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นิยามศัพทการประกันคุณภาพการศึกษา 
คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงคตามปณิธาน และภารกิจของสถาบัน 
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการ

ปฏิบัติการในภารกิจหลักอยางมีระบบตามแผนที่กําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนเกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐาน 
ปจจัยนําเขา ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษาของคณะ  

ระบบการประกันคุณภาพ หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ตามภารกิจหลักของคณะที่มี
ความสัมพันธและเชื่อมโยงกัน 

กลไกการประกันคุณภาพ หมายถึง บุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ กิจกรรม และหนวยงานซึ่ง
สนับสนุนใหการดําเนินงานตามพันธกิจ เปนไปอยางราบรื่นตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

การควบคุมคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะหวาคณะมีระบบ
กลไกกํากับ ควบคุมคุณภาพ และไดปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกลาว 

การประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการวิเคราะหผลการดําเนินงานของคณะที่มี
ผลตอคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึง
ประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นในคณะ เพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม และกํากับดูแล 
การตรวจสอบ การประเมินผล  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียึดหลัก
ตามพันธกิจของอุดมศึกษา 4 ประการ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีจุดเนนที่ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ดังน้ันใน
ระดับคณะจึงมีจุดเนนเปนไปในทางเดียวกับของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซ่ึงบทบาทในการกําหนดมาตรฐานอุดมศึกษานี้  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดมาตรฐานออกมาแลว ในระดับมหาวิทยาลัยไดนํา
มาตรฐานมาปรับใหเขากับการทํางาน โดยบูรณาการรวมกับแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการของ 
กพร. ซ่ึงคณะวิทยาศาสตรฯ ไดยึดแนวทางมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเปนหลักในการกําหนดมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้คุณภาพ   หมายถึง  ตัวบงชี้วาการดําเนินงานของคณะในแตละมาตรฐาน  เปนไปตาม
เกณฑและมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของคณะโดยบุคลากรของสถาบัน   หรือหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแล 

การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะ ซ่ึงกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน



 

 

คุณภาพการศึกษา หรือผูประเมินภายนอกแลวแตกรณี เพ่ือมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของคณะใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

การรับรองมาตรฐาน หมายถึง การใหการรับรองการทําการประเมินคุณภาพภายนอกของผู
ประเมินภายนอก ที่มีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงคตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากําหนด 

การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา  การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึง
กระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือผูประเมินภายนอก
แลวแตกรณี เพ่ือมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

ผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง บุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจาก   
สมศ. ใหทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

รายงานประจําป  หมายถึง  รายงานสัมฤทธิผลการดําเนินงานในรายปของสถาบันอุดมศึกษา  
ซ่ึงถือวาเปนรายงานการประเมินตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาที่เสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่
เกี่ยวของ และสาธารณชน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ คา
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบดุล (งบครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) 

คาเสื่อมราคา หมายถึง การปนสวนตนทุนของสินทรัพยถาวรอยางเปนระบบตลอดอายุการใช
งานของสินทรัพย คาเสื่อมราคาเกิดจากการสูญเสียศักยภาพในการใหบริการของสินทรัพยถาวรอัน
เน่ืองมาจากเวลา  การใชงาน  และความลาสมัย  หนวยงานจะตองรับรูการสูญเสีย  ศักยภาพในการ
ใหบริการของสินทรัพยถาวรในรูปของคาเสื่อมราคาคูกับคาเสื่อมราคาสะสมเปนประจําในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชี การคํานวณคาเสื่อมราคาใชเกณฑของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  กองนโยบายและ
แผน จะเปนผูจัดทําขอมูลสงใหคณะ 

   ระบบการประกันคุณภาพภายใน เปนการประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาของคณะจากภายในโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผลจากการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน คือ มีการวางระบบงานที่มีระบบกลไกชัดเจน รวมทั้งมีการพัฒนาฐานขอมูลดานตางๆ การ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในประกอบดวยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 
         การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปนการจัดทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติการเพื่อควบคุม
คุณภาพการศึกษาที่มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ  โดยมีผูบริหารทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวของ
รวมกัน มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบการดําเนินการอยางตอเน่ือง มีกลไกการดําเนินงาน มีการ
กําหนดมาตรฐาน   ตัวบงชี้คุณภาพ มีระบบฐานขอมูลและเครือขายขอมูล มีการตรวจสอบติดตามผล และ
ประเมินคุณภาพ มีการรายงานผลและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหนวยงานอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี
เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของผูใชและความคาดหวังของสังคม 
  



 

  
 

 

                                                             
 

              บทที ่1 :  
 
 

ประวัตคิวามเปนมาของสถาบนัวิจยัและพัฒนา 
  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  เดิมมีฐานะเปน “ศูนยวิจัยและบริการวชิาการ” ตามพระราชบัญญัติวทิยาลัย
ครู พ.ศ. 2518   มีสํานักงานตั้งอยู ณ บริเวณสวนหนึ่งของบานพิบูล  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ถนนวัง
จันทน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ตอมารัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพิบูล
สงคราม พ.ศ. 2538   ซ่ึงไดมีการแบงสวนราชการใหม โดยมีฐานะเปน “สํานักวิจยัและบริการ
วิชาการ”   
 ในป พ.ศ. 2540  สํานักวิจัยและบริการวชิาการ ไดยายสํานักงานมาอยูบริเวณชัน้ 1  อาคารศูนย
คอมพิวเตอร (สวนวังจันทน)  และตอมาในปพ.ศ. 2544  ไดยายสํานักงานมาตั้งอยูอาคาร 4  ชั้น 1  หอง 
413 และ 414    สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนวังจันทน)  จนถึงปจจุบัน 
 พ.ศ. 2547  มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ทําใหสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเปลี่ยน
สถานภาพเปนมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยแบงสวนราชการภายในเปน 10 สวนราชการ และ
สํานักวิจัยและบริการวชิาการ เปลี่ยนฐานะเปน “สถาบันวิจัยและพัฒนา” 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหัวหนาสวนราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสถาบัน  โดยมีรอง
ผูอํานวยการสถาบัน 3 คน    มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 4 หนวยงานคือ  

1. หนวยงานธุรการ 
2. หนวยงานบรกิารวิชาการแกสังคม 
3. หนวยงานสารสนเทศและคลังขอมูล 
4. หนวยงานวิจัย 

 
   
 
 

 

  บทนํา 
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
ปรัชญา 
 วิจัยสรางองคความรู  เชิดชูภูมิปญญาไทย กวางไกลวิสัยทัศน  พัฒนาทองถิ่นและสังคม 
 

วิสัยทัศน 
  

สถาบันวิจัยและพัฒนามุงม่ันสรางองคความรูจากภูมิปญญาไทยและสากล เพ่ือเสรมิสรางความ
เขมแข็งทางวชิาการและการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 
 
 

พันธกิจ 
1. สรางระบบบรหิารจัดการงานวิจัยที่เขมแข็ง 
2. พัฒนานักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม 
3. เพ่ิมคุณภาพและสงเสริมงานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ
4. เผยแพรผลงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือนําไปใชใหเกิดการพฒันาทองถิ่น 
5. บริการและสงเสริมวิชาการแกชุมชน 
6. สงเสริมและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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ยุทธศาสตร 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1  พัฒนาใหสถาบันมีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาทางดานการวิจัย 

โดยมุงสงเสริมการวิจัยที่สมดุลทั้งการวจัิยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต และการสรางนักวิจัย 
กลยุทธ 
1. กําหนดทิศทางการวิจัยที่ชดัเจนและเชื่อมโยงงานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของ

ทองถิ่น 
2. วิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมจากภูมิปญญาไทยและสากล และนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือ

พัฒนาสังคมทองถิ่น 
3. วิจัยเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาสถาบัน 
4. เพ่ิมศักยภาพของนักวิจัย 
5. สรางเครือขายการวิจัย 

 
 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2  พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีใหเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่น 

กลยุทธ 
6. ศึกษาคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับคน ชุมชน และทองถิ่น 
7. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 
8. ใหบริการวชิาการแกชุมชนรูปแบบตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม เปดโอกาสในการเขารับการ

บริการของชุมชนอยางทั่วถงึ 
9. เปนแหลงขอมูลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
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เปาประสงค 
1. มีผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ดี สามารถนําไปใชเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง ทุกกลุม

สาขาวิชา ๆ ละไมนอยกวา 5 เรื่อง  
2. มีศูนยการศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพ่ือใชเปนแหลงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา

ทองถิ่น 
3. สรางเครือขายสารสนเทศและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนครบทุกตําบลในทองถิ่น 
4. ฝกอบรมเพื่อใหความรูและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพปละ 20 เรื่อง 
5. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือชุมชนอยางนอยปละ 3 ชิ้นงาน 
6. ประชุมสัมมนา วิเคราะหสถานการณ สภาวะสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอชุมชนปละ 

2 ครั้ง 
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โครงสรางการบรหิารจดัการสถาบันวิจยัและพฒันา ปการศกึษา  2551 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองผูอํานวยการสถาบัน 
ฝายบริหารและแผน 

 

งานธุรการ 

งานบริการวิชาการ งานวิจัย 
 

รองผูอํานวยการสถาบัน 
ฝายบริการวิชาการ 

 

รองผูอํานวยการสถาบัน 
ฝายวิจัย 

อธิการบดี 

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
ั

 

งานคลังขอมูลและสารสนเทศ 
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ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือการตรวจสอบระบบ  กลไกและการประเมินผลการ

ดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มี 5 องคประกอบ  จํานวน 20  ตัวบงชี้    ดังน้ี 
 

ตารางตวับงชี ้ จําแนกตามรายองคประกอบ ระดับคณะและเปาหมายผลดําเนินงานป  2551 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 
องคประกอบ / ตัวบงชี้ 

2548 2549 2550 2551 

ผูกํากับดูแล 
(ผูจัดเก็บขอมูล) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ  

1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน    ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงาน และ
มีการกําหนด       ตัวบงชี้หลัก  เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ   

ระดับ 
5 

ระดับ 
6 

ระดับ 
7 

ระดับ 
7   

ผูอํานวยการสถาบัน 
(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-ธุรการ) 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด         

NA 
รอยละ 
100 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รองฯ บริหารและ
แผน 

(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-ธุรการ) 

องคประกอบที่ 2  องคประกอบหลัก  

2.1  มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค  NA 4 ขอ 5  ขอ 5 ขอ 

รองฯ วิจัย 
(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-วิจัย) 

2.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ 
        งานสรางสรรค  
       

NA 1 ขอ 2 ขอ 2 ขอ 
รองฯ วิจัย 

(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-วิจัย) 

2.3 มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย   NA NA 4 ขอ 5 ขอ 

รองฯบริการวิชาการ 
(นักวิชาการศึกษา-
บริการวิชาการ) 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิคณุภาพภายใน

บทที ่ 2  : 
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ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 
องคประกอบ / ตัวบงชี้ 

2548 2549 2550 2551 

ผูกํากับดูแล 
(ผูจัดเก็บขอมูล) 

2.4 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและทองถ่ิน     

 

NA 49 49 30 รองฯบริการวิชาการ 
(นักวิชาการศึกษา-
บริการวิชาการ) 

2.5  รอยละระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ NA 75 80 80 รองฯบริการวิชาการ 
(นักวิชาการศึกษา-
บริการวิชาการ) 

องคประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 

3.1  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 

NA 3 ขอ ระดับ 3  ระดับ 3 รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-ธุรการ) 

3.2   มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู NA NA ระดับ 2  ระดับ 2 รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-ธุรการ) 

3.3 มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ 
      พัฒนาและธํารงรักษาไวให บุคลากรมีคุณภาพ 
      และประสิทธิภาพ 

NA ระดับ 2 ระดับ 4  ระดับ 4 รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-ธุรการ) 

3.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร 
      และการวิจัย 

NA ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 4 
รองฯบริหารและแผน 
(นักวิชาการคอมฯ) 

3.5  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให 
       บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา    
       สถาบัน 

NA 
1  

ขอแรก 
3  

ขอแรก 
3  

ขอแรก 

รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-ธุรการ) 

3.6  มีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชใน 
       กระบวนการบริหารการศึกษา NA NA 

3 
 ขอแรก 

8 
 ขอแรก 

รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-ธุรการ) 

3.7  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ 
       เปาหมาย ของระดับองคกรสูระดับบุคคล NA 

3   
ขอแรก 

4   
ขอแรก 

8  
ขอแรก 

รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-ธุรการ) 
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ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

3.8  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ 
      การพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้งใน 
     ประเทศหรือตางประเทศ 

NA รอยละ 
100 

รอยละ  
100 

รอยละ  
80 

รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-ธุรการ) 

องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 

4.1  มีระบบกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห 
       คาใชจาย การตรวจ สอบการเงินและ 
       งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

NA NA 
ระดับ  

3  
ระดับ 

 7 

รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-ธุรการ) 

4.2  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ    
       ของหนวยงาน NA NA 

 
2.50 

 
6.00 

รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-ธุรการ) 

4.3   งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งใน 
       ประเทศ และตางประเทศตอบุคลากรประจํา NA NA 

1,250 
บาท 

2,500   
บาท 

รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-ธุรการ) 

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5.1  มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในที่ 
       เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
       การศึกษา 

NA NA ระดับ 4  ระดับ 5   
รองฯบริหารและแผน 

(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-ธุรการ) 

5.2   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ 
        การศึกษาภายใน NA ระดับ 3   ระดับ 4 ระดับ 4 

รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงาน
ทั่วไป-ธุรการ) 
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องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดําเนินการควบคุม  การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546  ที่ใหสถานศึกษายึดถือหลักเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษา  9   ดาน  คือ     

(1)  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ   
(2)  การเรียนการสอน  
(3)  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
(4)  การวิจัย  
(5)  การบริการวิชาการแกสังคม  
(6)  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
(7)  การบริหารและการจัดการ   
(8)  การเงินและงบประมาณ  และ 
(9)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับการดําเนินงานและภารกิจหลักของหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ไดแบงระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน   ออกเปน   3  ระดับ   
คือ 

1. ระดับมหาวิทยาลัย ดําเนินการประกันคุณภาพ และตรวจสอบและประเมินคุณภาพทั้ง  9  
องคประกอบ 

2. ระดับสํานัก สถาบัน กอง สํานักงานและศูนย   ดําเนินการประกันคุณภาพและตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพทั้ง  5  องคประกอบ  

ตัวบงชี้มีการพัฒนาขึ้นในแตละองคประกอบ  ประกอบดวย  ชนิดตัวบงชี้  คําอธิบายตัวบงชี้   
แหลงของขอมูล (หนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลของตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย)  ขอมูลอางอิงสําหรับผู
ประเมินในตัวบงชี้น้ัน เกณฑมาตรฐานและเกณฑการประเมิน ดังรายละเอียด  ตอไปน้ี 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินคุณภาพและคาเปาหมาย   
        ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 
 

หลักการ  
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา   ปณิธาน วัตถุประสงคที่ไดกําหนดมาตั้งแตเริ่มตั้ง

สถาบันและอาจปรับเปลี่ยนได ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงคควรระบุใหชัดเจน   ใหสมาชิกทุกกลุม
ในสถาบันไดรับทราบทั้งอาจารย  เจาหนาที่  นักศึกษา  ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน   ผูปกครอง  
ชุมชน  ผูใชบริการและสังคมโดยรวม ปรัชญา  ปณิธานและวัตถุประสงคควรสอดคลองกันและเปนแนว
ทางการดําเนินงานสนับ สนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  ตามหลักการอุดมศึกษา  มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ   มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) และสถาบันตองจัดทําแผนกล
ยุทธและแผนดําเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือ ใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของสถาบัน และให
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

 
 
ตัวบงชี ้  จํานวน  2   ตัวบงชี ้ ประกอบดวย  

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน   ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   

           

                                             

                                                                                          
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาป ปการศึกษา 2551 
                                                                                                                              
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

11

 

ตัวบงชี้ที ่1.1   :    มีการกําหนดปรชัญาหรอืปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยุทธ  
                        แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้ เพื่อวดัความสําเร็จของการ 
                        ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  
 

ชนิดของตวับงชี ้    :   กระบวนการ 
 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการเลขานุการสถาบนัฯ /  
     เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป-งานธุรการ 
                                     
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย  การบริการทาง
วิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินภารกิจหลักแตละดานตองคํานึงถึง
หลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจน
มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมถึงยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ  ดังน้ัน ในการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงาน      เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย/ หนวยงาน  จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุ
ขางตน อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทาง การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ีเพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน เปนไป
อยางมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคม  

 
เกณฑมาตรฐาน   :   (ระดับ)  

1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลอง

กันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  
3.   มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้  เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอยปละ  2 ครั้ง 

และ รายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
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6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ   แผนการดําเนินงาน เปาประสงค     
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
อยางสม่ําเสมอ  

7.  มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ  และแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง 

 
 

เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 การประกันคุณภาพการศึกษา  
 ระดับ 2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาตลอดจน 
มีกระบวนการพัฒนากลยทุธ แผนดําเนิน  
งานและมีการกําหนดตัวบงชี้ เพ่ือวัด 
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ใหครบทุกภารกิจ 

5 5 5 ระดับ 7 3 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :  

1. ปรัชญาหรือปณิธานของหนวยงาน  
2. แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน    และแผนปฏิบัติการประจําปของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาหนวยงานมีกลไกการดําเนินงาน เพ่ือกําหนดปรัชญาหรือ

ปณิธาน กลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป 
4. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา   ปณิธานและกลยุทธกับภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย/หนวยงาน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ   มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

5. รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ   
6. เอกสารรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยฯ 
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7. เอกสารหรือรายงานการประชุม ที่แสดงใหเห็นวาสถาบันวิจัยฯมีการรายงานการดําเนินงานตัว
บงชี้น้ีตอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย/หนวยงานและตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจํา
สถาบัน  

8.  เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัย  และสอดคลองกับสภาพการณใน
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  

 
 

แนวปฏิบตัิทีดี่   :  
1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานและมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและ

แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ(ถามี) ยุทธศาสตร
ของชาติในดานตาง ๆ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2.  มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดําเนินงาน   ตลอดจนกําหนดเปาหมาย  (target)     ของ
แตละตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ    

3. มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เปนประจํา อยางนอย 
ปละ 2 ครั้งและรายงานตอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยและตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค (goal) 
เปาหมาย (target) กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

5. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนิน งานอยางตอเน่ือง 
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ตัวบงชีท้ี ่1.2   :   รอยละของการบรรลเุปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัตงิานที่กําหนด  
 
ชนิดของตวับงชี ้    :    ผลผลติ 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการเลขานุการสถาบนัฯ /  
     เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป-งานธุรการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ : พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ ที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยประเด็นของการประเมินผล  ไดแก  ดานมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค   ดานการบริการวิชาการ   ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

 
เปาหมาย   : (รอยละ)  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 
ตัวบงชี ้

2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตวั
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กาํหนด 

N/A 100 80 รอยละ 80 2 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :   ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของดังน้ี  

1.  เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ  
เปาหมายในแต ละตัวบงชี้และผลการดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น  

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไก    เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน 
ปฏิบัติงานประจําป  

2.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  คณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  
2.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงชี้   และความเชื่อถือไดของขอมูลที่

ไดรับ  รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล  
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2.3  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
 
หมายเหตุ  :    การคิดรอยละตัวบงชี้น้ี  คํานวณมาจาก 

  
       จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณที่บรรลเุปาหมาย    X  100 
               จํานวนตวับงชีข้องแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณทัง้หมด 
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องคประกอบที่  2  ภารกิจหลัก 
 
หลักการ  

การปฏิบัตติามหนาที่หรือความรับผิดชอบตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  อันไดแก การผลิต
บัณฑิต การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม ที่หนวยงานจะตอง
กระทําอยางตอเน่ืองจนประสบความสําเรจ็ และถือเปนผลรวมของวตัถุประสงคทัง้หมดขององคกรนั้น 
 
ตัวบงชี้   จํานวน 5   ตัวบงชี้   ประกอบดวย  

2.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  
2.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  
2.3  มีระบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
2.4  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวชิาชีพทีต่อบสนองความตองการ

พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของสงัคม   ชุมชน  ประเทศชาตแิละนานาชาต ิ
          2. 5  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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ตัวบงชีท้ี ่2.1 :   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยัและงาน 
                            สรางสรรค 
                        
                                   

ชนิดของตวับงชี ้    :   กระบวนการ  
 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายวิจัย 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   ฝายวิจัย  
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-งานวิจัย 
 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   สถาบันอุดมศึกษา    ตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย  
การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล   ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตาง ๆ  ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจ 
แกนักวิจัยอยางเหมาะสม  
 
เกณฑมาตรฐาน   :   ขอ  

1.มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน  และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง  

   3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง  ๆ  เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค  

   4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  
   5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจ     และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  
   6.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก    ทั้งภาครัฐ

เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
 
 
  



                                                                                   

           

                                             

                                                                                          
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาป ปการศึกษา 2551 
                                                                                                                              
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

18

 

เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 5 ใน 6 ขอ 
 
 

เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 
ตัวบงชี ้

2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

N/A 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 3 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :  

1.  แผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน    หลักฐานการดําเนินงานตามแผน  และผลการ
ประเมินและปรับปรุง  

2. จํานวนโครงการการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน    ตลอดจนระเบียบ 
ขอบังคับ  มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย    เชน     ขอมูลหรือหลักฐานการ
จัดหาแหลงทุน  ขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย  ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดาน
อ่ืน ๆ ตอการวิจัย  ขอมูลทุนวิจัยที่คณาจารยไดรับพรอมชื่อคณาจารย  ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยที่
ตีพิมพหรือเผยแพรลักษณะอ่ืน ๆ หรือการนําไปใชประโยชน  ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญ
และกําลังใจแกนักวิจัย เปนตน  

4. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและทีมวิจัย  
5. เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ  
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แนวปฏิบตัิทีดี่   :  
1. มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค     ที่สงเสริมการบูรณาการและสอดคลองไปในแนว

เดียวกันกับภารกิจดานอ่ืนของสถาบัน/หนวยงาน  เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงานและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  

2. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และงานสรางสรรคอยาง
ครบถวนและใชประโยชนไดจริง  

3. มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอ  ทั้งทรัพยากร
การเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา หองปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ  

4.    มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก    ทั้งภาครัฐ      เอกชนและ
ภาค อุตสาหกรรมในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณมีการสรางขวัญ
และกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  

6. มีการสรางทีมวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล  
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ตัวบงชีท้ี ่2.2   :   มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  
 

ชนิดของตวับงชี ้    :   กระบวนการ 
 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายวิจัย 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   ฝายวิจัย  
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-งานวิจัย 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  เพ่ือเผยแพรไปยัง
คณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชน เปาหมายที่จะนํา 
ผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันตอง
จัดระบบสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญา
จากงานวิจัยอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุมโดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือได และรวดเร็วทัน
เหตุการณ  

 
เกณฑมาตรฐาน  :   ขอ  

1.   มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งในวงการ 
วิชาการและการนําไปใชประโยชน  

2.  มีระบบรวบรวม  คัดสรร   วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของ   ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือ           ระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก 
มหาวิทยาลัย  เพ่ือการนําผลงานไปใชประโยชน  

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิ
ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  
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เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 
 
เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 
ตัวบงชี ้

2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 
มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

N/A 1 ขอ 2 ขอ 2 ขอ 1 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการ
ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  ประกอบดวย  

1. คําสั่งหรือการมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานจัดทําระบบรวบรวม   คัด
สรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  

2. ระบบฐานขอมูลเพ่ือเปนศูนยรวมสารสนเทศงานวิจัยรวมทั้งระบบ intranet internet และ
website ที่เกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย /หนวยงาน 

3. กระบวนการดําเนินการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรูไปสูวงการวิชาการ   และการ
นําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

4. เอกสารหลักฐานความรวมมือ     ระหวางมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยกับองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัย  

5. เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการและคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
6. ระเบียบ   กฎเกณฑและหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม    คัดสรร   เผยแพรและ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินดานความรูจากการวิจัยไปยังทุกกลุมเปาหมาย        ทั้งคณาจารย 
นักศึกษา  ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

7.  จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการเผยแพรในวง 
วิชาการ หรือนําไปใชประโยชน  

8. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการคัดสรร   วิเคราะหและสังเคราะหความรู       
เพ่ือ ประโยชน แกชุมชนและสังคมผานชองทางตาง ๆ  
            9.  จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรค    ที่สถาบันสนับสนุนใหจดสิทธิบัตร  หรือซ้ือขาย
ทรัพยสินทางปญญา  
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           10. ชื่อเครือขายหรือหนวยงานที่มหาวิทยาลัยมีความรวมมือทางวิชาการ  อันเปนผลมาจาก
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
 
แนวปฏิบตัิทีดี่ :  

1. มีการสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค          ในวงการวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  
           3.  มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ  นักศึกษาและชุมชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

4. มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือ     ระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัย  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในและตางประเทศ     ในการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไป
ใชประโยชน  

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญาตลอดจนการคุมครองสิทธิ
ของงานวิจัย  หรือสิ่งประดิษฐ  หรือนวัตกรรม  ใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  
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ตัวบงชีท้ี ่2.3   :   มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย 
                            ของมหาวิทยาลยั  

 
ชนิดของตวับงชี ้    :   กระบวนการ 

 
 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริการวิชาการ 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   ฝายบริการวิชาการ 
        นักวิชาการศึกษา 
    
คําอธิบายตัวบงชี้   :  การบรกิารทางวชิาการแกสงัคมเปนภารกจิหลกัอยางหนึง่ของสถาบนัอุดมศกึษา 
 มหาวิทยาลัยพึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม กําหนดเปาหมาย
ในการใหบริการทางวิชาการใหชัดเจน เพ่ือเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการ
วิชาการแกสังคมของคณะและหนวยงาน  มีการติดตาม กํากับ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจดาน
บริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน ใหสอดคลองกับเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย 

 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม 
2.   มีคณะกรรมการ  คณะทํางาน  หรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

ตามแผนที่กําหนด 
3.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
6.  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน

การสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ

บูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ      ของมหาวิทยาลัย  /   หนวยงาน 
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เกณฑการประเมิน  : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑติและพัฒนาสังคม  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5  ขอแรก มีการดําเนินการ5 – 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
 
เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 
ตัวบงชี ้

2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 
มีระบบและกลไกในการบรกิารทาง
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ 
มหาวิทยาลัย 

N/A N/A ระดับ 4  ระดับ 4 1 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  

1. นโยบาย     แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม    และ
หลักฐานการดําเนินงานตามแผน   ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการการบริหารงานบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน   
ตลอดจนระเบียบ  ขอบังคับมาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบริการทางวิชาการแกสังคม    เชน       
คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ    หลักฐานดําเนินการกําหนดสัดสวนมาตรฐานภาระงานดาน
การบริการทางวิชาการแกคณาจารยและบุคลากร 

4.  ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการทางวิชาการ 
5.  ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการทางวิชาการแก 

สังคม 
6.  แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน  การวิจัยและการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม   ที่มีการนําความรูประสบการณจากการบริการทางวิชาการแก

สังคมมาใชในการเรียนการสอน  การวิจัย  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
8. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผล     ของการเชื่อมโยงการบริการทางวิชาการแกสังคมกับ

การเรียนการสอน   การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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แนวปฏิบตัิทีดี่ :  
1. มหาวิทยาลัยจัดระบบและกลไก  เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดาน

การบริการทางวิชาการแกสังคม 
2. มีการกําหนดสัดสวนภาระงานการบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรตามจุดเนนของ

มหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานบริการทางวิชาการแกสังคมตามนโยบายและแผนงาน 
4. มีการประเมินสัมฤทธิผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน        และบูรณาการระหวาง

การบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจดานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
5. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม    ใหเกิด

ประโยชนตอทั้งสังคมภายนอกและภารกิจทุกดานของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
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ตัวบงชีท้ี ่2.4   :   จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความ 
    ตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติ  
    และนานาชาต ิ

 
ชนิดของตวับงชี ้    :    ผลผลติ  

 
 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริการวิชาการ 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   ฝายบริการวิชาการ 
        นักวิชาการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : ตัวบงชี้น้ีตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบัน/หนวยงานได จัดขึ้น 
เพ่ือใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชนหรือเพ่ือตอบตอบสนองความตองการของสังคม   ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  
 
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จํานวน 1 – 5  กิจกรรม จํานวน 6 – 10 กิจกรรม มากกวาหรือเทากับ 11 กิจกรรม 
 
เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 การประกันคุณภาพการศึกษา   
ระดับ 2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวชิาชีพทีต่อบสนองความ
ตองการพัฒนา และเสริมสรางความ
เขมแข็งของสงัคม ชุมชนประเทศชาติ
และนานาชาต ิ

NA 49 49 30 3 

หมายเหตุ   การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการใหสามารถนับ
กิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได กรณีที่โครงการหรือกิจกรรมจัดทําหลายครั้ง  ใหนับทุกครั้งหาก
กลุมเปาหมายแตกตางกัน และโครงการหรอืกิจกรรมที่มีหลายกลุมสาขาวิชารวมกันดําเนินการใหนับได 

  แยกกันไดทุกกลุมสาขาวชิา 
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ตัวบงชีท้ี ่2.5   :   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 

ชนิดของตวับงชี ้    :   ผลผลติ 
 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริการวิชาการ 
        รองผูอํานวยการฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   ฝายบริการวิชาการ/สํานักงานเลขานกุารสถาบัน 
        นักวิชาการศึกษา/เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้   :  การบริการทางวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบ 
ตอสังคม ซ่ึงถือเปนบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนอง
ดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด  สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ   ทั้ง
ประชาชนผูมารับบริการ  เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน     ซ่ึงการสํารวจความพึง 
พอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา  4  ประเด็นสําคัญ  คือ  

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
แตสําหรับสถาบันอุดมศึกษา    นอกจากความพึงพอใจในสี่ประเด็นขางตนแลวยังรวมถึงความ 

พึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา    3    ดาน    คือ    การเปนผูเตือนสติสังคม   การชี้นําสังคม
และการตอบสนองตอความตองการของสังคม 
  
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ 75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
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เปาหมาย :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 ตัวบงชี ้
2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

N/A 75 80 รอยละ 80 2 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :       ขอมูลพ้ืนฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ   โดยใชคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการจากทุกงานที่ใหบริการ 
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องคประกอบที่  3   การบริหารและการจัดการ  
 

หลักการ  
สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ใน

การกํากับดูแลการทํางานของสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่สถาบัน         อุดมศึกษาจะ
ทําหนาที่บริหารจัดการใหมีคุณภาพ    ไดแก   ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอมูล  การบริหารความเสี่ยง 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนด
ไว   โดยใชหลัก การบริหารจัดการที่ดี (good governance)  

 
ตัวบงชี้  จํานวน 8  ตัวบงชี้ ประกอบดวย  

3.1  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
3.2  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  
3.3   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา     และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
3.4  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร    

          3.5  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

3.6  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
3.7  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด    และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  

          3.8  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุน ที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้งใน
และตางประเทศ  
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ตัวบงชีท้ี ่3.1   :   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลยั 
 
ชนิดของตวับงชี ้     :    กระบวนการ 
 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา   คือ ผูบริหาร
ทุกระดับของมหาวิทยาลัย/หนวยงานนั้น ๆ  หากผูบริหารมีวิสัยทัศน   เปนผูนําที่ดีมี          ธรรมาภิ
บาล  รับผิดชอบตอสังคม  รักความความกาวหนา   ดูแลบุคลากรอยางดี  เปดโอกาสใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการบริหาร     มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาและกํากับดูแล  ติดตามผลการ
ทํางานของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหมหาวิทยาลัยเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดบั  

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ   โปรงใส  ตรวจสอบได  
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล   และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย

คํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย/หนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย  
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน  และเปนที่

ยอมรับในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน    และ

ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน  
 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก     มีการดําเนินการ 3 ขอแรก    มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 ตัวบงชี ้
2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัย 

N/A ระดับ 3 ระดับ 3  ระดับ 3 2 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  

1. แผนงานและ/หรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหา    และพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนํา 
ของผูบริหารหนวยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย     และหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ 
ดังกลาว  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย   ตลอดจน
หลักเกณฑระเบียบ ขอบังคับ  มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย เชน 
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ หลักฐานการ
สงเสริมสนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร  

4. รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงานทุกระดับ  
5. จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา  
6. ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร      และการเตรียมผู 

บริหารในอนาคต  
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและสภามหาวิทยาลัยที่มีตอการ 

บริหารงาน มหาวิทยาลัย/หนวยงานของผูบริหาร  
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แนวปฏิบตัิทีดี่   : 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ        มีความสามารถใน  

การวางแผนกลยุทธ   มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัย/ 
หนวยงาน  

2. มีความสามารถในการบริหาร        โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
นักศึกษาและผูสวนไดสวนเสีย  

3. มีธรรมาภิบาล   มีความสามารถในการกํากับ ดูแล        ติดตามผลการทํางานของ
มหาวิทยาลัย/ หนวยงาน  และสามารถตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

4. มีความสามารถดานการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได  บริหารงานบุคคลและ
ทรัพยากร อ่ืน ๆ  

5. สนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย/    หนวยงานและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ    
ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

6. สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากร  มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติ
และมีจริยธรรม  
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ตัวบงชี ้3.2   :   มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  
 

ชนิดของตวับงชี ้    :   กระบวนการ 
 
 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้   :   มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3    กําหนดใหมหาวิทยาลัย/ หนวยงานมีการสราง
และพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคการแหง
การเรียนรู  โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร  ซ่ึงกระจัดกระจายอยูใน    ตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ   เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปน
ผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบัน อุดมศึกษามีความสามารถในเชิง
แขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย  การระบุความรู การ
คัดเลือก    การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลและการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร  การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธี
ปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใน
องคกรใหดียิ่งขึ้น 

 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ  

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู    เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัย/หนวยงานรับทราบ  
           2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอย
ละ  50  

3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู     และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  
รอยละ 100 

4.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
   5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู   ใหเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  
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เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย  4  ขอแรก 

 
 
เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 ตัวบงชี ้
2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการ
เรียนรู  

N/A N/A ระดับ 2 ระดับ 2 1 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  

1. แผนงานดานการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ   ระเบียบ 
ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่ เกี่ยวของกับการสงเสริม  และพัฒนาการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  รายงานการประชุมของทีมงาน
หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการความรู ฐานขอมูลดานการจัดการความรู   หลักฐาน
การสงเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ  

4. จํานวนบุคลากรและหนวยงาน   ที่มีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน  

5. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  
6. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
7.รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยและ

หนวยงาน  เชน  จํานวนรางวัลตาง ๆ ที่บุคลากรไดรับจากการจัดการความรู   ประสิทธิผลของการ
ทํางานที่เพ่ิมขึ้น  
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แนวทางปฏบิัติที่ดี  : 
1. มหาวิทยาลัย/ หนวยงานมีการจัดทําแผนและกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายที่ชัดเจนใน 

การจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ
มหาวิทยาลัย/ หนวยงานรับทราบและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง 

2. มหาวิทยาลัย/หนวยงานมีการดําเนินงานตามแผนประเมิน  และปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรูตามระบบ PDCA อยางตอเน่ือง  

3. มหาวิทยาลัย/หนวยงานมีระบบและกลไก  ในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายใน
และภายนอก  ดานการจัดการความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย/ หนวยงาน 

4. มหาวิทยาลัย/หนวยงานมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรู   ไปใช
ใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย/หนวยงานและสังคม  รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ  
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ตัวบงชีท้ี ่3.3    :  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง 
                            รักษาใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

 
ชนิดของตวับงชี ้     :   กระบวนการ 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้   :  คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น  ถาสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ   มี
ความรักองคกรมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ   ความถนัด   ความสนใจของแตละบุคคล     บุคลากรทุกระดับมีความ
พึงพอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

 
 

เกณฑมาตรฐาน    :    ระดับ  
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม   ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ  
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล      ที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ 

ปฏิบัติงาน     เชน  การสรรหา   การจัดวางคนลงตําแหนง    การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง 
การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ   การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ   มาตรการลงโทษ   รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ  

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง    และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น  
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เกณฑการประเมิน    :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3–4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5  ขอแรก 

เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 ตัวบงชี ้
2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

มีระบบและกลไกในการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธํารง  รักษาใหบุคลากรมีคณุภาพ
และประสทิธภิาพ 

N/A ระดับ 2 ระดับ 4 ระดับ 4 2 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :   ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง   เชน  
1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน   และหลักฐานการ

ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  
2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน      ตลอดจนหลักเกณฑ 

ประกาศ  กฎระเบียบ ขอ บังคับและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน  เชน  หลักเกณฑการรับเขา  สวัสดิการและสิทธิประโยชน     ระบบพิจารณาความดี
ความชอบ   เปนตน  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบรหิารทรพัยากรบคุคลของมหาวทิยาลยั /หนวยงาน 
เชน  คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการ  
ผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน      
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการทํางาน     ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรร 
ทรัพยากรสนับสนุน  

4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเลื่อนตําแหนง    เชน  การฝกอบรม  การศึกษา 
ตอการเขารวมประชุมวิชาการ   ตลอดจนการเลื่อนขั้น   เลื่อนตําแหนงวิชาการ  

5. สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท  
6. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของบุคลากร  
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7. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม  ทั้งแผนระยะสั้น     ระยะปานกลาง
และระยะยาว  

8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับและนําผลการประเมินไป 
ปรับปรุง  

9. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน   เชน    ระดับความ 
สําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลตาง  ๆ  ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย   ระดับชาติ และนานาชาติ  
 
แนวปฏิบัติที่ดี   :  
          1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร      พัฒนาและรักษาบุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ  ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน)  
           2.มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความสามารถ ตรง
กับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ 
การศึกษาตอ    ตลอดจนมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูงใหประสบ
ความสําเร็จ  

3. มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน       และตาม
ศักยภาพ  ความถนัด   ความสนใจของแตละคน   รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป  

4. มีคูมือการปฏิบัติงาน   มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางานโดยมีการ
กําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน  
   5. มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกบุคลากร    รวมทั้งการสรางสภาพ 
แวดลอมที่เอ้ือตอการทํางานและสรางบรรยากาศที่ดี ที่จะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และอยูอยางมีความสุข  
            6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคการ   และนําผลมาใชในการปรับปรุง 
การบริหารงาน  
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ตัวบงชีท้ี ่3.4    :  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 
                          
ชนิดของตวับงชี ้   :    ปจจัยนําเขา 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :    ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผน
ระดับมหาวิทยาลัย/หนวยงานเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ  สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผูบริหารทุกระดับเพ่ือ การปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงาน  ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  ทั้งน้ีระบบดังกลาวตองมีความสะดวกใน
การใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช     มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูล
และสารสนเทศ    มีระบบสํารองและกูคืน  ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด  
 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ  

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
2. มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

    6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย      ผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  

 
 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
2  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3  ขอแรก 
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เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 ตัวบงชี ้
2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือ
การบริหาร 

N/A ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 3 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  

1. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
2. ระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล     และประเมินความ

พึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
4. รายงานการนําผลการประเมินในขอ 3   ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
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ตัวบงชีท้ี ่3.5   :  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม 
                           ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
ชนิดของตวับงชี ้     :    ผลผลติ  
 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้    :  การบริหารแบบมีสวนรวม  หมายถึง  การบริหารที่สถาบันอุดมศึกษาเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการตัดสินใจการบริหารและการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย/
หนวยงานในทางตรงหรือทางออม การที่สถาบันอุดมศึกษาจะมีระบบการบริหาร 
ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น   พิจารณาจากการที่มหาวิทยาลัย/หนวยงานมี
ระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมที่มีการประยุกต ใชในระดับสากล     5  
ประการ  ดังน้ี  

1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ  โดยมีชองทางในการให
ขอมูลขาวสารแกนักศึกษา  คณาจารยและประชาชน  
           2.มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัย /
หนวยงานอยางสม่ําเสมอ  

3.มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของ ไปประกอบการปรับปรุงระบบ
การใหบริการประชาชน  การปรับปรุงระบบการจัดการของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ  ประชาชน  หรือเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชนและเครือขายตาง  ๆ  ไดมีโอกาสเขารวมใน 
กระบวน งานของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อรวม
กําหนดทิศทางนโยบายของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มี
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน  

5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ       โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เปน
รูปธรรมใหภาคประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน และ ผลสําเร็จในการทํางานของมหาวิทยาลัย/ หนวยงาน  
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เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ  
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ           อาทิ  

เอกสารสิ่งพิมพ  เว็บไซต  นิทรรศการ  
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผย     และเปนที่รับรูกันโดย

ทั่วอยางนอย  3  ชองทาง   
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน     โดยมีเจาหนาที่   

รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน    ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการและมีการดําเนิน

กิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ืองและชัดเจน   เชน   จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ  2  ครั้ง  
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  
 

เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 
 

เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 ตัวบงชี ้
2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

N/A ระดับ 1 ระดับ 4 ระดับ 4 2 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.หลักฐานการดําเนินงานการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส อยางนอย 5 ชองทาง 

จากเอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ เว็บไซต การโฆษณา โลโก นิทรรศการ  การแถลงขาว  
2. หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตาง   ๆ     เชน  ตูรับ

ฟงความคิดเห็น  ศูนยขอมูล หองสมุด  หมายเลขโทรศัพทสายดวน  ตู ปณ.   เพ่ือรับเรื่องรองเรียน   
การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น  เว็บไซต  เว็บบอรด  

3. หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน   ดังน้ี  
3.1 มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม   และประมวลผลขอมูลที่ไดจากการรับฟงความ

คิดเห็น  
3.2  มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
3.3 มีบันทึกขอความ  หรือรายงานการประชุม   หรือการจัดสัมมนาหรือรูปแบบอ่ืน ๆ    ที่

แสดงวามีการนําเสนอผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนดแนวทาง หรือแผน การ
บริหารงาน  

4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน   ดังน้ี  
4.1  คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน  
4.2 รายชื่อหนวยงาน   หรือองคกร หรือบุคคลที่เปนที่ปรึกษาภาคประชาชนที่เขารวม

กิจกรรมอยางตอเน่ือง  
4.3 รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน  
4.4  การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอ่ืน ๆ ระหวางสถาบันที่ปรึกษาภาคประชาชน  

5. หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน   โดยมี การ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม   ดังน้ี  

5.1 ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่กําหนดไว
อยางชัดเจน  

5.2 กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเร่ืองที่มีการตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน  

5.3  รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  
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ตัวบงชีท้ี ่3.6   :  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
 

ชนิดของตวับงชี ้    :    กระบวนการ 
 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้    : เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารความเสี่ยง   โดยการบริหารปจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ  เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิด
ความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไมใชตัวเงิน เชน   ชื่อเสียงและการฟองรองจากการไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา)ใหระดับความเสี่ยง 
และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได   ประเมินได  ควบคุม
ไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
เปนสําคัญ  

 
 

เกณฑมาตรฐาน   :  ระดบั  
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูง 

และตัวแทนที่ รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย/หนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน  โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยง  

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย    หรือความ
ลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน   และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง  

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง     โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การในการสรางความรู   ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ดําเนินการแกไข ลด   หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง        ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
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เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 – 4  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 
 
เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 ตัวบงชี ้
2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง
มาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา  

N/A ระดับ 1 ระดับ 4 ระดับ 5 3 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  

1.แผนงานดานการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาและ 
หลักฐานการดําเนินงานตามแผน    ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการนําระบบบริหารความเสี่ยง       มาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน  ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติตาง   ๆ  
ที่เกี่ยวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร 
การศึกษา เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก  ยุทธศาสตร  กลยุทธ พรอมเปาหมายของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  

4. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง  ปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย  หรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน รายงานการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง ขั้นตอนหรือรายละเอียดการ
ดําเนินงานตามแผน ผลการวิเคราะหความเสี่ยง   ปจจัยเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย     เอกสารการประเมินผล
การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในมหาวิทยาลัย / หนวยงาน 
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แนวปฏิบัติที่ดี   :  
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย/หนวยงาน         โดย

องคประกอบคณะกรรมการ  ควรมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย /หนวยงาน 

2. การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ควรประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลุมในดานตาง ๆ  ดังน้ี  
    1) ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ  
    2) ความเสี่ยงดานกลยุทธ  
    3) ความเสี่ยงดานนโยบาย  
    4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  

5) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  
3. การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง   ปจจัยเสี่ยง  สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาส

และผลกระทบจากสูงมายังต่ํา เพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอ
เปาหมายองคกรไดงายขึ้น  

4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม สามารถใชแนวคิดของ  4 T เขามาชวย  
คือ Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate : หยุดหรือ
หลีกเลี่ยง  

5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน   เพ่ือใชประโยชนในการควบคุม
หรือลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได  
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ตัวบงชีท้ี ่3.7   :  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับ 
                            องคกรสูระดับบุคคล  

 
ชนิดของตวับงชี ้    :    ผลผลิต  
 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
                    
คําอธิบายตัวบงชี้    :    ความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล    หมายถึง ความสําเร็จที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน  โดย
จะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค  ตัวชี้วัด  ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ   กําหนดเปนตัวชี้วัดของการดําเนินงานและเปาหมาย
ในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน       รวมถึงจัดใหมีการติดตาม
และประเมิน ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 

 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ  

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
3. มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย    ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/

หนวยงาน  
4. มีการจัดทํา Strategy Map  ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทาโดยกําหนด

เปาประสงค ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และ
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเทา  

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมาย  ตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรอง  
   8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสราง

แรงจูงใจ 
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เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5 - 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 
เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 ตัวบงชี ้
2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวชีว้ัดและเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล  

N/A ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 8  3 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  

1. หลักฐานที่แสดงวามหาวิทยาลัย/หนวยงานไดจัดทําแนวทางการดําเนินการ   ในการ
ประเมินผลและแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร  
3. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา  
4. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย     และการจัดทําคํารับรองระหวาง

ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยกับผูบริหารระดับคณะหรือเทียบเทา 
5. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมาย  
6.  หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผล ที่กําหนดไวได

ครบ ถวนและสม่ําเสมอ  
7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  
8. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน และมีผลคะแนนที่ได

จากการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว  
9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ    โดยมีการนําผลการประเมินผลการ

ดําเนินงานมาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ  
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ตัวบงชีท้ี ่3.8   :    รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ 
                             ทักษะวิชาชีพทัง้ในและตางประเทศ 
 
ชนิดของตวับงชี ้   :   ผลผลิต  

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุน   ที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพในประเทศหรือตางประเทศตอบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลา
ศึกษาตอดวย  แตจะไมนับซํ้าแมวาบุคลากรสายสนับสนุนทานนั้นจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพหลายครั้งในปการศึกษานั้นก็ตาม 

บุคลากรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง   บุคลากรสายชวยวิชาการ    สายการ 
จัดการและธุรการ    

การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก 
1. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 
2. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม   สัมมนาหรือดูงาน 
3.การฝกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ1-44 รอยละ 45-69 มากกวาหรือเทากับรอยละ 70 
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เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 การประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับ 2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

รอยละของบคุลากรประจําสาย 
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทกัษะวชิาชีพทัง้ใน
และตางประเทศ 

N/A 100 100 รอยละ 80 3 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น  นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอ
ดวย 

2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู    และทักษะในวิชาชีพในประเทศ 
ในปการศึกษานั้น 

3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได รับการพัฒนาความรู     และทักษะในวิชาชีพใน
ตางประเทศ  ในปการศึกษานั้น 

 
หมายเหตุ   :  การคิดคารอยละของตัวบงชี้น้ี คํานวณมาจาก 

 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ 

ทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศกึษานั้น    X   100 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศกึษานั้น 
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องคประกอบที่ 4    การเงินและงบประมาณ  
 

หลักการ  
การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันการศึกษา    โดยปกติแหลงเงินทุน

ของสถาบันการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได เชน คา
เลา เรียนของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหาร
สถาบันการศึกษาจะตองทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน  คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
นักศึกษา     ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา    คาใชจายที่สถาบันอุดมศึกษาใชสําหรับการผลิต
บัณฑิตตอหัวจําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของสถาบันการศึกษาภายหลังจากหักงบดําเนินการ
ทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย  ความรวดเร็วในการเบิกจาย   รอยละของงบประมาณที่
ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน  สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการ
บริหารจัดการดานการเงินของสถานศึกษาที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง  ใชเม็ดเงินอยางคุมคา  
มีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด  
 
ตัวบงชี้ จํานวน   3  ตัวบงชี้ ประกอบดวย  

4.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร      การวิเคราะหคาใชจาย     ตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

4.2  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (รอยละของงบดําเนินการ) 
4.3  งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศตอบุคลากรประจํา 
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ตัวบงชีท้ี ่4.1   :  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ 
                            การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

 
ชนิดของตวับงชี ้   :   กระบวนการ 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้   :  มหาวิทยาลัยจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตอง 
มีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน     
โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา 
รวมทั้งรายไดอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูล
ทางการเงินแยกคาใชจายตามหมวดตาง  ๆ   มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุก
พันธกิจ    มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใช   รวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมดทั้งดานการเรียนการ
สอน การวิจัย   การบริการวิชาการ    การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร  เชน 
คาใชจายในระบบหองสมุด  คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  คาใชจายในการวิจัย  
คาใชจายของมหาวิทยาลัยในการบริการทางวิชาการ วิชาชีพ คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา งบประมาณ
ในการพัฒนาอาจารย คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษา  ระดับความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ  
รายจายลงทุน  คาใชจายดานไฟฟา นํ้ามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได รอยละเงินเหลือจายสุทธิ
ตองบประมาณดําเนินการและตนทุนตอหนวยผลผลิตรายหลักสูตร 
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เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  
1. มีแผนกลยุทธทางการเงิน    ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน       ให

เปนไปตามเปาหมาย  
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน   แผนการจัดสรรและการวางแผนการใชเงินอยาง

มีประสิทธิภาพโปรงใส   ตรวจสอบได  
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน      ที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 

และวิเคราะหสถานะทางการเงิน  
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย   และวิเคราะหสถานะทางการเงิน

และความมั่นคงขององคการอยางตอเน่ือง  
6.มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบ และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
   7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 

เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 
 
เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 ตัวบงชี ้
2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

มีระบบและกลไกในการจัดสรร 
การวิเคราะหคาใชจาย  
การตรวจสอบ   การเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธภิาพ 

N/A ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 8 3 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงตอไปน้ี :  
1. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของมหาวิทยาลัย  
2. งบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
3. แหลงของงบประมาณรายไดจากแหลงตางๆ  
4.การจัดสรรงบประมาณคาใชจายใหกับหนวยงานและการจัดสรรงบประมาณคาใชจายที่ไดรับ

จากมหาวิทยาลัย 
5. วิธีการใชเงิน  การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใชเงินของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
6. ผลจากการจัดทําระบบบัญชีสามมิติของมหาวิทยาลัย /หนวยงาน 
7. ฐานขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย /หนวยงาน 

          8. รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย/หนวยงานและการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
ตัดสินใจ  

9. การคิดคาใชจายตอหัวของนักศึกษา ตนทุนผลผลิต  
        10. รายงานฐานะทางการเงินตอสภามหาวิทยาลัยและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 

 
 
แนวทางปฏิบัติที่ดี   :  

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลยัที่สอดคลองกับวิสัยทัศน       พันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย/ หนวยงานในทุก ๆ ดานทั้งการผลิตบัณฑิต  งานวิจัย   การบริการวิชาการและการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/หนวยงานใหเปนไปตาม
เปาหมาย  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ทั้งในสวนของการจัดหาแหลงเงิน         วิธีการที่
ไดมาซึ่งแหลงเงิน   รวมทั้งวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส ตรวจสอบได  

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน    เพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาและ
สามารถนําขอมูลใหแตละหนวยงานนํามาใชในการบริหารและการตัดสินใจ  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน           ที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย/
หนวยงานสามารถปดงบบัญชีไดอยางนอยทุก  6  เดือน  และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อใชในการ
ตัดสินใจในภาพรวมขององคกร รวมทั้งการนําเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

5. รายงานทางการเงิน  สามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย /หนวยงาน 
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6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  เพ่ือตรวจ ติดตามการใชเงินของทุกหนวยงานยอยให
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตลอดจนใหขอเสนอแนะแกหนวยงานยอย รวมทั้ง
เสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกใหคณะผูบริหารของมมหาวิทยาลัย/ หนวยงาน  

7.ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงินและขอเสนอแนะของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอื่น  ๆ  จากสภามหาวิทยาลัย      เพ่ือพิจารณาหา
แนวทางปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ือง  
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ตัวบงชีท้ี ่4.2    :   รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  
 

ชนิดของตวับงชี ้    :    ผลผลิต  
 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้   :       รายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัยภายหลังที่หักจากงบดําเนินการทั้งหมดออก
แลว   โดยแสดงในรูปของรอยละของงบดําเนินการ    เปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการดานการเงินของสถาบันอุดมศึกษา     และใชบงบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดาน 
ทรัพยากรการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว   ทั้งน้ีใหคิดตามปงบประมาณ  

งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอยคาวัสดุ  คาสาธารณูปโภคเงิน
อุดหนุนและคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ  ที่ดิน      สิ่งกอสรางงบดําเนินการ  คิดจาก
ทั้งสองแหลง คือ  จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได ทั้งน้ีใหคิดตามปงบประมาณ 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1-4 %  
ของงบดําเนินการ 

+5-9 %หรือ>15%  
ของงบดําเนินการ 

+10-15 %  
ของงบดําเนินการ 

 
 
เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 ตัวบงชี ้
2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

รอยละของเงนิเหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการ 

NA NA 2.50 6 2 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  
1. งบดําเนินการที่ใชจายจริงทั้งหมด ในปงบประมาณ  จําแนกตามกลุมสาขา 
2. งบดําเนินการในงบประมาณนั้น   ไดแก  คาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ  คา

สาธารณูปโภค  เงินอุดหนุน  และคาเสื่อมราคา    โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ   ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลง  คือ  จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได  

 
 
 

หมายเหตุ  :  เงินเหลือจายสุทธิ   คํานวณจาก 
 

เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น   X 100 
 

งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น 
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ตัวบงชีท้ี ่4.3   :   งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศ 
                            ตอบุคลากรประจํา 
 
ชนิดของตวับงชี ้    :    ปจจัยนําเขา  
 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
 
                      
คําอธิบายตัวบงชี้    :  จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารยทั้งในและตางประเทศ ตอ
จํานวนอาจารยประจํา นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย  

เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารยทั้งในและตางประเทศ  ไดแกเงินที่ใชเพ่ือ   
1. การสงบุคลากรไปศึกษาตอ 
2. การสงบุคลากรไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 
3. การฝกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

คณาจารย 
  
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 6,499  บาท 6,500 – 9,999  บาท มากกวาหรือเทากับ10,000 บาท 

 
เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 ตัวบงชี ้
2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

งบประมาณสําหรับการพัฒนา
บุคลากรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตอบุคลากรประจํา 

NA NA 1,250 2,500 1 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  
1. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น  นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 
2. จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรสําหรับพัฒนาบุคลากรในประเทศ  ในปการศึกษานั้น 
3. จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรสําหรับพัฒนาบุคลากรในตางประเทศ     ในปการศึกษานั้น 
 

หมายเหตุ   :  การคิดคารอยละของตวับงชี้น้ี คํานวณมาจาก 
 

เงินจัดสรรสําหรับพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น X 100 
 

จํานวนบุคลากรประจํา ในปการศึกษานัน้ 
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องคประกอบที่ 5   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
หลักการ  

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน    เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเน่ือง และมีกระบวนการ
จัดการความรู เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย 
 
ตัวบงชี ้ จํานวน  2  ตัวบงชี้ ประกอบดวย  

5.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา  

5.2  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ตัวบงชีท้ี ่ 5.1   :  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ 
                            กระบวนการบริหารการศึกษา  

 
ชนิดของตวับงชี ้   :    กระบวนการ 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้   :   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ซ่ึงสถาบันการศึกษาตองสรางระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย/หนวยงานให
เปนไปตามนโยบาย เปาประสงคและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและโดย
หนวยงานตนสังกัด    ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนหลักประกันแก
สาธารณชนใหม่ันใจวามหาวิทยาลัย /หนวยงานสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 

เกณฑมาตรฐาน   :  ระดับ  
           1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
           2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ  จากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพ   ที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน  ทั้งการควบคุมคุณภาพ    การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยางตอเน่ืองเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ    ที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกัน

ทั้งระดับบุคคล  ภาควิชาหรือหนวยงานที่เทียบเทา  คณะหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบัน  
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   7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ระหวางหนวยงาน ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 
 
เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 ตัวบงชี ้
2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา 

N/A ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 3 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  

1. แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย/หนวยงานและหลักฐานการ
ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง   โดยการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารทุกระดับ  

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      การบริหารงานดานการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ตั้งแตการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ 
ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ    เชน    คําสั่งแตงตั้ง
หรือมอบหมายหนวยงานหรือผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของมหาวทยาลัย ฐานขอมูลที่ใชใน
การประกันคุณภาพ     หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให
เขมแข็งและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน โดยการมีสวนรวมของประชาคม  ขอมูลหรือ
หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน กระบวนการจัดการความรูเร่ืองการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
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แนวปฏิบัติที่ดี   :  
1.  มหาวิทยาลัย/หนวยงานจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา       โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย /หนวยงาน 

2. มีการกําหนดมาตรฐาน      ตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษามาตรฐานและกฎเกณฑอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนสอดคลองกับเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน โดยตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นตองครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน 
ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิตตลอดจนเปนตัวบงชี้ที่สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดย
หนวยงานตาง ๆ  

3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณ             ทั้งการตรวจติดตามการ
ดําเนินงาน  การประเมินคุณภาพ  การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกจนเปนวัฒนธรรมองคกร  

4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม  โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบ
ฐานขอมูล และมีการสงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง  
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ตัวบงชีท้ี ่5.2   :   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

ชนิดของตวับงชี ้   :   ผลผลติ  
 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่กําหนดขึ้นทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานยอย ตลอดจนถึงในองคการนักศึกษา  ทั้งน้ีโดยมีการรายงานผลการประกัน
คุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  มีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงาน
อยางตอเน่ืองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางบุคคลและหนวยงานตลอดจน
มีนวัตกรรม หรือมีแบบอยางที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
          1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงาน
และมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง  
          2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน   โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ 
ของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 
          3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด  
          4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเน่ือง  
          5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้นหรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี  
เพ่ือการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
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เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 

เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2551 ตัวบงชี ้
2548 2549 2550 ผลดําเนินงาน คะแนน 

ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

NA ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4    3 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ดังน้ี  

1. รายงานการตรวจติดตามภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ  
2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน       ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชน  
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      ที่มหาวิทยาลัย/ หนวยงาน

พัฒนาขึ้น  หรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่น ๆ  ตลอดจนผลการ
พัฒนาหรือ มูลคาเพิ่ม (value added) จากการประกันคุณภาพภายใน  

5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   ที่มีตอการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
บุคลากร  

6. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    ที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิตคุณภาพ
งานวิจัย ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
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                                  บทที่ 3: 
  

แบบฟอรมเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบและ 

   ประเมินคณุภาพภายใน 
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รายงานการประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2551  

(1  มิถุนายน  2551 – 31 พฤษภาคม  2552) 
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1     มิถุนายน     2552 

SAR- 1 
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คํานํา 

 
วัตถุประสงค 

 
มาตรฐานที่รายงาน 

 
ชวงเวลาที่รายงาน 

 
                อ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 

               ลงชื่อ .………..…………………. 
                      (ดร.ถาวร    พงษพานิช)  
                 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                                                       วัน/เดือน/ป 
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สารบัญ 

 
                                                                                                  
หนา 
  

คํานํา 
สารบัญ 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน  
 ผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอเสนอแนะหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 
ภาคผนวก 
จํานวนอาจารย 
จํานวนนักศึกษา 
ฯลฯ   
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 
 
 

ความเปนมา 
ปรัชญา 
ปณิธาน/ วิสัยทัศน 
พันธกิจ 
วัตถุประสงค 
โครงสรางการบริหาร 
ภารกิจหลักที่กําลังดําเนินการ 
อ่ืน ๆ  
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(รูปแบบการตรวจสอบคณุภาพการดําเนินงานระดับศูนย สํานัก) 

 
ตารางการตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รายการตรวจสอบ 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของ
หลักฐานอางอิง 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน           

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

         

3.  มีการกําหนดตัวบงชี้ของการ
ดําเนินงานและกําหนดเปาหมายของ 
แตละตัวบงชี้  เพ่ือวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงาน 

         

4.  มีการดําเนินการตามแผนครบ         
ทุกภารกิจ 

         

5.  มีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
อยางนอยปละ  2 ครั้ง และ รายงานผล
ตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย 

         

6.  มีการวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธ   แผนการดําเนินงาน 
เปาประสงค  เปาหมายกับยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ  

         

 SAR -  6 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รายการตรวจสอบ 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของ
หลักฐานอางอิง 

7.  มีการนําผลการประเมินและการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ  และ
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

         

8. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ  
คณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผลการ
ดําเนินงานของตัวบงชี้ 

         

9. มีการกําหนดรายการตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 
เปาหมายในแตละตัวบงชี้ และผลการ
ดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น 

         

10. มีระบบกลไกเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ
งานประจําป 

         

11.มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
คณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการ
ดําเนินงานของตัวบงชี้ และความ
เชื่อถือไดของขอมูลที่ไดรับ รวมถึงการ
เก็บรักษาดูแลเอกสารหรือขอมูล 

         

12. ผูบริหารมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานเพ่ือการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของหนวยงาน 

         

องคประกอบที่ 2  ภาระกิจหลัก 

1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติ  
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รายการตรวจสอบ 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของ
หลักฐานอางอิง 

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูล และ
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใช
ประโยชนไดจริง  

         

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน 
ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง  ๆ  
เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค  

         

4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัย  

         

5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจ  และ
ยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดน  

         

6. มีระบบและกลไกสงเสริมความ
รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอก  ทั้งภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม 

         

7. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใช
ประโยชน 

         

8.  มีระบบรวบรวม คัดสรร   วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็ว 
ทันตอการใชประโยชน  

         

9. มีการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยัง
ผูเกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รายการตรวจสอบ 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของ
หลักฐานอางอิง 

10. มีระบบและกลไกการสนับสนุน
ความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการ
ภายนอก 

         

11. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธบัิตร
การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย 
หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแก
นักวิจัยเจาของผลงาน  

         

12. มีการศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยในแตละปการศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

         

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

         

14. มีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับรอยละของอาจารยประจําไดรับ
ทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจํา 

         

15.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ
และแผนดําเนินงานของการบริการทาง
วิชาการแกสังคม 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รายการตรวจสอบ 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของ
หลักฐานอางอิง 

16. มีคณะกรรมการ  คณะทํางาน  หรือ
หนวยงานดําเนนิการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 

         

17.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือ
ระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม 

         

18.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่กําหนด  

         

19.  มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริการทางวิชาการแก
สังคม 

         

20. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและ
บูรณาการการบริการทางวิชาการแก
สังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการ
วิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

         

21. มีการนําความรูและประสบการณ
จากการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
มาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 

         

22. มีการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนหรือการวิจัยกับการบริการทาง
วิชาการ 

         

23. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผล
การประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการ
บริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจ
อ่ืน ๆ ของหนวยงาน 

         

24. มีแผนหรือโครงการการใหบริการ
วิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของ
หนวยงาน 
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รายการตรวจสอบ 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของ
หลักฐานอางอิง 

25. มีการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมตามแผนหรือโครงการในการ
ใหบริการวิชาการอยางครบถวนตาม
พันธกิจของ หนวยงาน 

         

26. มีการบูรณาการการเรียนการสอน 
การวิจัยและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในการใหบริการวิชาการ
แกสังคม 

         

27. มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคหรือ
การพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการ 
บูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม 

         

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

         

29. มีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับรอยละหรือกิจกรรมของ
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา  
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รายการตรวจสอบ 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของ
หลักฐานอางอิง 

30. มีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงเฉล่ียของ
อาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม 

         

31. มีการสํารวจรอยละของบัณฑิต
ระดับปริญยาตรีที่ไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

         

32. มีการสํารวจรอยละของบัณฑิต
ระดับปริญยาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา 

         

33. มีการสํารวจความพึงพอใจของ
นายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 

         

34. มีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับคาใชจายและมูลคาของ
มหาวิทยาลัยในการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพเพ่ือสังคมตอจํานวน
อาจารยประจํา 

         

35. มีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับรายรับของมหาวิทยาลัยในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพในนามคณะ
ตออาจารยประจํา 

         

องคประกอบที่  3 การบริหารและการจัดการ  

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปน
ระบบ   โปรงใส  ตรวจสอบได  
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รายการตรวจสอบ 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของ
หลักฐานอางอิง 

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลัก
ธรรมาภิบาล   และใชศักยภาพภาวะ
ผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงานและผูมีสวนได
สวนเสีย  

         

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและ
ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชดัเจน 
และเปนที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน  

         

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหารตามผลการ
ประเมิน  และดําเนินการตามแผน        
อยางครบถวน  

         

5. มีการทบทวนและจัดทําแผนการ
จัดการความรู    เพ่ือมุงสูองคกรแหง
การเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพร
ใหประชาคมของมหาวิทยาลัย/
หนวยงานรับทราบ  

         

6. มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย    

         

7. มีการติดตามประเมินผลความ 
สําเร็จของการจัดการความรู  

         

8. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชใน
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู 
ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ
และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

         

9. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รายการตรวจสอบ 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของ
หลักฐานอางอิง 

10. มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   ที่เปนการสงเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน   

         

11. มีระบบสวัสดิการและเสริมสราง
สุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดีให
บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอยูอยางมีความสุข 

         

12. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากร     
ที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพ          
อยางรวดเร็วตามสายงาน  

         

13. มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  

         

14. มีการนําผลการประเมินความ         
พึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง    และ
มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อ      
ใหดีขึ้น  

         

15. มีนโยบายในการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  

         

16. มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ           

17. มีการประเมินประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  

         

18. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชฐานขอมูล  

         

19. มีการนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย และ
การประเมินความพึงพอใจของระบบ
ฐานขอมูล มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รายการตรวจสอบ 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของ
หลักฐานอางอิง 

20. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทาง
ตาง ๆ อาทิเอกสารสิ่งพิมพ  เว็บไซต  
นิทรรศการ 

         

21. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนผานชองทางที่เปดเผย   และ
เปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3
ชองทาง   

         

22. มีการนําความคิดเห็นของประชาชน
ไปประกอบการบริหารงาน     โดยมี
เจาหนาที่รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

         

23. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน    
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเนื่องและชัดเจน   เชน   จัดประชุม
รวมกันอยางนอยปละ  2  ครั้ง  

         

24. มีกระบวนการหรือกลไกการ
ติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  

         

25. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง  

         

26. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียง
ทีส่งผลกระทบหรอืสรางความเสยีหาย 
  หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่
จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน 
และจัดลําดับความสําคัญของปจจัย
เส่ียง  

         

27. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง             

28. มีการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง  

         



                                                                                   

           

                                             

                                                                                          
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาป ปการศึกษา 2551 
                                                                                                                              
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

82

 

ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รายการตรวจสอบ 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของ
หลักฐานอางอิง 

29. มีการสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนมีการ
กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  

         

30. มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการในการประเมินผลภายใน
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน  

         

31. มีแผนงานการประเมินผลภายใน
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน  

         

32. มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย/ หนวยงาน  

         

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

         

34. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาใน
ระดับคณะหรือเทียบเทา  

         

35. มีระบบในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมาย 
ตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  

         

36. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํา
รับรอง  
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รายการตรวจสอบ 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของ
หลักฐานอางอิง 

37. มีการนําผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับ
ระบบการสรางแรงจูงใจ 

         

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ใหเปนไปตาม
เปาหมาย  

         

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน
การเงิน   แผนการจัดสรรและการวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได  

         

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทาง
การเงิน  ที่ผูบริหารสามารถนําไปใชใน
การตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน 

         

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน         
อยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

         

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน
การวิเคราะหคาใชจาย   และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
องคการอยางตอเนื่อง  

         

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบ และ
กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รายการตรวจสอบ 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของ
หลักฐานอางอิง 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผล
การใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และ
นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใช
ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

         

องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่เหมาะสม
กับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน  

         

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

         

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

         

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

         

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพ         
มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
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ผลการตรวจสอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รายการตรวจสอบ 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี

หลักฐานอางอิง / 
แหลงท่ีมาของ
หลักฐานอางอิง 

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล  ภาควิชา
หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา  คณะหรือ
หนวยงานเทียบเทาและสถาบัน  

         

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดาน
การประกนัคุณภาพการศึกษา  ระหวาง
หนวยงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

         

8. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการใหความรู  และกลไกการ
ดําเนินงาน 

         

9. มีการดําเนินการตามระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหนวยงานและมหาวิทยาลัย         
อยางตอเนื่อง  

         

10.มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
ภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน 

         

11. มีการรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของภายในเวลาที่กําหนด 

         

12. มีการนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง 

         

13. มีนวัตกรรมการดานการประกัน
คุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมี
การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการเปน
แหลงอางอิงใหกับหนวยงานและ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ  
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ตารางผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตวับงชี้ ของสถาบันวิจัยและพฒันา 
มาตรฐานที่ ................................. 

ผลการดําเนินงาน 

มาตรฐาน/ ตัวบงชี้ 
หนวย
นับ ป  

2548 
ป 

2549 
ป 

 2550 
เปาหมาย 
ป 2551 

หลักฐานอางอิง 
(ปการศึกษา  2551) 

ตัวบงชี้        
1.1 ..................................... ระดับ     1.1 (1) 

1.1 (2) 
1.1 (3) 

1.2 ..................................... ระดับ     1.2 (1) 
1.2 (2) 
1.3 (3) 
. 
. 
. 
1.2 (n) 

  

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการดําเนินการ
........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
.................................. 
............................................................................................................................................................
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บรรณานกุรม 
 

สํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. (2550).  
 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา  
         2550. 
สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา. (2550).  คูมือประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภายในสถาบันศึกษาระดบัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม ปการศึกษา  
 2550-2554.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา. (2551).  รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 เพื่อรับการ 
 ประเมินคุณภาพภายใน   สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
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คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ที่ 3/2552 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

********************************** 
 เพ่ือใหสถาบนัวิจัยและพัฒนา สามารถนําระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติ

ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ มาใชในกระบวนการบรหิารงานใหเกิดประสิทธิภาพ บรรลุผลและสอดรับ
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏบิตัิงานตามคํารบัรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย   
จึงขอแตงตั้งบคุคลเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานตามคํา
รับรองปฏิบัตริาชการ  สถาบันวิจัยและพฒันา ดังตอไปนี้ 

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

1. ดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏบิัติการประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏบิัต ิ
ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. วางแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  และการดําเนินงานตามคํารับรอง 
ปฏิบัติราชการของสถาบนัวิจัยและพัฒนา  

3. พัฒนาระบบ กลไก และแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

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



 

 

 6.  เตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและการตรวจประเมินผล
การดําเนินงานจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมระดับหนวยงานและมหาวิทยาลัย   
 
 
 
 
 
      สั่ง   ณ    วันที่    20  มีนาคม   2552  
 

 
(นางถาวร        พงษพานิช) 

                                                                  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อ :  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพฒันา   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2552  

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

รวบรวม/จัดพิมพ :    ดร.ชนิกานต   คุมนก  
    
    
จํานวน :  20 เลม 
 
เผยแพร :  เมษายน 2552 
 
รหัสเอกสาร :  สวจ.ปค.1/2552  
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