนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษารายองค์ประกอบ  
ตัวบ่งช้ี  และเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพของ สกอ.  สมศ.  และ ก.พ .ร. ปี
การศึกษาปัจจับัน (รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 
รอบ 12 เดือน) 
        - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
ปัจจุบัน และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณปีถัดไป 
        - ผลการพัฒนาของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในรายงานประเมินตนเองปี
การศึกษาปัจจุบัน  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน 

3.1 สถาบันอาจก าหนดมาตรฐานและ
ก าหนดตัวบ่งช้ีที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของ
สถาบันเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่
ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และ
กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ตัวบ่งช้ีที่เพิ่มเติมข้ึนตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันควรช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนทั้ง
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับแต่
ละตัวบ่งช้ี ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเปูาหมาย
ของตัวบ่งช้ีนั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุง

        - คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษาปัจจุบัน   
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พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) 
การจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมิน
คุณ ภ าพ เ ส นอ ต่ อ ส ภ า ส ถ า บั น แ ล ะส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็น
ร า ย ง า น ที่ มี ข้ อ มู ล ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

4.1 มีการด าเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดยมีการ
ก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็น
รายงานประเมินคุณภาพที่มี ข้อมูลครบถ้วนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE 
QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พร้อมทั้งเสนอ
มาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการ
ประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัดหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
ปัจจุบัน   
         - ปฏิทินติดตามผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษารายองค์ประกอบ  
ตัวบ่งช้ี  และเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพของ สกอ.  สมศ.  และ ก.พ .ร. ปี
การศึกษา2554 (รอบ 6เดือน) 
         - รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา
ปัจจุบัน 
         - รายงานประเมินตนเองออนไลน์ 
         - ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะ 
         - แ ผ น พัฒ นา คุณ ภา พก าร ศึก ษ า 
ประจ าปีการศึกษาปัจจุบัน 
         - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
         - บันทึกข้อความ เรื่องส่งแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษาปัจจุบัน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งช้ี 

สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์น าผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพใน
แต่ละปี ไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกบั

         - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่องการน าผล
การประเมินคุณภาพภายในเข้าที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
         - รายงานประจ าปี ปัจจับัน เรื่อง การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
         - รายงานการประเมินความส าเร็จของ
ตั ว ช้ี วั ด ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
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คณะกรรมการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
ร่วมรับผิดชอบ โดยมีเปูาหมายให้ผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาข้ึนจาก
ปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งช้ี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีพ.ศ. 2553-2555 
 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ ง  9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่
สามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็น
ระบบที่สามารถเ ช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. 
เป็นต้น 

        - เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา   
        - เว็บไซต์งานนโยบายและแผน 
        - เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา 
        -ระบบสารสนเทศงานวิจัย 
        -ระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ 
        -รายงานประเมินตนเองออนไลน์ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ 
แล ะบุ คล าก ร ของ ส ถาบั น เ ข้ า มามี ส่ วน ร่ วม ใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้รับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เช่น ผู้รับบริการ
ด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของ
สถาบัน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ 
ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมก าหนดตวั
บ่งช้ีและเปูาหมาย การให้ข้อมูลปูอนกลับ หรือการให้
ความร่วมมือกับสถาบันในการด าเนินกิจกรรมต่างๆด้าน
การประกันคุณภาพ เป็นต้น 

  

 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกจิกรรม

        - ค า สั่ ง มห า วิทย าลั ยร าช ภัฏพิบู ล
สงคราม ที่  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
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ร่วมกัน 
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกัน

คุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับสถาบัน
หรือคณะวิชา และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 
และอื่นๆ 

8.2 มีการท างานด้านการประกันคุณภาพ
ร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมี
พัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดข้ึน จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในเครือข่าย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้าง
เครือข่าย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการท างานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 

วิชาการ 
        - รายงานผลการด าเนินโครงการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริการวิชาการ 
        - หลั กฐานการ ให้ ความร่ วมมื อ ใน
กิ จ ก ร ร มต่ า ง ๆ  ข อ ง ส ถ าบั น วิ จั ย  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อ  เช่น  หนังสือส่ง
สรุปผลการด าเนินงานโครงการวิจัยรวมกับการ
เรียนการสอนบูรณาการศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
การพัฒนาพื้นที่ , สรุปผลโครงการประชุม
เสวนา  เรื่อง การพัฒนาก าลังคนสู่อาชีพใน
พื้นที่ 
        - บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและ
พัฒนาภาคเหนือล่าง 
        - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
เหนือล่าง 
        - สรุปผลด าเนินงานการจัดกิจกรรท
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   การจัดท ารายงานการ
ประเมิ นตนเอง เพื่ อการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน 
        - ส รุ ป ผ ล ก า ร เ ช้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพระหว่าง
สถาบัน ในระดับสถาบันและคณะวิชา 
        - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาข้ึน และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 
ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน 

        - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารั บ รองการ ป ฏิบั ติ ร าชการ  ขอ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  
        - เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  หัวข้อ 
download    
        - เว็บไซต์ส านักมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ  เอกสารดาวโหลด หัวข้อตาราง
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                                        บทที่ 3 :  
  
แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบและ 
   ประเมินคุณภาพภายใน 
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รายงานการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา  2554  

(1  มิถุนายน  2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
เพื่อรบัการประเมินคุณภาพภายใน 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1     มิถุนายน   2555 

SAR- 1 
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            ค าน า 
 

วัตถุประสงค์ 
 

องค์ประกอบที่รายงาน 
 

ช่วงเวลาที่รายงาน 
 
                อื่น ๆ  
 
 
 
 
 

                
 
 
                              
 
                             ลงช่ือ .………..…………………. 
                                   (ดร.ชนิกานต์  คุ้มนก)  
                              ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 

                                                                                    วัน/เดือน/ป ี
 
 
 
 

  
 

SAR- 2 
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สารบัญ 

 

                                                                                                    
หน้า 
  

ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน  
 ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ผลการประเมินตนเอง 
ข้อเสนอแนะหรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
ภาคผนวก 

จ านวนอาจารย์ 
จ านวนนักศึกษา 
ฯลฯ   

   
     

   
 
 

  
    
 
 
 
 
 
 
 

SAR- 3 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAR- 4 



104 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

 
 
  
 

 
ข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน 

 
 

 
ความเป็นมา 
ปรัชญา 
ปณิธาน/ วิสัยทัศน ์
พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ 
โครงสร้างการบรหิาร 
ภารกิจหลักที่ก าลังด าเนินการ 
อื่น ๆ  

 

SAR- 5 
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การติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามตัวบ่งชี้--การประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2554 
หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์และแผนด าเนนิการ 

       

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนา
แผน 

8 ข้อ       

      1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 
        
 

ในภาพรวมของการด าเนินงานปี
การศึกษา 2553 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มีกระบวนการพัฒนาแผนที่ดี  
โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
และการมีส่วนร่วมในก าหนดเปูาหมาย
ของแผนยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน  มีการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีโดยโครงการตามแผนปฏิบัติ
การที่รองรับกลยุทธ์  มีการประเมิน
ความส าเร็จของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การและแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
สถาบัน  รวมทั้งการน าผลการประเมิน

 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์  
 
 

       - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

2.มีการก าหนดและทบทวน
ปรัชญาหรือปณิธานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน  

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน  ที่แสดงวาระการประชุม
การทบทวนและพิจารณาเห็นชอบปรัชญา, 
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เปูาประสงค์,ยุทธศาสตร์
และแผนด าเนินงาน 
 

 

3.มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธาน
และนโยบายของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยการจัดท าตาราง
วิเคราะห์ที่ชัดเจน 

       - แสดงตารางวิเคราะห์ประเด็นที่
สอดคล้องกันระหว่างกลยุทธ์และปรัชญา
หรือปณิธานและนโยบายของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 
 
4. จัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา  

       - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

 

5.เสนอแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ผ่าน
ความเห็นชอบ 

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ   แสดงวาระเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้น 
 

 

6.จัดด าเนินการเผยแพร่ต่อ
บุคลากรในสถาบันวิจัยและผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบโดยทั่ว
กัน 
 

       - ประกาศสถาบันวิจัยและและพัฒนา 
เรื่องแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ 
    - เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ที่แสดงรายละเอียดการเผยแพร่ปรัชญา,
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เปูาประสงค์,ยุทธศาสตร์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา    - รายงาน
ประจ าปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ที่
แสดงส่วนรายละเอียดของปรัชญา,
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เปูาประสงค์,ยุทธศาสตร์
ของสถาบันฯ 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

       2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 
 

 1.มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
กั บ ทุ ก ฝุ า ย ง า น ต่ า ง  ๆ  ใ น
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ทั้งงาน
เลขานุการ ,ฝุาย วิจัย และฝุาย
บริการวิชาการเก่ียวกับวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์และเปูาหมายของกลยุทธ์    

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงส่วน
ของวาระชี้แจงเพื่อท าความเข้าใจกับทุก
ฝุายเพื่อให้ด าเนินการตามแผน 
 

 

 2. มีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น
ยุทธศ าสต ร์  ส ถาบั น วิ จั ยและ
พัฒนา พ.ศ. 2553-2555  และ
เปูาหมายของกลยุทธ์   

       - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง
การก าหนดหน้าที่ รั บผิ ดชอบในการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

       3.  มีกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 
4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 1. มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ 
(Strategic map)  เพื่อช่วยในการ
แปลงแผนกลยุทธ์ ไปสู่แผนปฏิบัติ
ตามกระบวนการของ Balance 
scorecard   

       - แผนที่กลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพื่อแสดงกระบวนการแปลงแผน
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    - รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2554  
สิงหาคม   

 

 2. มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ และ
กระจายความรับผิดชอบให้กับทุก
ฝุายที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

       - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
2554 และปีงบประมาณ 2555  ที่แสดง
ส่วนของการถ่ายทอดกลยุทธ์และกระจาย
ความรับผิดชอบไปยังฝุายที่เก่ียวข้อง 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

 3. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่าง      แผนยุทธศาสตร์ กับ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ในพันธกิจ
ที่ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
รับผิดชอบหลัก คือวิจัยและบริการ
วิชาการ  โดยทุกกลยุทธ์มีโครงการ
รองรับ   

       - แสดงความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์
และโครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ในแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2554 และปีงบประมาณ 2555   

 

      4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่า
เปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 

   1. มีการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ โดยใช้กลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ตั้งแต่ปี 2553-2555 
แล้ว  และมีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

       - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
2554 และปีงบประมาณ 2555    ที่แสดง
ส่วนการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ และแสดงใน
ส่วนของการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 

 2. มีการน าแผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2553-
2555  มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน  โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) พร้อมทั้งก าหนดค่าเปูาหมาย
ในแต่ละตัวชี้วัด  โดยในแต่ละ
โครงการ มีทั้งผู้บริหาร และ

       - ประกาศ  แผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน ที่แสดงวาระการประชุม
การมีส่วนร่วมในการก าหนดค่าเปูาหมาย
ในแต่ละปี   และร่วมรับผิดชอบการ
ด าเนินงานให้บรรลุค่าเปูาหมายในแต่ละ
ตัวบ่งชี ้
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

บุคลากรในแต่ละฝุาย มีส่วน
ร่วมกันในการก าหนดค่าเปูาหมาย 
และร่วมรับผิดชอบการด าเนินงาน
ให้บรรลุค่าเปูาหมายในแต่ละตัว
บ่งชี ้

       5.  มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธ
กิจ 
 

 1. มีการจัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการเป็นประจ าทุกปี      
โดยได้จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน
ทุกโครงการ/กิจกรรม และ
เผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน  
 

       - ปฏิทินการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2554 
และปีงบประมาณ 2555   
    - การเผยแพร่ปฏิทิตการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ2554 และปีงบประมาณ 
2555   

 

       6.  มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
การประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง  
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 
 

   1. มีการพัฒนาระบบการติดตาม
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ที่ได้ก าหนดไว้ในปฏิทิน โดยมี
จดหมายเวียนเม่ือใกล้ถึงเวลาของ
การท ากิจกรรม เป็นรายไตรมาส  

       - จดหมายเวียนแจ้งก าหนดการจัด
กิจกรรมในรายไตรมาส 
 

 

   2. มีการจัดท าแบบฟอร์มการ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ที่ด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 
2555   เพื่อน ามาประเมินผลการ

       - แบบรายงานความก้าวหน้า/รายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ 
 
    -รายงานการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัด
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

บรรลุความส าเร็จของตัวชี้วัดของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

   3. มีการจัดท ารายงานผลการ
ด า เ นิ น ง า น ใ น แ ต่ ล ะ ร อ บ
ปีงบประมาณ ได้แ ก่   รายงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .2555 
เพื่อน าเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา 
และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

       - รายงานประจ าปีงบประมาณของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    -บันทึกข้อความน าส่งรายงานประจ าปี 
    - เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวข้อ
รายงานประจ าปี 

 

       7.  มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 
 

 1. มีการด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินงานตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
และมีการรายงานผลการประเมินน้ี
ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า
สถาบัน     เพื่อเป็นข้อมูลและ
แนวทางในการพิจารณา  

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  วาระที่
แสดงด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินงานตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
    - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ วาระที่แสดงส่วนของการ
รายงานผลการประเมิน 
    - รายงานการประเมินแผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา  รอบ 6 เดือน 
 

 



111 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

      8.  มีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภา
สถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

    1. มีการน าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าสถาบัน  มา
เป็นแนวทางในการจัดท ากลยุทธ์
และค่าเปูาหมาย  โดยมีการเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
ที่เปลี่ยนไป  และมีการก าหนดค่า
เปูาหมายในแต่ละปี เพื่อให้เห็น
พัฒนาการและโอกาสในการบรรลุ
ความส าเร็จ 
 

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัย  วาระที่แสดงการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการเพื่อน ามาปรับปรุง/จัดท า
แผนกลยุทธ์และค่าเปูาหมาย 
    - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ วาระเสนอเพื่อพิจารณา
การปรับเปลี่ยนค่าเปูาหมายแต่ละกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่
เปลี่ยนแปลง 
    - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเรื่อง
กลยุทธ์  เปูาหมายของกลยุทธ์ และค่า
เปูาหมายของตัวชี้วัดกลยุทธ์ของแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ 
    - รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
วาระการพิจารณาปรับกลยุทธ์ 

 

     2. มีการจัดประชุมเพื่อเสนอ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ปรับปรุงแล้ว 
 
 
 

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
วาระพิจารณาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต        
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
(สกอ 2.4,   สมศ ๒.๔,๑๔, กพร12) 

       

1. มีแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

  1 .  ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
สายสนับสนุน จึงได้จัดท าแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล และ
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ซ่ึงได้จากการการวิเคราะห์ภาระ
งาน การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
พ ร้ อมทั้ ง วิ เ ค ร าะห์ ข้ อ มู ล เ ชิ ง
ประจักษ์จากผลการประเมินความ
พึงพอใจในการให้บริการ  การ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
รวมทั้งมีการวางแผนความต้องการ
ในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า 
โดยมีการก าหนดแผนการจ้างงาน
และวิธีการสรรหาบุคลากรที่ มี
ความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี

       -ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร 
    -คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    -แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    -แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน  ที่แสดงวาระการประชุม
เรื่องการก าหนดอัตราก าลัง 
    -รายงานการประชุม เรื่องการก าหนด
แนวปฏิบัติในการคัดสรรบุคลากร
สถาบันวิจัย 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร  
 
 

   2. สถาบันมีการส ารวจความ
ต้องการ ในการอบรม (training 
needs) ของบุค ล ากรสาย
สนับสนุน โดยยึดสมรรถนะและ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ของบุคลากรเป็นหลัก 
 

       - รายงานการด าเนินการส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคคลากร
สายสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา  
   - เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร
รายบุคคล 

 

 3 .  ส ถ า บั น มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินบุคคลากร
สายสนับสนุน  เพื่อประเมินและให้
ข้ อ มู ล ย้ อ น กั บ ข อ ง ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน 
ในรอบปีที่ผ่านมา  รวมทั้งมีการ
ประเมินความผลการพัฒนาของ
บุคลากรหลังที่ได้รับการอบรมหรือ
พัฒนาตนเอง 
 

       - รายงานการประเมินสมรรถนะของ
บุคคลากรสายสนุน  
    - รายงานการประเมินการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน 
    - รายงานการประเมินผลการพัฒนา
ตนเองของบุคคลากรหลังการพัฒนา 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

 4. สถาบันมีข้อมูลการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 

      - ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน  

2. มีการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
 

  1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดโดยมีการสรรหา คัดเลือก
บุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส
และก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

       -รายงานการประชุม เรื่องการก าหนด
แนวปฏิบัติในการคัดสรรบุคลากร
สถาบันวิจัย 
 

 

  2. มีการวิเคราะห์งาน  (job 
analysis) โด ยก าหนด ให้ มี
ค าอธิบายลักษณะงาน  (job 
description) ก า ร ร ะ บุ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  (job 
specification) ร ว ม ทั้ ง
ความสามารถ(competencies ) 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

      - ผลการวิเคราะห์งาน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

 

 3.มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(job evaluation) ที่มีรูปแบบ
ชั ด เ จ น   โ ด ย มี แ น ว ทา ง ก า ร

       -ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร
สายสนับสนุน 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล     -แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 

      4. มีการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผน โดยมี
ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ เ ป็ น
รายบุคคล  เพื่อการส่ง เสริม
สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 
 

       - รายงานการประเมินผลการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรหลังการพัฒนา 
    - สรุปผลการไปพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ
ที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

      1. มีการสร้างบรรยากาศของ
สถานที่ท างานให้น่าอยู่ มีการจัด
สวัสดิการ  การเอาใจใส่ดูแล
บุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค
ทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศ
ของความสุขในการท างาน 

       - ระบบส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร 
เช่นสร้างบรรยากาศในการท างาน, มี 5ส 
แบบมีส่วนร่วม , มีการให้รางวัลยกย่อง
เชิดชู 
 

 

        2. มีระบบส่งเสริมสนับสนุน
การเสนอขอรับรางวัลของบุคลากร
สายสนับสนุน เช่น มีการติดตาม
ข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสาย
สนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการ

       - ระบบส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร 
    - บันทึกข้อความ เรื่องการประสานงาน
ในการขอรับรางวัล 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ก ร ะ ตุ้ น แ ล ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ที่ มี
ศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้าน
ต่าง ๆ  
 

       3. มีการยกย่องให้เกียรติผู้
ได้รับรางวัลด้วยการประชาสัมพันธ์
ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

       - เว็บไซต์ จดหมายข่าว สถาบันวิจัย 
แสดงการเผยแพร่ ยกย่องเชิดชู ให้เกียรติ
ผู้ได้รับรางวัล 
     

 

 4. มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มี
ประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้
ค าแนะน าช่วยเหลือและสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ใน
การขอรับรางวัลต่างๆ 
 

   - โครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การได้รับรางวัล  และพร้อม
ให้ค าแนะน า 

 

       5. มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร่วมมือในการ
ท างาน เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี
และพัฒนางานร่วมกัน 

       -ร าย ง านการปร ะชุ ม  ว า ร ะ แบ่ ง
ภาระหน้าที่ในการท างาน 
 

 

      6. มีนโยบายดูแลสุขภาพของ
บุคลากร ทั้งในเชิงปูองกันและ

       - โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพบุคลากร
ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลังกาย
ในรูปแบบต่าง ๆ 

4. มีระบบการติดตามบุคลากร
สายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 

       1. สถาบันมีการติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิของการอบรม โดยจัดให้
มีการประเมินผลการอบรมหรือ
พัฒนาตนเองตามประเด็นความรู้ 
ทักษะที่ได้รับการอบรม  รวมทั้งมี
การประเมินผลงานเพื่อสะท้อน
ความรู้ทักษะที่ได้น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

       - รายงานการประเมินผลการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรหลังการพัฒนา 
 

 

5.มี ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ด้ า น
จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุม ให้บุ คลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 
 

        1.สถาบันมีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริม
กา รป ลู กฝั ง จ ร ร ย าบ ร รณ แ ก่
บุค ล ากรภ าย ในองค์ ก รอย่ า ง
สม่ าเสมอ 

     - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเรื่อง 
จรรยาบรรณบุคลากรภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนา  
    - ค าสั่งคณะกรรมการดูแลควบคุม
จรรยาบรรณสถาบันวิจัยและพัฒนา 
    - ผลการประเมินความรู้ด้าน
จรรยาบรรณของบุคลากร  

 

       2. มีการติดตามผลการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองของ
บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและ

       - รายงานการประชุม ผลการติดตาม
การปรับปรุงพัฒนาตนเองของบุคคลากร
ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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เกณฑ์การประเมิน 
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ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
         6. มีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรสนับสนุน 

       1. มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน  

       - รายงานการประเมินผลส าเร็จของ
แผนการบริหารและพัฒนาของบุคลากร
สายสนับสนุน 

 

        7. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 

      1.ได้มีการน าผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรไป
ปรับปรุงแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรภายในสถาบัน 
 

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลการ
ประเมินความส าเร็จของแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร และข้อเสนอในการ
ปรับปรุงและพัฒนาในอนาคต 
   - แผนปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

  2.มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

       - รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 

 

       3. มีการส ารวจความต้องการ 
และความพึงพอใจของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนาบุคลากรภายในสถาบันวิจัย

       - รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
ขอบบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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6 
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9 
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12 
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เหต ุ

และพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนาในระยะต่อไป 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย        
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 
4.1) 

8 ข้อ     6 ข้อ  

1. มีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของสถาบัน และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

1.1 สถาบันหรือคณะ
วิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนด
หน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่

ในภาพรวมของการด าเนินงานปี
การศึกษา 2553 ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา       มีระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัยที่ชัดเจน  สามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานวิจัย
ให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้  
รวมทั้งการมีระบบสนับสนุนงานวิจัย
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจาก
สภาพปัญหาของสังคม  ที่ตรงตาม

      1.จัดท าระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของสถาบันวิจัย โดยมีการ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

       - คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยของ
สถาบันวิจัย 
    - เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ที่แสดงส่วนรายละเอียดหัวข้อ คู่มือการ
บริหารจัดการงานวิจัย 
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รับผิดชอบ และมีงบประมาณ
สนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ในการ
บริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อบรรลุตามเปูาหมายของ
แผนการวิจัยของสถาบัน 
1.2 การบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ให้บรรลุผลส าเร็จควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหาร
งานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุน
การปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย  หรือ
ศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถด าเนินการ
วิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมี
ประสิท ธิภาพนอกเห นือจากการ
จัดสรรทุนวิจัยนอกจากน้ันอาจจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของ
นักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุน
นักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงาน
ในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น 
 
 

ความต้องการในการพัฒนา  ถ่ายทอด
สู่ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ  และ
การพัฒนาสังคม  รวมทั้งการมีระบบ
และกลไกที่ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์จากงานวิจัย 
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หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

        2. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานกองทุน
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย  ซ่ึง
คณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ และ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณเงินอุดหนุนวิจัยจาก
งบประมาณภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
 

       - ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
    - ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณและ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ
เงินอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม 

 

        3.มีการด าเนินการแต่งตั้งรอง
ผู้อ านวยการสถาบันฝุายวิจัย เพื่อ
ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการ
วิจัยและฝุายบริหารจัดการงานวิจัย 
ที่ รับผิดชอบในการด าเ นินงาน
ธุรการเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการงานวิจัย ประสานการขอทุน
สนับสนุนการวิจัย  การติดตาม
รายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
ร าย ง านผลกา ร วิ จั ย และกา ร
เผยแพร่ผลงานวิจัย   

       - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
มอบหมายงานให้กับรองผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน และ
บุคลากรประจ าสถาบันวิจัย และบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190703_4.1-1(5).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190703_4.1-1(5).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190703_4.1-1(5).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190703_4.1-1(5).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190703_4.1-1(5).pdf
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      4. มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี 

       -  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  สถาบันวิจัยและพัฒนา และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

2. มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กับการจัดการเรียนการสอน      มี
การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเช่น 1) การก าหนดให้
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหน่ึงใน
ทีมวิจัยของอาจารย์  

2) การก าหนดให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท า
โครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซ่ึง
เก่ียวข้องกับงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์  

3) การก าหนดให้
นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยาย
หรือสัมมนาเก่ียวกับผลความก้าวหน้า
ในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของ

      1.  มีนโยบายด้านการวิจัยที่
เน้นการบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน และน าผลการวิจัย
ไปใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

       - นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่แสดง
นโยบายด้านการวิจัยที่เน้นการบูรณาการ
การวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน 

 

      2. จัดท าประกาศให้บุคลากร
หรือนักวิจัยได้ทราบถึงแนวทาง
การบูรณาการการวิจัยกับการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการแก่
สังคม  และถือเป็นแนวปฏิบัติ  

       - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
แนวทางในการบูรณาการกระบวนการวิจัย
กับการเรียนการสอนกับการจัดการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม 

 

       3. ได้จัดท าประกาศแนว
ทางการจัดสรรทุนภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาโดย
ก าหนดเปูาหมายของผลผลิตให้
ต้องมีการสร้างบุคลากรการวิจัยทั้ง
นักวิจัยรุ่นใหม่และจ านวน
บัณฑิตศึกษาที่เป็นส่วนหน่ึงในทีม
งานวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่

       - หนังสือที่ค าสั่งเรื่อง การส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย การคัดเลือกผู้รับทุน และ
แต่งตั้งผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมวิจัย
ในอุดมศึกษา   
    - ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุน
วิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา 
 

 

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190750_4.1-1(6).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190750_4.1-1(6).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190750_4.1-1(6).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190750_4.1-1(6).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190750_4.1-1(6).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190933_4.1-2(1).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554190933_4.1-2(1).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554015955_4.1-2(3).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554015955_4.1-2(3).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_08082554223543_4.1-2(4).PDF
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_08082554223543_4.1-2(4).PDF
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_08082554223543_4.1-2(4).PDF
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ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor)หรือเข้าร่วมการจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์  

4) การจัดให้มีการ
ประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริม
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ  
5) การส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์ที่
เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหน่ึงของ
เน้ือหาในการจัดการเรียนการสอน 
เป็นต้น 

ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์  
 

       4. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
รวบรวมเปูาหมายของผลผลิตของ
โครงการวิจัยที่ผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ของ  สกอ .   เพื่ อ จัดท าบันทึ ก
ข้ อ ต ก ล ง   กั บ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

       - บันทึกข้อตกลง  โครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 กับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 

       5.มหาวิทยาลัยมีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในระดับปริญญา
ต รี  แ ล ะ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ที่ ใ น
หลั กสู ต ร ต่ า ง  ๆ  มี ร าย วิ ช า ที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย  เ ช่ น 
โครงการวิจัย  สัมมนา ปัญหา
พิเศษ ระเบียบวิธีวิจัย หรือรายวิชา
อ่ืนที่ มี เ น้ือหาวิชาเ ก่ียวข้ องกับ
งานวิจัย  

       - สรุปหลักสูต รที่ เ ปิดสอนในปี
การศึกษา 2555 

 
** 
มี ก า ร
เปลี่ยน
แ ป ล ง
รายวิชา 

       6. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม
ให้อาจารย์น าผลลัพธ์จากงานวิจัย

    ** 
มี ก า ร
เปลี่ยน

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554020150_4.1-2(5).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554020150_4.1-2(5).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554020150_4.1-2(5).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554020240_4.1-2(6).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_04082554020240_4.1-2(6).pdf
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ไปเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาในการ
จัด ก าร เ รี ย น กา ร สอ น   ใ น ปี
การศึกษา 2554 น้ีในทุกคณะ
นอกจากจะมีการน าผลงานวิจัยที่
น ามาใช้ในการเรียนการสอนแล้ว
ยังมีการบูรณาการกับการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

แ ป ล ง
รายวิชา 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

       1. มีการส่งเสริมให้อาจารย์
ผลิตผลงานวิจัย  และเผยแพร่
ผลงานโดยด าเนินการสนับสนุน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  เรื่องภาระงานของ
อาจารย์   

       - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  เรื่อง ภาระงานของอาจารย์  

 

       2. มีการพัฒนาสมรรถนะของ
นักวิจัยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น 
ก า ร เ ชิ ญ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ใ น
ระดั บปร ะ เทศและในจังห วัด
พิษณุโลกมาร่วมเสวนา 

       - รายงานการสรุปผลการด าเนินโครงการ
ประชุมต่างๆที่แสดงถึงการพัฒนาสมรรถนะ
ของนักวิจัยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในระดับประเทศและ
ในจังหวัดมาร่วมเสวนากัน , การเชิญ
นักวิจัยพี่เลี้ยงมาช่วยให้ค าปรึกษาและ
แนะน านักวิจัยหน้าใหม่ 
 

 

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554191347_4.1-3(1).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554191347_4.1-3(1).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554191437_4.1-3(2).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554191437_4.1-3(2).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554191437_4.1-3(2).pdf
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

        3. มีการให้ความรู้เก่ียวกับ
การก าหนดประเด็นปัญหาและ
แนวทางในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยแก่นักวิจัยหน้า
ใหม่   โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ช่วยให้
ค าปรึกษาและแนะน า  เพื่อให้
สามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้ 

       - รายละเอียดโครงการพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ 

 

        4.  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดท า
ชุดโครง การวิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในแวดวงวิชาการที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากล  

       - รายละเอียดโครงการพัฒนานัก
บริหารโครงการวิจัย 
    - รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
 

 

         5. มีการเผยแพร่ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณของนักวิจัย และ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ   

        - คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย  เรื่อง
จรรยาบรรณนักวิจัย  
 

 
** 
มี
เพ่ิมเติม 

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554191918_4.1-3(8).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554191918_4.1-3(8).pdf


126 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ให้กับนักวิจัยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไว้ในคู่มือบริหาร
จัดการงานวิจัย  

 

       6. มีการสร้างแรงจูงใจให้
นักวิจัยท าผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสาร 
 

       - เอกสารแสดงการสร้างแรงจูงใจให้
นักวิจัยท าผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
เช่นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่อง  ก าหนดประเภทรายจ่าย
รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุน
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย  (เงินรางวัล
การเผยแพร่ผลงานวิจัย)  พ.ศ. 2554 
    - รายงานประจ าปี  2554  สถาบันวิจัย
และพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่แสดงรายละเอียดผลงานวิจัยที่
ขอรับรางวัลเผยแพร่ผลงาน 

 

4. มีการจัดสรรงบประมาณ
ของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่  การ
แสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจท า
ได้ยาก ดังน้ันสถาบันจึงควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิต
งานสร้างสรรค์เพื่อให้นักวิจัยเหล่าน้ีมี

      1. สถาบันวิจัยเป็นหน่วย
สนับสนุนขับเคลื่อนการจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัยในด้านต่างๆ  
ให้แก่ บุคลากรในมหาวิทยาลัย  
เพื่อการจัดการงานวิจัยให้บรรลุ
แผนตามยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  โดยมีแหล่งทุน
สนับสนุน ภายในมหาวิทยาลัย 3  

       - รายงานประจ าปี  2554  สถาบันวิจัย
และพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่แสดงรายละเอียดการจัดสรร
ทุนเพื่อขับเคลื่อนการจัดการงานวิจัยให้
บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

 
** 
มี ก า ร
ป รั บ
แ ห ล่ ง
เ งิ น
ภายนอ
กให้ 

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192001_4.1-3(9).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192001_4.1-3(9).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192001_4.1-3(9).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192001_4.1-3(9).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192001_4.1-3(9).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192001_4.1-3(9).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192001_4.1-3(9).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192040_4.1-3(10).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192040_4.1-3(10).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192136_4.1-4(1).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192136_4.1-4(1).pdf
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

โอกาสสร้างผลงานที่สามารถน าไปใช้
ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบันใน
โอกาสต่อไปส าหรับการเสนอขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกน้ัน สถาบัน
อาจจัดให้มีระบบสนับสนุนเช่น การ
จัดให้มีข้อมูล รายละเอียด และ
เงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้ง
แ ห ล่ ง ทุ น ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัย
สามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
น อ ก จ า ก น้ั น อ า จ จั ด ใ ห้ มี ค ณ ะ
ผู้ เชี่ ยวชาญเป็นพี่ เ ลี้ย งตรวจสอบ
ข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุน
ต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการ
เหล่าน้ันให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาส
ได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น 

แหล่ง  คือ กองทุนสนับสนุนและ
ส่งเสริมการวิจัย , งบประมาณ
แผ่นดิน , เงินทุนจากโครงการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก     
 

      2 .  มีการส นับสนุนทุน วิ จัย
ต่างๆ  ทั้งแหล่งทุนภายในและนอก
ประเทศ  โดยการเชื่อมโยงเว็บไซด์
แหล่งทุนต่างๆ  ไ ว้บนเ ว็บไซด์
สถาบันวิจัยและพัฒนา   ท าให้
อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าดู
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

       - รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุน
วิจัย 
    - เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา : งาน
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย  โดยแสดงส่วน
เชื่อมโยงเว็บไซต์แหล่งทุนต่างๆ ให้กับ
อาจารย์และนักวิจัยให้สามารถเข้ามาดูได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 

 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 

       1. มีการจัดหาแหล่ง
ทรัพยากรหรือจัดหาแหล่ง
สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ
ทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัย  

       - ภาพการให้บริการในห้องการจัดการ
การเรียนรู้ (KM)  เพื่อแสดงให้เห็นแหล่ง
ค้นคว้าทางวิชาการและเป็นศูนย์ให้
ค าปรึกษา 

 
** 
มี ก า ร
เ พ่ิ ม

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192227_4.1-5(1).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554192227_4.1-5(1).pdf
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

และการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ  และ
ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย   
ดังน้ี   
        - มีการจัดท าห้องการ
จัดการการเรียนรู้ (KM)  เพื่อเป็น
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและแหล่งค้นคว้า
สนับสนุนข้อมูล,   
        - มีการจัดท าแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยที่มีความ
สะดวกและปลอดภัย  เช่น  เว็บ
ไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ฐานข้อมูลงานวิจัย  ระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการ
งานวิจัย (NRPM) วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
 

    -  เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หัวข้อ ฐานข้อมูลงานวิจัย   
 

ห น่ ว ย
วิ จั ย
เฉพาะ
ทาง 

        2. มีการด าเนินการเพื่อรักษา
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ร ะ บ บ
สารสนเทศ ทุกระบบของสถาบัน 
ทั้งการส ารองข้อมูล การจ ากัดสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูล และแนวทาง

       - เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวข้อ  
คู่ มือการรักษาความปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

http://rdi.psru.ac.th/resdata_1.php
http://rdi.psru.ac.th/resdata_1.php
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

อ่ืน ๆ   ตามคู่มือการรักษาความ
ปลอดภั ยทา งด้ าน เทค โน โลยี
สารสนเทศของสถาบัน 

6. มีการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และ
ข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

 

       1. มีการติดตามประเมินผล
การสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
การวิจัย  แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ  
และระบบสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการวิจัยฯ    
 

       - รายงานการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยต่างๆ 

 

7. มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถาบัน 

 

       1. มีการน าผลจากการ
ประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัย ทั้งแหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการ งบประมาณสนับสนุนการ
วิจัย   และระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการวิจัย เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารสถาบัน  และน า
ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
ปรับปรุงมาด าเนินการ   

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  แสดงวาระ
รายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

8. มีระบบและกลไกเพื่อ
สร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจาก

        1.สถาบันวิ จัยและพัฒนามี
ยุทธศาสตร์ การสร้างนักวิจัยและ
ผลงานวิ จัยจากการสร้ างองค์

       - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
กลยุทธ์  เปูาหมายของกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
และค่าเปูาหมายตัวชี้วัดของแผน

 

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554193620_4.1-8(1).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554193620_4.1-8(1).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554193620_4.1-8(1).pdf
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

สภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
 

ความรู้ที่มาจากภูมิปัญญาไทยและ
ภู มิ ปั ญญาสากล ให้ ไ ด้ รั บ กา ร
ยอมรับในระดับสากลทั้งคุณภาพ
และปริมาณ    โดยมีผู้รับผิดชอบค่า
เปูาหมายกลยุทธ์ การด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ และค่าเปูาหมาย
ตัวชี้ วัดในแต่ละปีเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนให้สามารถสร้างงานวิจัย
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 
2553-2555  
 

       2. มีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการบริการวิชาการ
และการวิจัย  โดยมีการประชุม
ร่วมกันเพื่อสร้างแนวทางความ
ร่วมมือ โดยมีตัวแทนจากภาค
ประชาชน ในท้องถิ่นเข้าร่วมให้
ข้อมูลสารสนเทศความต้องการ
ของท้องถิ่น  

       - แสดงหลักฐานเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการบริการวิชาการและ
การวิจัย   เช่น  รายงานการประชุมเสวนา
เพื่อสร้างแนวทางร่วมมือ 
 

 

        3. มีการส ารวจความต้องการ
ในการรับบริการวิชาการแก่สังคม
และวิจัย จากประชาชนในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก 

       - รายงานการส ารวจความต้องการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554193810_4.1-8(2).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554193810_4.1-8(2).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554193810_4.1-8(2).pdf
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

 
         4. มีการจัดประชุมเสวนาของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดพิษณุโลก 
ภายใต้หัวข้อ  “การพัฒนาก าลังคนสู่
อาชีพในพื้นที่ ; พัฒนางานวิจัยและ
วิชาการในมหาวิทยาลัย”      เพื่อ
สนับสนุนให้นักวิจัยสร้างโจทย์วิจัยที่
ตอบสนองปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง  จาก
การศึกษาบริบทจากพื้นที่ในท้องถิ่น          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        - รายงานการสรุปผลการด าเนิน
โครงการประชุมเสวนาฯ ภายใต้หัวข้อ  
“การพัฒนาก าลังคนสู่อาชีพในพื้นที่ ; พัฒนา
งานวิจัยและวิชาการในมหาวิทยาลัย”   
 

 
** 
มี ก า ร
เปลี่ยน
แ ป ล ง
กิจกรร
ม 

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554193847_4.1-8(3).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554193847_4.1-8(3).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554193847_4.1-8(3).pdf
http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554193847_4.1-8(3).pdf
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย        
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ 
4.2) 

5 ข้อ       

1. มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

       1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
ค่าเปูาหมาย ด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย
ของแผน   
 

       - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
กลยุทธ์  เปูาหมายของกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
และค่าเปูาหมายตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 
2553-2555  

 

       2.  มีการสนับสนุนการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ  และการ
ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ  รวมทั้ง
การจ่ายเงินรางวัลการเผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่ อสร้า งขวัญและ
ก าลังใจแก่นักวิจัยในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
 

       - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่อง  ก าหนดประเภทรายจ่าย
รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุน
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย  (เงินรางวัล
การเผยแพร่ผลงานวิจัย)  พ.ศ. 2554 

 

        3. สนับสนุนการเผยแพร่ผล 
งานวิจัยของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย โดยการจัดท า
วารสารวิจัยของมหา วิทยาลัยราช

       -  คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หัวข้อ 
แผนภูมิการขอรับรางวัลการเผยแพร่
ผลงานวิจัย   

** 
มี คู่ มื อ
วารสาร 

http://qadata.psru.ac.th/files/psru_qapsru_17072554194234_4.2-1(3).pdf
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ภัฏพิบูลสงคราม และพัฒนา
คุณภาพให้เป็นแหล่งเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่ได้การรับรองคุณภาพ 
โดยจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI   มี
กองบรรณาธิการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพของวารสารด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
รวมทั้งขั้นตอนการเผยแพร่
บทความในวารสาร ผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่   และรายละเอียด
อ่ืน ๆ ของวารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม
ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

    - แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    - กองบรรณาธิการวารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
    - คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หัวข้อ 
รูปแบบการเขียนบทความวิจัย  เพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
    - คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย หัวข้อ  
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการตีพิมพ์บทความ
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  
    - เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวข้อ 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม   
    - รายงานประจ าปี 2554  สถาบันวิจัย
และพัฒนา   

2. มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คน

       1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การสั ง เค ร าะห์ ง าน วิ จั ย  เ พื่ อ
รวบรวม คัดสรร และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยเพื่อให้ เป็น

       - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการสังเคราะห์งานวิจัย   
    - แนวทางการสังเคราะห์งานวิจัย  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราช

** 
มี ก า ร
ป รั บ
ค า สั่ ง
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 
 

ความรู้ ที่ คนทั่ ว ไ ปสามาร ถ ใ ช้
ประโยชน์ได้    โดยมีคู่ มือแนว
ทา งก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์ ง า น วิ จั ย  
สถ า บั น วิ จั ย แ ล ะพั ฒ น า   ซ่ึ ง
เผยแพร่ ผ่ านทาง เ ว็บ ไซต์ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ภัฏพิบูลสงคราม 
    - เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝุาย
บริหารจัดการงานวิจัย หัวข้อแนวทางการ
สังเคราะห์งานวิจัย 
 

คณะกร
รมการ
ใหม ่
 

        2. มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดท า โครงการสัง เคราะห์
งานวิจัย ขั้นตอนการสังเคราะห์
งานวิจัยเริ่มจากการจัดประชุม
คณะกรรมการ  รวบรวม  คัดสรรค์  
และศึกษาเอกสาร  เพื่อออกแบบ
เครื่อง มือประ เ มินส าหรับการ
สังเคราะห์งานวิจัย    จัดประชุม
พิจารณาผลการสังเคราะห์  และ
จัด  ท า รูป เ ล่ ม ร าย ง าน   แ ละ
เผยแพร่ต่อไป      

       - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
2555 ที่แสดงถึงการจัดสรรงบประมาณ
จัดท าโครงการสังเคราะห์งานวิจัย 
    - รายงานผลการสังเคราะห์งานวิจัย ที่
บรรลุเปูาหมาย   
    - บทสังเคราะห์งานวิจัยปีการศึกษา 
2555 เพื่อให้เป็นความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจ
ได้ 

 

3. มีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

       1. มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้
จากการสังเคราะห์งานวิจัยให้บุ
คลลทั่วไปได้ในหลายช่องทาง  เช่น  
เผยแพร่ในจุลสาร  รายการวิทยุ

       - ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จาก
การสังเคราะห์งานวิจัย เช่นจุลสารวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ,การจัด
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ , เผย่แพร่ทาง
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

 วิทยาลัยชาวบ้าน  และในเว็บไซต์ สังคมออนไลน์  
 

4. มีการน าผลงาน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชน 

สนับสนุนการน า
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ เช่น 1) ก าหนดขั้นตอน
วิธีการ และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็น
สื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และ
นักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มี
ศักยภาพในการน าผลการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2)
ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจาก
ภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่
ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะ
ใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และ
ประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3) 

      1.สถาบันวิจัยและพัฒนา
ก าหนดให้ในการจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับ
งบประมาณต้องระบุแผนการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ไว้ด้วย  
 

       - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง  
กลยุทธ์ เปูาหมายของกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและ
ค่าเปูาหมายของตัวชี้วัดกลยุทธ์ของแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 
2553-2555    
 

 

      2.มีการแต่งตั้งคณะท างานการ
ติดตามการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นกลไกใน
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
การน าผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ทั้งในเชิงพานิชย์ และ
เชิงวิชาการทั้งการบริการวิชาการ
และการวิจัย    
 

       - แบบเสนอโครงการวิจัย  แบบ ว – 
สน 1  และแบบเสนอโครงการวิจัย  แบบ 
ว-1ด เพื่อแสดงว่ามีการระบุแผนการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
    - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานการติดตามการน า
ผลงานไปใช้ประโยชน์   

 

       3. มีรายงานประจ าปี พ.ศ. 
2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ีง
แ สด งผล ง าน  วิ จั ยที่ ส าม าร ถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงจาก

       - รายงานประจ าปี  2554  สถาบันวิจัย
และพัฒนา แสดงส่วนรายงานผลงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
จากหน่วยงานต่างๆ 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ผู้รับผิดชอบริเริ่มประสานงาน หรือ
ส่งเสริมการน าผลงานที่เกิดจากการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิง
พาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล (start – 
up company) เป็นต้น 
 
 
 

ห น่วย ง านต่ า ง ๆ  และการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์น้ันมีการ
รับรองการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ จากสถานประกอบการ
และชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ 

    - หนังสือตอบรับเพื่อแสดงถึงการน า
ผลกงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งใน
เชิงพานิชย์ และเชิงวิชาการทั้งการบริการ
วิชาการและการวิจัย 

5. มีระบบและกลไกเพื่อ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย
ห รื อ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบ ที่
ก าหนด  สถาบันวางแนวทาง ขั้นตอน 
และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจา
ต่อรอง ท าข้อตกลง หรือสนับสนุน
ด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
แก่อาจารย์ นักวิจัย และสถาบัน ใน
การเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซ้ือขาย
ผล ง าน วิ จั ยห รื อ ง า นสร้ า ง ส ร ร ค์
ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไป
ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิด

       1.สถาบันวิจัยและพัฒนา   มี
เปูา หมายให้ผลงานวิจัยของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
ได้มาตรฐาน และเอ้ือให้เกิดการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 

       - หลักฐานแสดงระบบและกลไกลที่เอ้ือ
ให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย  เช่น 
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง  กล
ยุทธ์ เปูาหมายของกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่า
เปูาหมายของตัวชี้ วัดกลยุทธ์ของแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 
2553-2555    

 

       2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่ให้ค าปรึกษาด้านสิทธิของ
งานวิจัยและคณะท างานที่มีหน้าที่
ดูแลในการประสานงานและ
ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร  
 

       - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ 
          -  ค าสั่ง  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
เรื่องมอบหมายงานฯ 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

จ า ก ผ ล ข อ ง ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์นอกจากน้ัน ควรมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
รักษาสิทธิประ โยช น์ของอาจารย์ 
นั ก วิ จั ย แ ล ะ ข อ ง ส ถ า บั น ใ น
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขาย 
หรือท าธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัยโดย
เป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับ
ข อ ง ทุ ก ฝุ า ย 
 

 
 
 

      3.มีการให้ความรู้ทางด้านการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย  เช่น  
ความรู้เก่ียวกับสิทธิบัตร  อนุ
สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา  
ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของ
งานวิจัย  หรือสิ่งประดิษฐ์  หรือ
นวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของ
ผลงาน [เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

       - แสดงหลักฐานการให้ความรู้ทางด้านการ
คุ้มครองสิทธิของงานวิ จัย  เช่น  แนว
ทางการขอจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง
ปัญญาฯ 
    - แสดงการเผยแพร่ผ่านแหล่งต่างๆ 
เช่น เ ว็บ ไซด์ สถาบัน วิ จัยและพัฒนา  
หัวข้อ ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย 

 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

       

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม (สกอ 5.1) 

5 ข้อ       

1. มีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 

ในภาพรวมของการด าเนินงานปี
การศึกษา 2553 ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา      มีระบบและกลไกการ
บริการวิชาการทางสังคมที่ชัดเจน  

     1. มีการแต่งตั้งบุคลากร
ภายในและบุคคลภายนอกเป็น
คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย  
บริการวิชาการ  และงานส่งเสริม   

       - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนา
งานวิจัย  บริการวิชาการ  และงาน
ส่งเสริมสืบสานโครงการ  อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

และสามารถด าเนินการตามระบบได้
อย่างครบถ้วน  อีกทั้งยังมีระบบที่
ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน
แ ล ะ ก า ร มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบที่
เกิดจากการบริการวิชาการแก่สังคม  
รวมทั้งการติดตามผลการเรียนรู้และ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม   
 

พิบูลสงคราม 
 
 
 

      2. มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ
พิบูลสงคราม  (พ.ศ. 2552 – 
2556)  และก าหนดขั้นตอน การ
ด าเนิน งาน  และร่วม กัน
ด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุ 
ประสงค์ของโครงการ ติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อน าผลการ
ประเมินที่ได้มาปรับปรุงและใช้
เป็นแนวทางการในการวางแผน
และให้บริการวิชาการในครั้งต่อ ๆ 
ไป  
 

       - แผนยุทธศาสตร์การพฒันางานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  (พ.ศ. 2552 – 2556)   
    - รายงานผลการส ารวจความต้องการ
ในการรับบริการวิชาการแก่สังคมและวิจัย 
เพื่อแสดงการน าแนวทางจากแผน
ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ มา
ด าเนินการศึกษาและสังเคราะห์ผล  และ
จัดท ารายงาน   
 

 

     3. มีการน าแนวทางจากแผน
ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ มา
ด าเนินการศึกษาบริบท จุดเด่น  
จุดพัฒนา  สภาพปัญหา  และ

       - แสดงความพิจารณาความสอดคล้อง
ของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์ เช่น
แผนการด าเนินการส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริ
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 
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9 

เดือน 

ผล 
12 
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หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
และส ารวจความต้องการของ
ท้องถิ่นชุมชน  ในด้านการรับ
บริการวิชาการแก่สังคม โดย
สังเคราะห์ผลการศึกษา  และ
จัดท าเป็นรายงานผลการส ารวจ
ความต้องการในการรับบริการ
วิชาการแก่สังคมและวิจัย   
 

และแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
แก่สังคม  ประจ าปีงบประมาณ (ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม  
 

     4. มีการน าผลส ารวจความ
ต้องการในการรับบริการวิชาการ
แก่สังคมและวิจัย และแปลงแผน
ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการสู่
แผนปฏิบัติการ ที่มีโครงการรองรับ  
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา
ความสอดคล้องของโครงการกับ
แผนยุทธศาสตร์การบริการ
วิชาการ  กลุ่มเปูาหมาย  และ
สามารถประเมินความส าเร็จของ
โครงการด้านความรู้ความเข้าใจ 
ความพึงพอใจ และการน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์  พร้อมทั้งให้

       -  แผนปฏิบัติการบริการวิชาการที่มี
โครงการรองรับ 
   - รายงานการติดตามประ เ มิน
ความส าเร็จของโครงการ 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 
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9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

มีการบูรณาการกับภารกิจอ่ืน ด้วย   
 
     5. ได้จัดท าคู่มือบริการวิชาการ 
เพื่อให้บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมี
ความเ ข้ า ใจตรง กัน  และ เป็ น
แนวทางในการด าเนินงานบริการ
วิชาการให้ตรงตามพันธกิจและ
ตัวชี้วัดขอมหาวิทยาลัย 
 

       - คู่มือการบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการ  เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
มีความเข้าใจตรงกัน 
 

 

2. มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน 
 

      1. มีการก าหนดให้โครงการ
บริการวิชาการ หรือโครงการตาม
แนวพระราชด าริ มีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน  การวิจัย  
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยก าหนดแนวทางการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน  
 

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และงาน
ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
แนวพระราชด าริ แสดงส่วนของการ
ก าหนดโครงการเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน 
 

 

       2. มีการระบุความ เชื่อมโยง
ของโครงการบริการวิชาการกับ
ภารกิจอ่ืน ๆ เพื่อที่สถาบันวิจัย
และพัฒนาจะน ามาจัดท าเป็นแผน

       - แผนความเชื่อมโยง การบริการ
วิชาการ กับการเรียนการสอน การวิจัย 
แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  ที่
ผู้รับผิดชอบโครงการระบุความเชื่อมโยง
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ความเชื่อมโยงการบริการวิชาการ ของโครงการบริการวิชาการกับภารกิจ
อ่ืนๆ 

3. มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัย 
 

       1. มีการก าหนดให้โครงการ
บริการวิชาการ/โครงการ ตามแนว
พระราชด าริ มีการบูรณาการกับ
การ วิ จัย   และการท า นุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม   โดยก าหนดแนว 
ทางการบูรณาการกับการวิจัย โดย
จัดท าเป็นแผนความเชื่อมโยงการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และงาน
ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
แนวพระราชด าริ เพื่อแสดงถึงการก าหนด
แนวทางการบูรณาการกับการวิจัย  
    - แผนความเชื่อมโยง การบริการ
วิชาการ โดยมีการระบุความเชื่อมโยงของ
โครงการบริการวิชาการและการวิจัยไว้ใน
แบบค าของบประมาณโครงการ 

 

4. มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 

      1. จัดรวบรวมข้อมูลและท า
สรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะ/ศูนย์/ส านัก ผู้รับผิดชอบ
โครงการบริการวิชาการและ
ด าเนินงานตามโครงการที่มีการ 
บูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัยไปสู่การปฏิบัติจริง  ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด    
 

       - แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการ
บริการวิชาการ   และแบบฟอร์มการ
รายงานผลโครงการอันเน่ืองมาจากแนว
พระราชด าริ เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและงานวิจัยสู่การ
ปฏิบัติจริง 
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ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

       2. มีการประเมินผล
ความส าเร็จของ   การบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย  
และงานส่งเสริม   สืบสานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ด าเนินการประเมินความส าเร็จ
ของโครงการ โดยพิจารณาทั้งด้าน
เปูาหมาย  ความรู้ความเข้าใจ  
ความพึงพอใจ  และการน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  
 

       - รายงานการประเมินความส าเร็จของ
การบูรณาการโครงการบริการวิชาการ ,
โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริ  
ประจ าปีงบประมาณน้ันๆ  
          -   รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย บริการ
วิชาการ และงานส่งเสริมสืบสานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 

5. มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
สถาบันน าผลการประเมินไปพัฒนา
แผน พัฒนากระบวนการ  และ
ผลสัมฤทธ์ิที่ได้อย่างสม่ าเสมอและเป็น
รูปธรรม 

       1.มีการจัดท าแบบฟอร์มค า
ของบประมาณด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ ที่ระบุความ
เชื่อมโยงของการบริการวิชาการ 
และการวิจัย  การเรียนการสอน 
เพื่อให้มีความชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอน
ของการจัดท าแผนความเชื่อมโยง  
 

       - แบบฟอร์มค าของบประมาณ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
    - แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการ
บริการวิชาการ   
    - แบบฟอร์มรายงานผลโครงการสืบ
สานงานตามโครงการอันเน่ือง มาจากแนว
พระราชด าริ 
 

 

        2 . มี จั ดท าแบบฟอร์มการ
รายงานผลโครงการบริการวิชาการ

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และงาน
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เกณฑ์การประเมิน 
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หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

, แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ
สืบ ส านง านต าม โ คร งการ อัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชด าริ   
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเน่ือง 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

       

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ5.2) 

5 ข้อ       

1. มีการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและ
การจัดท าแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของสถาบัน 

มีการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ

       1.มีการประชุมร่วมกับ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการบริการวิชาการและการ
วิจัย  โดยมีตัวแทนจากภาค
ประชาชน ในท้องถิ่นเข้าร่วมให้
ข้อมูลสารสนเทศความต้องการ
ของท้องถิ่น  
 

       - รายงานการประชุมเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการ
วิชาการและการวิจัย  เพื่อแสดงการ
รับทราบ ข้อมูลความต้องการของท้องถิ่น
จากตัวแทนภาคประชาชน   
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เกณฑ์การประเมิน 
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เหต ุ

ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดท า
แผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นและความเชี่ยวชาญของสถาบัน 
 

 
       2.มีการประชุมรับฟังความ

คิดเห็นและต้องการของชุมชนหรือ
ภาครัฐ หรือภาค เอกชนในการรับ
บริการวิชาการ  ทั้งในลักษณะของ
กา ร ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั นแ ล ะ ก า ร
สัมภาษณ์ในการหาโจทย์วิจัยเชิง
พื้นที่     และการส ารวจความ
ต้องการเพื่อก าหนดแนวทางในการ
บริการวิชาการให้ตรงตามความ
ต้องการ   
 
 

       - รายงานการประชุม คณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย  บริการวิชาการ  และงาน
ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนในการรับบริการวิชาการ 
    - รายงานส ารวจความต้องการรับ
บริการวิชาการทางวิชาการแก่สังคมและ
การวิจัย 

 

2. มีความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 
 

       1.มีการท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับภาครัฐ 

       - แสดงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
ภาครัฐ  เช่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูล 

 

3. มีการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบของการ

       1. ด าเนินงานประเมินผล
กระทบที่เป็นประโยชน์อันเกิดจาก

       - รายงานการประชุม คณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย  บริการวิชาการ  และงาน
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เกณฑ์การประเมิน 
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หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ
ผลกระทบของการ ให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรง
และทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิด
กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรผู้
ให้บริการ ทั้งในด้านการน าความรู้ 
ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การ
สื่ อส าร  การ ชี้ แ จง แนะน า ใ ห้
ผู้รับบริการและประชาชน 

การให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  และรวบรวมเป็น
ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบ
โครงการบริการวิชาการ เพื่อเป็น
แนวทางในการประเมินผลกระทบ
จากการให้บริการวิชาการในปี
ต่อไป  
 

ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  
    - รายงานการประเมินประโยชน์  
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์จากการ
ให้บริการวิชาการของ มรภ.พิบูลสงคราม 
     - แบบฟอร์มการประเมินผลกระทบที่
เป็นประโยชน์ 

       2 .  มีการก าหนดแนวทาง
ปร ะ เ มินผลกระทบ  จากการ
ให้บริการวิชาการ ,การสืบสานงาน
ตามแนวพระราชด าริ โดยมุ่งเน้นที่
การให้บริการวิชาการที่ตรงตาม
ความต้องการ  สามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากการรับบริการวิชาการ
ไปปรับใช้ใ จนเกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดี   
จึงเลือกการประเมินผลกระทบที่
เ กิ ด จ า ก ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาให้กับโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน  ในเขตพื้นที่
รับผิ ดชอบ โดยให้ความรู้ ด้ าน 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 
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หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

จัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพ
การ ศึกษา  โดยมีเน้ือหาการอบรม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน  การท าวิจัยในชั้น
เรียน การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ และ
เทคนิคการสอน ตามกลุ่มสาระ 8 
กลุ่ม   
 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ 

      1. มีการประเมินผลส าเร็จของ
แผนการให้บริการวิชาการ และ
แผนการส่งเสริมสืบสานงานตาม
แนวพระราชด าริ พร้อมทั้ง
พิจารณา รายงานการประเมิน
ประโยชน์ผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์จากการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ 
 
 
 
 

       - รายงานการประชุม คณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย  บริการวิชาการ  และงาน
ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  
    - รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ต่างๆที่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
ของคณะกรรมการ   
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5. มีการพัฒนาความรู้ที่
ได้จากการให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

      สถาบั น วิ จัย และพัฒนาได้
ร วบ รวมข้ อ มู ลการ ให้ บริ ก า ร
วิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อ
จั ด ท า ฐ า นข้ อ มู ล ก าร บ ริ ก า ร
วิชาการ  และแสดงถึงศักยภาพ
และความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ในการให้บริการ วิชาการ และ
เผยแพร่สู่สาธารณะ  โดยการน า
ผลการวิจัยและงานบริการวิชาการ
มาสังเคราะห์และจัดท าเป็นบท
รายการวิทยุเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยฯ  
และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชุน
ทางรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน
และรายการวิทยุชมชน  รวมทั้ง
การส่งเสริมการน าความรู้ที่ได้รับ
จากการออกบริการวิชาการมีจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ทักษะการออกบริการวิชาการ  
 
 
 

       - แสดงช่องทางการถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในและภายนอก เช่น  
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา   
    - สรุปบทรายการวิทยุ  โครงการวิทยุ
วิทยาลัยชาวบ้าน จากการน าผลการวิจัย
และงานบริการวิชาการมาสังเคราะห์และ
จัดท าบทรายการวิทยุ 
    - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทักษะการให้บริการวิชาการด้วยการจัด
รายการวิทยุ  เพื่อเพิ่มทักษะการออก
บริการวิชาการ 
     - คู่มือการให้บริการ 
     -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ  อง
ความรู้ด้านการบริการวิชาการที่ได้รับมา
จากการลงพื้นที่ 
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เหต ุ

 
 
 
 

องค์ประกอบที่  6   การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

       

๖.๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม  
 

       

         1.หลักฐานที่แสดงรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนา
สุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ที่ ส ถ าบั นด า เ นิ นการ ใน แ ต่ ล ะ ปี
การศึกษา 
            - โครงการพัฒนาการบริหาร  
ส า นักงานผู้อ านวยการสถาบัน  / 
กิจกรรมงานบุญตามเทศกาล 

      1.  มีการส ารวจความต้องการ
ของบุคลากร  เพื่อจัดโครงการ
พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมตามความต้องการ 

       - โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม  ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา  เช่น  กิจกรรม 5ส Big 
cleaning day , กิจกรรมสร้างพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทย (รวมใจสวม
ผ้าไทยทุกวันศุกร์  ,รดน้ าด าหัว ,ร่วมถวาย
เทียนพรรษา , ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง
กับทางมหาวิทยาลัย 
    - รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ
พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  
    - รูปถ่าย 

 

2 . โครงการหรื อ กิจกรรมที่ แสด ง
รายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของความส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้ 

      2 . จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
สุนทรียภาพ 

   

3 .รายงานสรุปผลหรื อประเ มินผล       3.มีการจัดท ารายงานผลตาม    
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เหต ุ

โครงการหรือกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

แผนงาน     - ประกาศนียบัตร /ประกาศ / เกียรติ
บัตร       

4.หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและ
แสดงกระบวนการได้มาซ่ึงข้อมูลของ
การสรุปผลส าเร็จ เช่น ขั้นตอนและ
ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง  แ บ บ ส า ร ว จ ห รื อ
แบบสอบถาม หรือ    แบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

      4.มีการประเมินความพึงพอใจ    

5.ข้อ มูล เชิ งประจักษ์ที่ป รากฎใน
ประเด็นการพิจารณาในข้อ ๒ และข้อ 
๓ 

       5.มีการสรุปข้อมูลสู่ผู้บริหาร    

องค์ประกอบที่ 7    การบริหารและ
การจัดการ 

       

7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

       

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหน้า 
 

       1. มีการจัดประชุมชี้แจงและ
ท าความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
สถาบัน คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อให้

       - รายงานการประชุม 4/2554 วาระชี้
แจ้งข้อบังคับต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ทราบถึงบทบาทหน้าที่ก่อนจะ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

       2 .  ผู้ บ ริ ห า ร มี ก า ร จั ด ท า
รายงานประเมินตนเอง 

       - รายงานประเมินตนเองของผู้บริหาร 
 

 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนด
ทิศทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

      1. มีการจัดประชุมโดย
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการประชุม  
เพื่อก าหนดนโยบายและจัดท าวิจัย
ทัศน์  พันธกิจ  แผนกลยุทธ์   มี
กลไกการถ่ายทอดให้หน่วยงาน 
และบุคลากรทุกระดับ  เพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน  

       - รายงานการประชุม วารระที่มีการ
ก าหนดนโยบายและจัดท าวิจัยทัศน์ พันธ
กิจ แผนกลยุทธ์  
    - แสดงรายละเอียดระบบและกลไก
การถ่ายทอดนโยบาย 
 

 

       2. มีการจัดท าระบบฐานข้อมูล
ของสถาบันที่ทันสมัย   เพื่อเป็น
ข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการ
ตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่าง
ทันการ 
 

       - ฐานข้อมูลการบริหารการวิจัยและ
บริการวิชาการ 
        -ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร เช่น NRPM , Che QA 

 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน

      1 . มีการทบทวนเปูาหมาย  
ป รั บ แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  

       - รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
สถาบัน แสดงวาระการติตามผลการปรับ
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพ
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เหต ุ

และผลการด าเนินงานของสถาบันไป
ยังบุคลากรในสถาบัน 
 

โดยผู้บริหารมีการก ากับติดตามผล
การน านโยบายและแผนกลยุทธ์
ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ   แ ล ะ มี ก า ร
ประเมินผลการด าเ นินงานตาม
ภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วน 

ปัจจุบัน 
    - รายงานประเมินตนเอง ในส่วนของ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
 

4. ผู้บ ริหารส นับสนุนให้
บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ  ให้อ านาจในการ
ตั ด สิ น ใ จแ ก่ บุ ค ล าก รต ามค วา ม
เหมาะสม 
 

       1. มีการจัดประชุมภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน   

       - รายงานการประชุม วาระมอบหมาย
งานบุคลากรภายในสถาบันฯ 
 

 

       2. มีการส่ง เสริมสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ต่อบุคลากร 

       - ระบบส่งเสริมในคู่มือบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
 

 

        3. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา  มีการมอบหมายภาระ
งานแก่รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อลด
ขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ  
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน   
 

       - ค าสั่งมอบหมายภาระงานแก่รอง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ       1. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอด        - รายงานการประชุม เก่ียวกับจัดการ  
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เหต ุ

ส่ ง เ สริ มพัฒนาผู้ ร่ ว ม งาน เพื่ อ ใ ห้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 

ความรู้จากผู้บริหาร 
 

ความรู้ (KM) เรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้  
ถ่ายทอดและส่งเสริมองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลกากร 

      2 .  มี ก า ร จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

       - คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

 

      3.มีการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  การสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติ 

       - รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ   

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

      1. มีการจัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง  ,  รายงานสรุปผลการ
ท างาน , รายงานการเงินของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงหลักธรรมภิบาล 10 
ประเด็น 
 

       - รายงานสรุปผลการท างานและ
รายงานการเงินของสถาบัน 
    - รายงานแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปี 2555 

 

       2. มีการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง  ผู้บริหารมีการติดตาม
ผลการควบคุมภายใน 

       - รายงานการติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงปี2554 

 

7. ส ภ า ส ถ า บั น
ประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน
และผู้บริหารน าผลการประเมินไป

       1. มีการจัดท าแผน
บริหารงาน  โดยการน าผลการ
ประเมินจากสภาสถาบันมาใช้

       - แสดงแผนการบริหารงาน 
    - รายงานการประชุม  วาระที่แสดง
รายงานผลการด าเนินงานต่อ
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

ปรับปรุงการบริหารงาน 
 

กรรมการบริหารสถาบันวิจัย 
 

       2 .  จั ดท า ร าย ง านผ ลกา ร
ด าเ นินงานต่อกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

       - รายงานผลการด าเนินงาน  

องค์ประกอบที่ 7    การบริหารและ
การจัดการ 

       

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้      
(สกอ.7.2) 

5 ข้อ       

1. มีการก าหนดประเด็น
ความรู้และเปูาหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 

ในภาพรวมของการด าเนินงานปี
การศึกษา 2553 ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา    มีการบริหารจัดการ
องค์กรที่ดี  มีการจัดการความรู้เพื่อ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ภ า ร กิ จ ที่
รับผิดชอบ  มีระบบสารสนเทศทั้งด้าน
การวิจัย  การบริการวิชาการ  และ
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรที่
สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจ  มีการน าระบบบริหาร
จั ด ก า รค ว า ม เ สี่ ย ง ม า ใ ช้ ใ น ก า ร

     1 .มีการจัดตั้ งคณะ ท างาน
รับผิดชอบการจัดการความรู้ (KM)  
ซ่ึงคณะท างาน    ได้มีการศึกษา
เ ปู า  ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร์     และเปูาหมายของ
ก ล ยุ ท ธ์ ใ น แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
สถาบันวิจัยฯ  เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนการจัดการความรู้ 

       - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบ
การจัดการความรู้ (KM) 
    - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
    - แผนการจัดการความรู้สถาบันวิจัย
และพัฒนา เรื่องการทบทวน การก าหนด
ขอบเขต KM และเปูาหมาย KM 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ด าเนินงาน 
 

2. ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัด เจนตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
 

      1. ได้ด าเนิน การส ารวจผลงาน
ด้านการวิจัยของบุคลากรในแต่ละ
คณะภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อ
ก าหนดเป็นประเด็นในการจัดการ
ความรู้  และก าหนดกลุ่มเปูาหมาย
ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะต่าง 
ๆ  รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบใน
แต่ละกิจกรรม 

       - ผลการวิเคราะห์ศักยภาพทางการ
วิจัยขอบบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม 
    - แผนการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ 
 

 

3. มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะ
ของผู้ มีประสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่
ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ไ ป สู่ บุ ค ล า ก ร
กลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 
 

      1. มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี
บรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เ รี ย นรู้   โ ด ย มี กา ร สร้ า ง และ
แสวงหาความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนางาน  โดยมีห้องการจัดการ
ความรู้ (KM) ส าหรับให้นักวิจัยมี
การพบปะแลก เปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งการสืบค้น
ข้อมูลงานวิจัยได้อย่างสะดวก   

       - แสดงภาพถ่ายห้องจัดการความรู้ 
(KM) เพื่อแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้   
    - แสดงหลักฐานการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในระดับประเทศและจังหวัดมาร่วม
เสวนา  เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
    - การจัดการความรู้(KM) ในการพัฒนา
ทักษะและความสามารถในการท าวิจัย  
เช่น การจัดการควารมรู้สถาบันวิจัย  

 

4. มีการรวบรวมความรู้       1.มีการจัดท าเอกสาร  เทคนิค        - แสดงหลักฐานการรวบรวมความรู้จา  
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา
และ จัด เ ก็บอย่ าง เ ป็น ระบบโ ด ย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge 

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้
ได้งบประมาณ    

กากรแสวงหาความรู้  และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เช่น  คู่มือการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ  , เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้ได้งบประมาณ 
 

        2.มีการจัดท าคู่มือการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานด้านวิจัย
และบริการวิชาการ  
 

       - คู่ มือการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

        3.มีการเผยแพร่ ให้ผู้สนใจ  
เช่น การเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ใน
หัวข้อการจัดการความรู้ 

       - แสดงช่องทางการเผยแพร่ความรู้ที่ได้
รวบรวมไว้  เช่นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง(tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา

       1. มีการน าผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่ายประกันคุณภาพ
การ ศึกษาในปีการศึกษา 2554 
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้เป็น
ส่วนหน่ึงของงานปกติ ได้แก่การ
จัดท าแบบ ฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล

       - รายงานผลการด าเนินงานบริหาร
จัดการงานวิจัย   
    - คู่มือการจัดท ารายงานผลด าเนินการ
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 



156 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

ด้านผลงาน วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่การน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์  การรายงานผลการ
บริการวิชาการ และงานโครงการ
ตามแนวพระราชด าริเป็นต้น ซ่ึง
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีความ
เข้าใจและสามารถน าไปใช้ส าหรับ
การ จัด เ ก็บข้ อ มู ลส าห รับ การ
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาได้เป็นอย่างดี 

        2 .  มี กา ร เ ผยแพร่ ผ ลการ
จัดการความรู้ให้กับเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยการปรับปรุงและ เผยแพร่
แบบฟอร์มน้ีผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยฯ 

       - เว็บไซต์สถาบันวิจัย 
    - เว็บไซต์ส านักงานมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนของ
เอกสารดาวโหลดหัวข้อตารางจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

        3 . จั ดท า ร า ย ง า น ผล ก า ร
ประเมินตนเอง การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ  ในตัวชี้วัดต่าง ๆที่สถาบัน
ฯ รับผิดชอบ 

       - รายงานการประ เ มินตนเอง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปีการศึกษา
ปัจจุบัน ในส่วนของการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

องค์ประกอบที่ 7    การบริหารและ
การจัดการ 

       

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) 

5 ข้อ       

1. มีแผนระบบสารสนเทศ 
(information system plan) 
 

      1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ  จัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  5 ปี  (พ.ศ. 2552-
2556)    
   
  

       - ค าสัง่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ  จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  5 ปี   
    - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม 5 ปี 

 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน 

       1.มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่ตอบสนองต่อภารกิจ
ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ  
ได้แก่ ระบบบริหารงานวิจัย 
NRPM  ซ่ึงครอบคลุมทั้งระบบ
ข้อมูลงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย  และการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์   

       - ระบบบริหารงานวิจัย NRPM  
 

 

        2.จัดท าวารสารวิจัย        - วารสนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 

สงคราม 
 

        3. จัดท าระบบฐานข้อมูล 
งานบริการวิชาการ ที่ครอบคลุมทั้ง
โครงการบริการวิชาการและ
การบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย   
 

       - ระบบบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการ 
 

 

        4.จัดท าระบบข้อมูลงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและ
รายงานการประเมินตนเองระบบ
ออนไลน์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ซ่ึงได้มีการพัฒนามาแล้ว
ทุกปีตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน     
 

       - รายงานประเมินตนเองออนไลน์ 
    - เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดง
ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

 

          5.มีการพัฒนาเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้สามารถ
จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้เป็นอย่างดี 

     

3. มีการประเมินความพึง       1.มีการประเมินความพึงพอใจ        - รายงานผลการประเมินความพึง  
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พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 

ของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ใน
ระบบต่าง ๆ 

พอใจระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปีการศึกษา
ปัจจุบัน 

       2 . จั ดท า ร า ย ง า น ผล ก า ร
ประ เ มินความพึ งพอใจระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ สถาบันวิจัย
และพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ประจ าปีการศึกษา
ปัจจุบัน 

       - รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจระบบฐานข้อมูล 

 

4. มีการน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ม า ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

        1.มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

     

         2. จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ
การปรับปรุงระบบสารสนเทศ   

       - แสดงแผนปฏิบัติการประจ าปี  

         3.จัดสรรงบประมาณ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของสถาบันฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 

       - แนวทางการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลที่ตอบสนองต่อภารกิจด้านการ
วิจัย  บริการวิชาการ  และพัฒนาองค์กร 
ของสถาบันวิจัย 

 

        4. จัดท ารายงานการประชุม        - แสดงรายงานการประชุม  
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พัฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศ  สถาบัน วิ จัยและ
พัฒนา  เ พื่ อน า เ สนอต่ อคณ ะ
กรรมการบริหารสถาบันวิจัยฯ 
ทราบต่อไป 

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  ที่เห็นชอบต่อวาระของการจัดท า
แนวทางปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสาร
สนแทศ 
    - แสดงร ายง านการะประชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ของหน่วยงานภายนอกที่ เ ก่ียวข้อง
ตามที่ก าหนด 

       1. มีการส่งผ่านข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายให้กับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
และการพัฒนางานตามภารกิจต่าง 
ๆ 

       - ระบบบริหารงานวิจัย NRPM 
    - ระบบข้อมูลงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  และรายงานประเมินตนเอง 
 

 

         2. จัดท าระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย และระบบข้อมูลงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้
ในการประเมินผลคุณภาพ
การศึกษา  ผ่านส านักงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา  
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องค์ประกอบที่ 7    การบริหารและ
การจัดการ 

       

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 
7.4) 

6 ข้อ       

        1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
ร่ ว ม เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะท างาน 
 

       1 .  แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  ก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการบริหารความ
เสี่ยง และวางระบบการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย ไว้ในคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูล 
 

       - คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
    - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

       2. มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ในประเด็นต่าง ๆ 

       1. จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อจัดท าแผน
บริ ห า ร ค วา ม เ สี่ ย ง  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555   

       - แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณปัจจุบัน ซ่ึงระบุระบุความ
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
 

 

3. มีการประเมินโอกาส        2. มีการประเมินโอกาสและ        - แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี  
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และผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 
 

ผลกระทบของปัจจัยที่วิเคราะห์ไว้
ในข้อ 2     เรียงระดับคะแนน
ประเมินจากน้อยไปมากในช่วง  1-
5  คะแนน โดยใช้แบบ ฟอร์ม 
PSRU-ERM3   และประเมินระดับ
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 
ระดับคือ สูงมาก สูง ปานกลาง 
และน้อย   ตามแบบฟอร์ม PSRU-
ERM4  จากน้ันจึงจัดล าดับความ
เสี่ยง   ตามแบบ ฟอร์ม  PSRU-
ERM5       

งบประมาณปัจจุบัน ซ่ึงระบุการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
(ERM3) 
    - แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณปัจจุบัน ซ่ึงระบุการวิเคราะห์
ระดับความเสี่ยง (ERM4) 
    - แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณปัจจุบัน ซ่ึงระบุการจัดระดับ
ความเสี่ยง (ERM5) 
 

4. มีการ จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
สูง และด าเนินการตามแผน 
 

        1.ด าเนินการเลือกความเสี่ยง
ที่อยู่ในอันดับหน่ึง  มาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง  โดยมีแนวทาง
ในการจัดการความเสี่ยง ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาที่แล้ว
เสร็ จ  ตามแบบฟอร์ม  PSRU-
ERM7 
 
 

       - แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณปัจจุบัน ซ่ึงระบุแผนบริหาร
ความเสี่ยง (ERM7) 

 

5. มีการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

       1.มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตาม

       - รายงานการติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาปี
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และร ายง านต่อสภาสถาบั น เพื่ อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

แผนบริ ห า ร ค วาม เ สี่ ย ง อย่ า ง
ต่อเน่ือง โดย  สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ตาม
รอบระยะเวลาที่มหา วิทยาลั ย
ก าหนด และน าผลการด าเนินงาน
ต า ม แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ในรอบ 6 เดือน  เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
จากน้ันจึงน าส่งรายงานการติดตาม
ผลการบริหารความเสี่ยงไปยัง
ส า นั กม าต ร ฐ านแ ละ ปร ะ กั น
คุณภาพ   
 

การศึกษาปัจจับัน (ERM8)  
    - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา วาระเสนอ
ต่อที่ประชุมรับทราบถึงผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
    - บันทึกข้อความ เรื่องน าส่งรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

6. มีการน าผลการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใช้ ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

      1. คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของสถาบันวิจัยฯ  วิเคราะห์
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
 

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา    
    - การบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ ปัจจุบัน เรื่องการประเมิน
มาตรการควบคุม (ERM6) 
 

 

        2 .  น า ข้ อ เ สน อ แ นะ จ า ก        - รายงานการประชุมคณะกรรมการ  
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

คณะกรรมการประจ า สถาบันวิจัย
และพัฒนา ที่เสนอแนะให้มีการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้ ง
งานวิจัย งานบริการวิชาการ และ
การพัฒนาการบริหาร จัดการ
สถาบันฯ 

ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา วาระที่มี
การเสนอแนะให้มีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  
และการพัฒนาการบริหารจัดการสถาบัน 
    - การบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณปัจจุบัน เรื่องแผนบริหาร
ความเสี่ยง (ERM7) 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 7   การบริหารและ
การจัดการ 

       

๗.๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหาร 

       

          ๑.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดง
รายละเอียดการก าหนดหรือทบทวน
นโยบายการก ากับดูแสถาบันอุดมศึกษา 

      - มีการทบทวนนโยบายการ
ก ากับดูแลสถาบัน รวมทั้งทบทวน
กรอบทิศทางการด าเนินงานของ

       - รายงานการประชุม แสดงวาระการ
ก าหนดและทบทวนนโยบายการก ากับ
ดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



165 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร
สถาบัน  
 

สถาบันตามหน้าที่และบทบาทของ
ผู้บริหารสถาบัน 

    - แสดงกรอบทิศทางการด าเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

๒. เอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงรายละเอียดการด าเนินการตาม
ระบบการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือ
รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดง
ให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบันได้ก าหนดให้
มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการ
จัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบัน 

 

       - มีการบันทึกการประชุมที่
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบันได้
ก าหนดให้มีกระบวนการที่เป็น
รูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิด
การควบคุมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถาบัน 

       - รายงานประเมินตนเอง แสดงผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพ 
    - รายงานการประชุม แสดงวาระการ
ก าหนดคณะกรรมการในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 

 

๓.เอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบันมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานส าคัญ เช่น 
ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและ
งบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสถาบัน 

        - ผู้บริหารสถาบันมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานส าคัญ 
เช่น ระบบในด้านนโยบายและ
แผน ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการเงินและงบประมาณ 
โดยเฉพาะการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสถาบัน 

       - ค าสั่งสถาบันในการติดตามผลการ
ด าเนินงานของทุกฝุาย 
 

 



166 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

           ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบันที่
ก าหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการบริหารสถาบัน
แต่งตั้งและมีการด าเนินงานตามระบบ
น้ัน 
 

       -หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง
นโยบายของสถาบันที่ก าหนดให้มี
ระบบการประเมินผู้บริหารโดย
คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้ง
และมีการด าเนินงานตามระบบน้ัน 
 

       - รายงานการประชุมที่แสดงวาระการ
ก าหนดระบบการประเมินผู้บริหาร 
 

 

๕. รายงานการสังเคราะห์
มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถาบัน 

 

 
 
 

       -รายงานการสังเคราะห์มติ
หรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถาบัน 

       - รายงานการประชุม แสดงวาระ
ประเมินผลกระทบที่เกิดจาการตัดสินใจ
ผู้บริหาร 

 

องค์ประกอบที่ 9    ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

       

9.1  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  (สกอ. 9.1) 

9 ข้อ       

1. มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

ในภาพรวมของการด าเนินงานปี
การศึกษา 2553 ของสถาบันวิจัย

  1. มีการด าเนินการตามระบบ
การประกันคุณภาพที่พัฒนา

       - คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา ปัจจุบัน  : ตารางความ
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่
ระดับภาควิชา  หรือห น่วยงาน
เทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 
 

และพัฒนา    มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพที่ดี  คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน  ผู้บริหารและบุคลากร
ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ  
มีการด าเนินงานที่ครบถ้วนทั้งการ
ควบคุมติดตามการด าเนินงาน  และ
การประเมินคุณภาพ  มีการก าหนดตัว
บ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน  คือการสร้างและถ่ายทอด
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาสังคม  มีระบบสารสนเทศที่ให้
ข้อมูลด้านการประกันคุรภาพ  ครบทุ
กอง๕ประกอบ  รวมทั้งการมีเครือข่าย
การแลดเปลี่ยนเรียนรู้  มีนวัตกรรม
และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกัน
คุณภาพหลายด้าน  เช่นการพัฒนา
ระบบ  SAR online การจัดท า
แนวทางในการรายงานประเมินตนเอง   
 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบการ
ประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) และส านักติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.)  
 
 

สอดคล้องของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายในกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

   2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ
คณะกรรมการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 

       - ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    -  ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเรื่อง
มอบหมายงาน 
 
 

 

      3. มีการจัดท าคู่ มื อประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย
และพัฒนา   

       - คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา  
เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
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เกณฑ์การประเมิน 
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ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

มาตรฐานด้านกระบวนการและรายการ
หลักฐานอ้างอิง 

2. มีการก าหนดนโยบาย
และให้ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
 

       1. มีการก าหนดนโยบายด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา และ
ประกาศนโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้ทราบโดยทั่ว
กันเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของ
สถาบันฯ  
 

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน วิจัย  เรื่องการก าหนด
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
    - ประกาศ นโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
    - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 

        2.มีการร่วมกันก าหนด
มาตรฐานและตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินที่เหมาะสมของ
หน่วยงาน  โดยบุคลากรประจ า
สถาบันได้ร่วมกันก าหนดเปูาหมาย 
และผู้รับผิดชอบในการก ากับ
ติดตามและด าเนินงานให้ได้
คุณภาพตามที่ก าหนด   
 
 

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจ า
มหาวิทยาลัย 
    - องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายใน รับสาขาวิชา  
คณะ  ส านัก/สถาบัน  ปีการศึกษาปัจจุบัน 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

       3.มีการจัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ  
และการติดตามผลการด าเนินงาน  
เพื่อจัดท ารายงานเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย ในแต่ละรอบการ
ติดตาม  
 

       - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษาปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่องการ
ก าหนดเปูาหมายและผู้รับผิดชอบในการ
ก ากับติดตามและด าเนินงาน 
 

 

       4.มีการจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเป็นประจ าทุกปี   
 
 

       - ตารางติดตามผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาราย
องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณภาพของ สกอ. 
สมศ. และ ก.พ.ร. ปีการศึกษาปัจจับัน 
(รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 
เดือน) 
    - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
ปัจจุบัน  และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณปีถัดไป 
 

 

       5.จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

       - ผลการพัฒนาของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในรายงานประเมิน
ตนเองปีการศึกษาปัจจุบัน  สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

 
 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 

      1. มีการก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติม   

       - คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษาปี 2554 
 

 

4. มีการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
ปร ะจ าปีที่ เ ป็ น ราย งานปร ะ เ มิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่ มีข้ อ มูลครบถ้ วนตามที่
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 

      1. ได้ด าเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน  
 

       - คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา2554 
 

 

      2. มีการติดตามการด าเนินงาน 
ใน ร อบ ปี ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น ร อ บ
ระยะเวลา 6 เดือน  
 

       - ตารางติดตามผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาราย
องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณภาพของ สกอ. 
สมศ. และ ก.พ.ร. ปีการศึกษาปัจจับัน 
(รอบ 6เดือน) 
 

 

      3.มีการจัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง (SAR)  เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพ  ทั้งรายงานการ
ประเมินตนเองที่เป็นเอกสาร  และ
รายงานประเมินตนเองด้วยระบบ

       - รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา
2554 
    - รายงานประเมินตนเองออนไลน์ 
    - ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะ 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

ออนไลน์  
 

 

      4.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถ าบัน   โดยแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบันน้ี
ไ ด้ รั บ ก า ร เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการประจ าสถาบันในทุก
ปี   

       - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษาปัจจุบัน 
    - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
    - บันทึกข้อความ เรื่องส่งแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา
2554 

 

5. มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 

      1 .มีการน าผลการประเ มิน
คุณภาพภายในเข้าที่ประชุมของ
คณะ กรรมการบริหารสถาบันฯ  
เพื่อน าข้อเสนอ แนะต่าง ๆ มา
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่องการ
น าผลการประเมินคุณภาพภายในเข้าที่
ประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
    - รายงานประจ าปี ปัจจจบัน เรื่อง การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

      2. มีการวิเคราะห์และประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์   

       - รายงานการประเมินความส าเร็จของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีพ.ศ. 2553-
2555 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้
ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึ กษาภ าย ในค รบ ทั้ ง  9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

 

       1 .  มี ก า ร จั ด ท า ร ะ บ บ
สารสนเทศ ที่สามารถน าข้อมูลมา
ประกอบการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง
เ ป็ น ปั จ จุ บั น  ค ร บ ถ้ ว น ทุ ก
องค์ประกอบคุณภาพที่รับผิดชอบ  
โดยระบบสารสนเทศน้ีสามารถใช้
ร่วมกันได้ทุกระดับของหน่วยงาน
ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย  น อ ก
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

       - เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา   
    -  เว็บไซต์งานนโยบายและแผน 
    - เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
    - ระบบสารสนเทศงานวิจัย 
          -ระบบสารสนเทศงานบริการ
วิชาการ 
    - รายงานประเมินตนเองออนไลน์ 

 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจ
ของสถาบัน 

 

       1.จัดให้มีการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนด
ทิศทางและเปูาหมาย ของการ
ด าเนินงานตามภารกิจของสถาบัน
ฯ  เพื่ อ ให้ ได้ ง านที่ มี คุณภาพที่
ตอบสนองต่อพันธกิจในด้านการ
ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง 
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น  โดยมี
ตัวแทนของภาคประชาชน และ
ผู้รับบริการวิชาการในท้องถิ่น มา
เป็นคณะกรรมการบริการวิชาการ   

     

8. มี เค รื อข่ าย การ        1. ไ ด้ มี ก า ร จั ด ท า บั น ทึ ก        - ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล  
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เกณฑ์การประเมิน 
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เหต ุ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

 

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจัย ระหว่างสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหา วิทยาลั ย ราชภัฏ
ภาคเหนือตอนล่าง 5 แห่ง คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
 

สงคราม ที่  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
    - รายงานผลการด าเนินโครงการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริการวิชาการ 
    - หลักฐานการให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัย แสละ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือ  เช่น หนังสือส่ง
สรุปผลการด าเนินงานโครงการวิจัยรวม
กับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์เพื่อ
การเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่  
    - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและ
พัฒนาภาคเหนือล่าง 

       2.มีการสร้างเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้ง
ในระดับสถาบันและคณะวิชา และ
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ 
เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนล่าง    
 

       - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยเหนือล่าง 
 
 

 

javascript:void(0);/*1310917966685*/
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

      3. มีการจัดกิจกรรมร่วมกันใน
เครือข่ายอย่างต่อเน่ืองเช่น การจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 

       - สรุปผลด าเนินงานการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 

 

      4 . มี ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ กร ร ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายต่าง 
ๆ เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝุายบริหารและแผนเป็น
ตั ว แ ท น  ห น่ ว ย ง า น  ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 

       - สรุปผลการเช้าร่วมกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ
ระหว่างสถาบัน ในระดับสถาบันและคณะ
วิชา 

 

      5.และกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพ 
และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่ อ ส ร้ า ง ค วามรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ
เก่ียวกับตัวชี้ วัดและเกณฑ์การ
ประเมิน  โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้เป็นคณะท างานในการ

       - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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เกณฑ์การประเมิน 

การด าเนินงานปีการศึกษา 2553 การด าเนินงานปีการศึกษา 2554 

ผล/ภาพรวมปัญหา-อุปสรรคที่พบ เป้าหมาย / กิจกรรมที่จ าเป็น 
ผล 
6 

เดือน 

ผล 
9 

เดือน 

ผล 
12 

เดือน 

หลักฐานอ้างอิง หมาย
เหต ุ

จัดท า(ร่าง) รายงานการประเมิน
ตนเองในองค์ประกอบที่ 4  และ 5   

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
งานวิ จัยด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ ให้ห น่วยงานอ่ืนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

 

      1.มีการคัดสรรแนวทางในการ
จัดเก็บและรายงานผลการด าเนิน 
งานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถท าให้
ก า ร ร าย ง า นผลก ารปร ะ เ มิ น
คุณภ าพการศึ กษาทั้ ง ภ าย ใน 
(สกอ.)  และภายนอก  (สมศ. และ 
กพร .)   โดยพัฒนามาจากการ
เรียนรู้ร่วมกัน และเผยแพร่โดยการ
จัดท าเป็นคู่มือการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ของสถาบัน วิจัย
และพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม        และเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯ 

       - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  
    - เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
หัวข้อ download    
    - เว็บไซต์ส านักมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ  เอกสารดาวโหลด หัวข้อตาราง
จัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
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ภาคผนวก 
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ตาราง  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2553 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

 
ตัวบ่งชี้ 
มรพส. 

 
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

(=บรรลุ, 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อ 5  8 ข้อ  5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  1 5.00  5.00 

องค์ประกอบที่  4  การวิจัย 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

6 ข้อ 5  8 ข้อ  5 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 ข้อ 5  5 ข้อ  5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00  5.00 

องค์ประกอบที ่5   การบริการวิชาการแก่สังคม 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

3 ข้อ 5  5 ข้อ  5 

5.2 กระบวนการบริหารทางวิชาการให้
เกิดประยชน์ต่อสังคม 

3 ข้อ 5  5 ข้อ  5 

๕.๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

5 ข้อ 5  5 ข้อ  5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 5.00  5.00 

องค์ประกอบที ่7   การบริหารและการจัดการ 

7.2 การพัฒนาสภาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 3 ข้อ 5  5 ข้อ  5 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

3 ข้อ 5  5 ข้อ  5 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 ข้อ 5  6 ข้อ  5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7 5.00  5.00 

องค์ประกอบที ่9   ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 ข้อ 5  9 ข้อ  5 
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ตัวบ่งชี้ 
มรพส. 

 
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

(=บรรลุ, 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

การศึกษาภายใน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9 5.00  5.00 

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 5.00  5.00 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2553 
สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

องค์ประกอบที ่

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ลักษณะที่พบและประเดน็ทีใ่ห้ข้อมูลป้อนกลับ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการด าเนินการ 

5.00 ดีมาก จุดเดน่ 
       สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีกระบวนการพัฒนาแผนที่ดี  โดย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
และการมีส่วนร่วมในก าหนดเปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน  มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่
แผนปฏิบัติการประจ าปีโดยโครงการตามแผนปฏิบัติการที่รองรับกล
ยุทธ์  มีการประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการและ
แผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
สถาบัน  รวมทั้งการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
ผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

4. การวิจัย 5.00 ดีมาก จุดเดน่ 
       มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยที่ชัดเจน  สามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานวิจัยให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนด
ไว้  รวมทั้งการมีระบบสนับสนุนงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคม  ที่ตรงตามความต้องการใน
การพัฒนา  ถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ  และการ
พัฒนาสังคม  รวมทั้งการมีระบบและกลไกที่ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์จากงานวิจัย 

5.  การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก จุดเดน่  
        สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบและกลไกการบริการวิชาการ
ทางสังคมที่ชัดเจน  และสามารถด าเนินการตามระบบได้อย่าง
ครบถ้วน  อีกทั้งยังมีระบบที่ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการมีระบบการติดตาม
ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากการบริการวิชาการแก่
สังคม  รวมทั้งการติดตามผลการเรียนรู้และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

7.  การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก จุดเดน่ 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  มีการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและภารกิจที่รับผิดชอบ  มีระบบ
สารสนเทศทั้งด้านการวิจัย  การบริการวิชาการ  และการบริหาร
จัดการและพัฒนาองค์กรที่สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจ  มีการน าระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการ
ด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที ่

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ลักษณะที่พบและประเดน็ทีใ่ห้ข้อมูลป้อนกลับ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.00 ดีมาก จุดเดน่ 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ที่ดี  คณะกรรมการประจ าสถาบัน  ผู้บริหารและบุคลากรให้
ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ  มีการด าเนินงานที่ครบถ้วนทั้ง
การควบคุมติดตามการด าเนินงาน  และการประเมินคุณภาพ  มีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน  คือการสร้าง
และถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสังคม  มี
ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลด้านการประกันคุรภาพ  ครบทุกอง๕
ประกอบ  รวมทั้งการมีเครือข่ายการแลดเปลี่ยนเรียนรู้  มีนวัตกรรม
และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพหลายด้าน  เช่นการ
พัฒนาระบบ  SAR online การจัดท าแนวทางในการรายงาน
ประเมินตนเอง  เป็นต้น  

เฉลี่ยผลการประเมินทุกตัวองค์ประกอบ 5.00 ดีมาก  
 
 
 

หมายเหต ุ: 
 การตัดสินผลการประเมินคุณภาพเป็นการ าผลการประเมินมาเปรียบเทียบเพื่อพจิารณาระดับ
คุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยก าหนดมติิของการพจิารณาทัง้ในภาพรวมและกลุ่มตัว
บ่งช้ี  ตามเกณฑ์ในการตัดสินผล ดังนี ้
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 - 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ควรปรับปรุง 
0.00 – 1.50  ต้องปรับปรุง 

 




