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คํานํา 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานหนึง่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม   
ไดดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา การสรางองคความรูและ
ถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ทองถ่ินตามพันธกิจของสถาบันวิจยัและพัฒนา  
 ในการดําเนินงานดานประกนัคุณภาพ บุคลากรตองมีความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมที่
เกี่ยวของกับระบบและแนวทางการประกนัคุณภาพ คูมือการประกนัคุณภาพนี้จะชวยใหบุคลากรมี
แนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพตอไป 
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นิยามศัพทการประกันคุณภาพการศึกษา 

คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงคตามปณิธาน และภารกิจของ
สถาบัน 

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการ
ปฏิบัติการในภารกิจหลักอยางมีระบบตามแผนที่กําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนเกิดความมั่นใจในคุณภาพ 
และมาตรฐาน ปจจัยนําเขา ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา
ของคณะ  

ระบบการประกันคุณภาพ หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ตามภารกิจหลักของ
คณะที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกัน 

กลไกการประกันคุณภาพ หมายถึง บุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ กิจกรรม และหนวยงาน
ซ่ึงสนับสนุนใหการดําเนินงานตามพันธกิจ เปนไปอยางราบรื่นตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การควบคุมคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะหวาคณะมี
ระบบกลไกกํากับ ควบคุมคุณภาพ และไดปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบและกลไก
ดังกลาว 

การประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการวิเคราะหผลการดําเนินงานของ
คณะที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่
พึงประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นในคณะ เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม และ
กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

การกําหนดมาตรฐานการศกึษาระดับอุดมศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนายึดหลักตามพันธ
กิจของอุดมศึกษา 4 ประการ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีจุดเนนที่ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
ดังนั้นในระดับสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีจุดเนนเปนไปในทางเดียวกับของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซ่ึง
บทบาทในการกําหนดมาตรฐานอุดมศึกษานี้  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหเปน
หนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได

ค 
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กําหนดมาตรฐานออกมาแลว ในระดับมหาวิทยาลัยไดนํามาตรฐานมาปรับใหเขากับการทาํงาน โดย
บูรณาการรวมกับแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการของ กพร. ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนาไดยึด
แนวทางมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเปนหลักในการกําหนดมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

 
ตัวบงชี้คุณภาพ   หมายถึง  ตัวบงชี้วาการดําเนินงานของคณะในแตละมาตรฐาน  

เปนไปตามเกณฑและมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของคณะโดยบุคลากรของสถาบัน   หรือหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับ
ดูแล 

การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะ ซ่ึงกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือผูประเมินภายนอกแลวแตกรณี เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของคณะใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

การรับรองมาตรฐาน หมายถึง การใหการรับรองการทําการประเมินคุณภาพภายนอก
ของผูประเมินภายนอก ที่มีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงคตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากําหนด 

การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา   การติดตาม  การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ซ่ึงกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) หรือผูประเมินภายนอกแลวแตกรณี เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

ผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง บุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรอง
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ใหทําการประเมินคุณภาพภายนอก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

รายงานประจําป   หมายถึง   รายงานสัมฤทธิผลการดํ า เนินงานในรายปของ
สถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงถือวาเปนรายงานการประเมินตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาที่เสนอตอหนวยงาน
ตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

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

คาเสื่อมราคา หมายถึง การปนสวนตนทุนของสินทรัพยถาวรอยางเปนระบบตลอดอายุ
การใชงานของสินทรัพย คาเสื่อมราคาเกิดจากการสูญเสียศักยภาพในการใหบริการของสินทรัพย
ถาวรอันเนื่องมาจากเวลา  การใชงาน  และความลาสมัย  หนวยงานจะตองรับรูการสูญเสีย  
ศักยภาพในการใหบริการของสินทรัพยถาวรในรูปของคาเสื่อมราคาคูกับคาเสื่อมราคาสะสมเปน
ประจําในแตละรอบระยะเวลาบัญชี การคํานวณคาเสื่อมราคาใชเกณฑของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง  กองนโยบายและแผน จะเปนผูจัดทําขอมูลสงใหคณะ 

   ระบบการประกันคุณภาพภายใน เปนการประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาของคณะจากภายในโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผลจากการตรวจสอบ
คุณภาพภายใน คือ มีการวางระบบงานที่มีระบบกลไกชัดเจน รวมทั้งมีการพัฒนาฐานขอมูลดาน
ตางๆ การดําเนินการประกันคุณภาพภายในประกอบดวยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
         การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปนการจัดทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติการเพื่อ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาที่มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ  โดยมีผูบริหารทุกระดับและ
บุคลากรที่เกี่ยวของรวมกัน มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบการดําเนินการอยางตอเนื่อง มกีลไก
การดําเนินงาน มีการกําหนดมาตรฐาน   ตัวบงชี้คุณภาพ มีระบบฐานขอมูลและเครือขายขอมูล มี
การตรวจสอบติดตามผล และประเมินคุณภาพ มีการรายงานผลและนําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาหนวยงานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชและความคาดหวังของสังคม 
 

 

 

 
 

จ 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

           บทที่ 1 :  
บทนํา 
 

  ประวัติความเปนมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  เดิมมีฐานะเปน “ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518   มีสํานักงานตั้งอยู ณ บริเวณสวนหนึ่งของบานพิบูล  วิทยาลัยครูพิบูล
สงคราม ถนนวังจันทน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ตอมารัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2538 ซ่ึงไดมีการแบงสวนราชการใหม โดยมีฐานะเปน 
“สํานักวิจัยและบริการวิชาการ”   
 ในป พ.ศ. 2540  สํานักวิจัยและบริการวิชาการ ไดยายสํานักงานมาอยูบริเวณ ช้ัน 1  อาคาร
ศูนยคอมพิวเตอร (สวนวังจันทน)  และตอมาในปพ.ศ. 2544  ไดยายสํานักงานมาตั้งอยูอาคาร 4  ช้ัน 
1  หอง 413 และ 414 สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนวังจันทน) มาถึงปจจุบัน 
 พ.ศ. 2547  มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ทําใหสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
เปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยแบงสวนราชการภายในเปน 10 สวน
ราชการ และสํานักวิจัยและบริการวิชาการจึงเปลี่ยนฐานะเปน “สถาบันวิจัยและพัฒนา” 

ตอมาในป พ.ศ. 2552  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดยายสํานักงานมาอยู อาคารศรีพิบูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว)  ที่ตั้ง 156 หมูที่ 5  ตําบลพลายชุมพล   
อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  
 สําหรับการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการบริหารงานซึ่งประกอบดวย 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหัวหนาสวนราชการ และมีรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 3 คน โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งาน คือ 

1. งานเลขานุการสถาบัน 
2. งานบริหารจัดการงานวิจัย 
3. งานบริการวิชาการ 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
 
 ปรัชญา 
  วิจัยสรางองคความรู  เชิดชภููมิปญญาไทย กวางไกลวิสัยทัศน  พัฒนาทองถ่ินและ
สังคม 
 

 วิสัยทัศน 
  สถาบันวิจัยและพัฒนามุงมัน่สรางองคความรูจากภูมิปญญาไทยและสากล เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 

 พันธกิจ 
  1.  สรางระบบบริหารจัดการงานวิจยัที่เขมแข็ง 
  2.  เสริมสรางและพัฒนานักวิจัยทัง้ปริมาณและคณุภาพอยางตอเนื่อง 
  3.  สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันวิจยัและพฒันา 
  4.  สนับสนุนสงเสริมงานวิจัยตามยุทธศาสตรการวิจัยชาติตามความตองการของ
ทองถ่ิน และยทุธศาสตรสถาบันวิจยัและพฒันา 
  5.  สงเสริมการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการเพื่อพัฒนา
ทองถ่ิน 
  6.  สงเสริมการนําผลวิจัยไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
  7.  บริการและสงเสริมวิชาการแกชุมชน 
  8.  สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  ผลงานวิจัยเปนท่ียอมรับและนําไปใชประโยชนในการพัฒนาสังคม 
ชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ 

กลยุทธ 
1. จัดทํายุทธศาสตรการวิจัย 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
3. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัย 
4. สรางเครือขายการวิจัยและการแสวงหาทรัพยากรและแหลงทุน 
5. สงเสริมสนับสนุนและเพิ่มจํานวนงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 
6. สงเสริมสนับสนุนและเพิ่มจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
7. สงเสริมสนับสนุนและเพิ่มจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
8. สงเสริมสนับสนุนและเพิ่มจํานวนงานวิจัยสถาบัน 
9. สนับสนุนการจดสิทธิบัตรและนวัตกรรมที่ไดจากงานวิจัย 
10. เผยแพรขยายผล การวิจัยสูผูใชประโยชน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่นและ

ประเทศชาติ 
กลยุทธ 
1. ศึกษาความตองการของชุมชนทองถ่ิน 
2. สงเสริมใหทุกสถาบันวิจัยและพัฒนา/หนวยงาน เปนแหลงเรียนรูและใหบริการและ

สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม 
3. สรางเครือขายการบริการวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
กลยุทธ 
1. จัดตั้งศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
2. สงเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาและบรหิารจัดการองคกร 
กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 
2. พัฒนาระบบประกันคณุภาพองคกร 
3. จัดหาบุคลากรใหตรงตามภาระงานและพฒันาบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 
4. พัฒนาสถาบันดวยการจัดการความรู 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลใหทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ 

เปาประสงค 
1. มีระบบบริหารจัดการงานวจิัยที่มีประสิทธิภาพ 
2. มีนักวจิัยเพิ่มขึน้ทั้งคุณภาพและปริมาณ 
3. มีทุนอุดหนนุงานวิจยัจากแหลงทุนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก 
4. มีความรวมมือกับเครือขายเพือ่พัฒนาทองถ่ินทุกระดบั 
5. มีงานวิจยัที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการวิจยัแหงชาติ ยุทธศาสตรทองถ่ิน 

และยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. มีงานวจิยัเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
7. มีองคกร สถานประกอบการ และทองถ่ิน นําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
8. มีการใหบริการวิชาการที่หลากหลายตรงตามความตองการของทองถ่ิน 
9. มีแหลงขอมูลดานการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
10. มีระบบบริหารจัดการองคกรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันวจิัยและพัฒนา  ปการศึกษา 2552 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการกําหนดนโยบายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. พัฒนากลไกที่เขมแข็งและการดําเนินงานประกันคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพและเปน
ระบบ 

2. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่ทันสมัย เหมาะสมและสามารถพัฒนา
คุณภาพตามคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด 

3. นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใชในงานบริหารงานอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

 
มาตรการ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับของสถาบันใหมีความรูและความเขาใจอันดีดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาการดานการประกันคุณภาพมาใชในการปฏิบัติงานของ

หนวยงานในสังกัดอยางชัดเจนและมีการประเมินผลความกาวหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

โครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปการศึกษา 2552 
 

 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

โครงสรางองคกรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปงบประมาณ 2552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 
 
 
 
 

 

ตัวบงชีก้ารประกนัคณุภาพภายใน  เพื่อการตรวจสอบระบบ  กลไกและการประเมนิผลการ
ดําเนินงานของสถาบันวิจยัและพฒันา มี 5 องคประกอบ จํานวน  19  ตัวบงชี้    ดังนี ้
ตารางตัวบงชี้ จําแนกตามรายองคประกอบระดับสถาบันวิจัยและพัฒนาและเปาหมายผล
ดําเนินงานป  2552 
 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 
องคประกอบ / ตัวบงชี้ 

2549 2550 2551 2552 

ผูกํากับดูแล 
(ผูจัดเก็บขอมูล) 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ  

1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงาน และมี
การกําหนดตัวบงช้ีหลัก  เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ   

ระดับ 
6 

ระดับ 
7 

ระดับ 
7 

ระดับ 
7 

ผูอํานวยการสถาบัน
(หัวหนาสํานักงาน
เลขาฯ –นโยบาย

และแผน) 
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของ

การปฏิบัติงานที่กําหนด         รอยละ 
100 

รอยละ 
80 

รอยละ 
76 

รอยละ 
90 

รองฯ บริหารและ
แผน(หัวหนา

สํานักงาน-นโยบาย
และแผน) 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  

2.1  มีการพัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

4 ขอ 5  ขอ 6  ขอ 6 ขอ 
รองฯ วิจัย (จนท.บริ
หารงานทั่วไป-วิจัย) 

 
 
 
 
 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 

   บทที่ 2 : 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 
องคประกอบ / ตัวบงชี้ 

2549 2550 2551 2552 

ผูกํากับดูแล 
(ผูจัดเก็บขอมูล) 

2.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค  
       

1 ขอ 2 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 
รองฯ วิจัย 

(จนท.บริหารงานทั่วไป-
วิจัย) 

2.3  มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก
สังคมตามเปาหมายของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

NA 
ระดับ 

4 
ระดับ 

6 
ระดับ 

6 

รองฯบริการวิชาการ 
(นักวิชาการศึกษา-บริการ

วิชาการ) 
2.4 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและทองถิ่น     

49  
กิจ 

กรรม 

49  
กิจ 

กรรม 

20  
กิจ 

กรรม 

20 
กิจ 

กรรม 

รองฯบริการวิชาการ 
(นักวิชาการศึกษา-บริการ

วิชาการ) 

2.5  รอยละระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 75 80 86 86 รองฯบริการวิชาการ 
(นักวิชาการศึกษา-บริการ

วิชาการ) 

องคประกอบท่ี 3  การบริหารและการจัดการ 

3.1 สถาบันวิจัยและพัฒนากรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันวิจัยและพัฒนาใหแขงขันไดใน
ระดับสากล   

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
5 ขอ 

รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงานทั่วไป-
หัวหนาสํานักงานเลขาฯ) 

3.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 

ระดับ 
3 

ระดับ  
3  

ระดับ  
3 

ระดับ  
3 

รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงานทั่วไป-
หัวหนาสํานักงานเลขาฯ) 

3.3  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู NA ระดับ 
2  

ระดับ 
4 

ระดับ  
4 

รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงานทั่วไป-
หัวหนาสํานักงานเลขาฯ 

3.4  มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับ 
2  

ระดับ 
 4   

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงานทั่วไป-
หัวหนาสํานักงานเลขาฯ)

ทั่วไป-ธุรการ) 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

3.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
และการวิจัย 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

รองฯบริหารและแผน 
(นักวิชาการคอมฯ) 

 
3.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให 
       บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน 
       การพัฒนาสถาบัน 

ระดับ 
1 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

รองฯบริหารและแผน 
(หัวหนาสํานักงานเลขา-

ธุรการ) 
3.7  มีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช

ในกระบวนการบริหารการศึกษา 
ระดับ

1 
ระดับ 

4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงานทั่วไป-

นโยบายและแผน) 
3.8  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ี 
และเปาหมาย ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
 7 

ระดับ  
7 

รองฯบริหารและแผน 
(หัวหนาสํานักงานเลขา-

นโยบายและแผน) 

องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 
4.1  มีระบบกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห 
       คาใชจาย การตรวจ สอบการเงินและ 
       งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 
4 

ระดับ 
3 

ระดับ 
7 

ระดับ 
7 

รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงานทั่วไป-
หัวหนาสํานักงานเลขาฯ) 

4.2 การใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกัน 

NA NA NA ระดับ 
5 

รองบริหารและแผน
(หัวหนาสํานักงานเลขาฯ) 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
5.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ระดับ 
4 

ระดับ  
5  

ระดับ 
 5   

ระดับ 
 5   

รองฯบริหารและแผน 
(จนท.บริหารงานทั่วไป-

ประกันคุณภาพ) 
5.2  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ระดับ 
3   

ระดับ  
4 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

รองฯบริหารและแผน(จน
ท.บริหารงานทั่วไป-
ประกันคุณภาพ) 

 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

องคประกอบ ตัวบงชีแ้ละเกณฑการประเมินคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดําเนินการควบคุม  การตรวจสอบและการประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546  ที่ใหสถานศึกษายึดถือหลักเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษา 10 ดาน  คือ     

(1)  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนการดําเนนิการ   
(2)  การเรยีนการสอน  
(3)  กจิกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
(4)  การวิจัย  
(5)  การบริการวิชาการแกสังคม  
(6)  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม   
(7)  การบริหารและการจัดการ   
(8)  การเงินและงบประมาณ   
(9)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
(10) นโยบายรฐับาล  “สถานศึกษา  3  ดี  (3D) 

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการประกันคุณภาพและตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
โดยแบงระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน   ออกเปน   5 องคประกอบ   คือ 

1. องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 
2. องคประกอบที่  2 ภารกิจหลัก 
3. องคประกอบที่  3 การบริหารและการจัดการ 
4. องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
5. องคที่ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้มีการพัฒนาขึ้นในแตละองคประกอบ  ประกอบดวย  ชนิดตัวบงชี้  คําอธิบายตัวบงชี้   
แหลงของขอมูล ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมินในตัวบงชี้นั้น เกณฑมาตรฐานและเกณฑการ
ประเมิน ดังรายละเอียด  ตอไปนี้ 

 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

           องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินคุณภาพและคาเปาหมาย 
 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 
 

หลักการ  
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคที่ไดกําหนดมาตั้งแตเร่ิมตั้ง

สถาบันและอาจปรับเปลี่ยนได ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงคควรระบุใหชัดเจนใหสมาชิกทุก
กลุมในสถาบันไดรับทราบทั้งอาจารย  เจาหนาที่  นักศึกษา  ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน 
ผูปกครอง ชุมชน  ผูใชบริการและสังคมโดยรวม ปรัชญา  ปณิธานและวัตถุประสงคควรสอดคลอง
กันและเปนแนวทางการดําเนินงานสนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  ตามหลักการ
อุดมศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของชาติ   มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) และ
สถาบันตองจัดทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อ ใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และ
วัตถุประสงคของสถาบัน และใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลก  
 

ตัวบงชี ้  จํานวน  2   ตัวบงชี้  ประกอบดวย  
1.1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผน

ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้ เพื่อวดัความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ  

1.2.  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตวับงชี้ของการปฏิบัติงานที่กาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1   :    มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณธิาน  ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยุทธแผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดาํเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ  

ชนิดของตัวบงชี ้    :   กระบวนการ 
ผูรับผดิชอบตวับงชี ้  :   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบันวิจยัและพฒันา 
        หัวหนาสํานักงานเลขานกุาร-งานนโยบายและแผน 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  สถาบันวิจยัและพัฒนามีภารกจิหลัก คือ การสงเสริมสนับสนุนการสราง
ผลงานวิจัย งานบริการทางวิชาการและงานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ใน
การดําเนนิภารกิจหลักแตละดานตองคํานึงถึงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมถึงยุทธศาสตรดานตาง 
ๆ ของชาติ ดังนั้น ในการกําหนดปรชัญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพฒันากลยทุธและแผนการ
ดําเนินงาน เพือ่เปนแนวทางในการดําเนนิงานของสถาบนัวิจยัและพัฒนา จึงจําเปนตองใหสอดคลอง
กับหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุขางตน อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทาง การพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ รวมทั้งการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้
เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันวิจยัและพัฒนา เปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกตอง
เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคม  

 

เกณฑมาตรฐาน   :   (ระดับ)  
 1.  มีการกําหนดปรัชญาหรอืปณิธาน 
 2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนการดาํเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปให
สอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ 
 3.  มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนนิงานและกําหนดเปาหมายของแตละ 
ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
 4.  มีการดําเนนิการตามแผนครบทุกภารกิจ 
 5.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงชีอ้ยางนอย 
ปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวทิยาลัย 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงานเปาประสงค 
เปาหมายกับยทุธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ 
 7.  มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ และแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
เกณฑการประเมิน   :  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

เปาหมาย   :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 การประกันคุณภาพการศึกษา  

 ระดับ 2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 
มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงช้ีหลัก เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ 

ระดับ 
6 

ระดับ 
7 

ระดับ 
7 

ระดับ 
7 

  
3 

 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน   : 
1.  ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของสถาบันวิจยัและ

พัฒนา 
3.  เอกสารหลักฐานทีแ่สดงใหเห็นวาสถาบนัวิจยัและพัฒนามีกลไกการดําเนินงาน เพื่อ

กําหนดปรัชญาหรือปณิธาน กลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัตกิารประจําป 
4.  รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธานและกลยุทธกับภารกจิหลัก

ของสถาบนัวจิยัและพัฒนาหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐานวิชาชพี มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

5.  รายช่ือตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนทุกภารกิจ   
          6.  เอกสารรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

7.  เอกสารหรือรายงานการประชุม ที่แสดงใหเห็นวาหนวยงานมีการรายงานการดําเนนิงาน
ตัวบงชีน้ี้ตอผูบริหารระดับหนวยงาน 

8.  เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทนัสมัย และสอดคลองกับสภาพการณใน
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  
แนวปฏิบตัิท่ีด ี  :  

1.  มีการกําหนดปรัชญาหรอืปณิธานและมกีระบวนการพฒันากลยุทธ แผนการดาํเนินงาน
และแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ(ถา
มี) ยุทธศาสตรของชาติในดานตาง ๆ ตลอดจนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

2.  มีการกําหนดตัวบงชี ้(KPI) ของการดําเนินงาน  ตลอดจนกําหนดเปาหมาย (target) ของ
แตละตวับงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ    

3.  มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนนิงานตามตวับงชี้เปนประจาํ 
อยางนอย ปละ 2 คร้ังและรายงานตอผูบริหารระดับสถาบันวิจัยและพัฒนาและตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

4.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน  
เปาประสงค (goal) เปาหมาย (target) กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ 

5.  มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2   :   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบัตงิานที่กําหนด  
ชนิดของตัวบงชี ้    :    ผลผลิต 
ผูรับผดิชอบตวับงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบันฯ /  
         หัวหนาสํานักงาน – งานนโยบายและแผน 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : พิจารณาจากระดบัความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตวับงชี้ ที่สอดคลอง
กับแผนปฏิบัตงิานของสถาบันอุดมศึกษา โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดานงานวจิัยและ
งาสรางสรรค   ดานการบริการวิชาการ   ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
 

เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

เปาหมาย   : (รอยละ)  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 

ตัวบงชี้ 
2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด 

100 80 76 รอยละ 90 3 

 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน   :   ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของดังนี ้ 
1.  เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ

เปาหมายในแตละตัวบงชีแ้ละผลการดําเนินงานในตวับงชี้เหลานั้น  
2.  เอกสารหลักฐานทีแ่สดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชีข้อง

แผนปฏิบัติงานประจําป  
2.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  คณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 
2.2  วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตวับงชี้ และความเชื่อถือไดของ

ขอมูลที่ไดรับ  รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดแูลเอกสารหรือขอมูล  
2.3  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน  

 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

หมายเหต ุ :    การคิดรอยละตัวบงชี้นี ้ คํานวณมาจาก 
  
       จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย  X  100 
               จํานวนตวับงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

องคประกอบที่  2  ภารกิจหลัก 
 
หลักการ  

การปฏิบัติตามหนาที่หรือความรับผิดชอบตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา  อันไดแก 
การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่หนวยงานจะตองกระทํา
อยางตอเนื่องจนประสบความสําเร็จ และถือเปนผลรวมของวัตถุประสงคทั้งหมดขององคกรนั้น 
 
ตัวบงชี้   จํานวน 5   ตัวบงชี้   ประกอบดวย  

2.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  
2.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  
2.3  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
2.4  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
          2.5  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 :   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน 
                             สรางสรรค                    
ชนิดของตัวบงชี้     :   กระบวนการ  
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  :   รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายวิจัย 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล  :   ฝายวิจัย 

    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป –งานวิจัย 
 

คําอธิบายตวับงชี ้  :   สถาบันอดุมศกึษา ตองมกีารบริหารจัดการงานวิจยัและงานสรางสรรคทีม่ี
คุณภาพโดยมแีนวทางการดําเนนิงานทีเ่ปนระบบและมกีลไกสงเสริมสนบัสนุนครบถวน เพื่อให
สามารถดําเนนิการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนนุดานการจดัหาแหลงทุนวจิยัและการ
จัดสรรทนุวิจยัการสงเสริมพฒันาสมรรถนะแกนกัวิจยัและทีมวิจยั การสนับสนนุทรพัยากรที่จําเปน
ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงนิ เครืองมืออุปกรณที่เกีย่วของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบ
สรางขวัญและกําลังใจแกนกัวิจยัอยางเหมาะสม  
 

เกณฑมาตรฐาน   :   ขอ 
1.  มีการจดัทําระบบบรหิารงานวิจยัและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ

สถาบันวิจยัและพฒันา และสอดคลองกับยทุธศาสตรการวิจยัของชาต ิ
2.  มีการจดัทําระบบฐานขอมลู และสารสนเทศที่เกีย่วของกับการบรหิารงานวิจยัและงาน

สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง 
3.  มีการจดัสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจยั

และงานสรางสรรค 
4.  มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากรบคุคลดานการวจิัย 
5.  มีระบบสรางขวัญและกาํลังใจและยกยองนักวิจยัที่มีผลงานวิจยัและงานสรางสรรคดีเดน 
6.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนกัวิจยักับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ

เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
 

เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เปาหมาย   :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 

ตัวบงชี้ 
2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 3 

 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน   : 
1.  แผนงานวจิยัของสถาบันวจิัยและพัฒนาหลักฐานการดาํเนินงานตามแผนและผลการ

ประเมินและปรับปรุง 
2.  จํานวนโครงการการบริหารงานวิจยัของสถาบันวิจัยและพัฒนาตลอดจนระเบียบ 

ขอบังคับ  มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกีย่วของ 
3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวจิัย เชน ขอมูลหรือหลักฐานการ

จัดหาแหลงทนุ  ขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวจิัย  ขอมูลการสนบัสนุน
ทรัพยากรดานอื่น ๆ ตอการวจิัย  ขอมูลทุนวิจัยที่คณาจารยไดรับพรอมชื่อคณาจารย  ขอมูลเกี่ยวกับ
ผลการวิจัยที่ตพีิมพหรือเผยแพรลักษณะอื่น ๆ หรือการนําไปใชประโยชน  ตลอดจนขอมูลหรือ
หลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจแกนกัวิจัย เปนตน 

4.  ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาสมรรถนะนกัวจิัยและทีมวจิัย 
5.  เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจยักบัหนวยงานตางๆ  
 

แนวปฏิบัติท่ีด ี  : 
1.  มีระบบบรหิารงานวจิัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการบูรณาการและสอดคลองไปใน

แนวเดยีวกันกบัภารกจิดานอืน่ของสถาบนัวิจยัและพัฒนา เพื่อใหการดาํเนินงานบรรลุเปาหมายตาม
แผนของสถาบนัวจิัยและพฒันาและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจยัของชาต ิ

2.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศทีเ่กีย่วของกับการบรหิารงานวจิัย และงานสรางสรรค
อยางครบถวนและใชประโยชนไดจริง 

3.  มีการจดัหาทรัพยากรสนบัสนุนการวจิัยและงานสรางสรรคอยางเพยีงพอทัง้ทรัพยากร
การเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา หองปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวกอืน่ๆ 

4.  มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจยักบัองคกรภายนอก ทัง้ภาครัฐ เอกชนและ
ภาคอตุสาหกรรมในการทาํงานวจิัยและงานสรางสรรครวมกัน 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5.  มีการพัฒนาสมรรถนะนกัวิจยั มีการควบคุมนักวิจยัใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณมกีารสราง
ขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจยัที่มีผลงานวิจยัและงานสรางสรรคดีเดน 

6.  มีการสรางทีมวิจยัเพื่อผลิตผลงานวจิยัและงานสรางสรรคระดับสากล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2   :   มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  
ชนิดของตัวบงชี้     :   กระบวนการ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  :    รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายวิจัย 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   ฝายวิจัย  
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-งานวิจัย 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อเผยแพรไปยัง
คณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชน  เปาหมายที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนเปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันตอง
จัดระบบสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทาง
ปญญาจากงานวิจัยอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุมโดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือได และ
รวดเร็วทันเหตุการณ 
  

เกณฑมาตรฐาน  :   ขอ 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งในวงการ

วิชาการและการนําไปใชประโยชน 
2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจยัและงาน

สรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเรว็ทันตอการใชประโยชน 
3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายใน

และภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจยักับองคกรภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 
5.  มีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครอง

สิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวตักรรมใหแกนักวจิัยเจาของผลงาน  
 

เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

เปาหมาย   :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 

ตัวบงชี้ 
2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

1 ขอ 2 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 3 

 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน : เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันวิจยัและพัฒนามีระบบ
บริหารจัดการความรูจากงานวิจยัและงานสรางสรรค  ประกอบดวย 

1.  คําสั่งหรือการมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานจดัทําระบบรวบรวม
คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวจิัยและงานสรางสรรค 

2.  ระบบฐานขอมูลเพื่อเปนศูนยรวมสารสนเทศงานวิจัยรวมทั้งระบบ intranet และ 
website ที่เกีย่วกับงานวิจยัของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.  กระบวนการดําเนินการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรูไปสูวงการวิชาการและการ
นําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.  เอกสารหลักฐานความรวมมือระหวางสถาบันวิจยัและพัฒนาหรือนกัวิจัยกับองคกร
ภายนอกสถาบันวิจยัและพฒันา 

5.  เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการและคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
6.  ระเบียบ กฎเกณฑและหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม คัดสรร เผยแพรและ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินดานความรูจากการวจิัยไปยังทุกกลุมเปาหมายทั้งคณาจารย นักศึกษา 
ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันวิจัยและพฒันา 

7.  จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันวิจยัและพัฒนาสนับสนุนใหมีการเผยแพร
ในวงวิชาการ หรือนําไปใชประโยชน 

8.  จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการคัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรู
เพื่อประโยชน แกชุมชนและสังคมผานชองทางตาง ๆ 

9.  จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันสนับสนุนใหจดสิทธิบัตร หรือซ้ือขาย
ทรัพยสินทางปญญา 

10. ช่ือเครือขายหรือหนวยงานที่สถาบันวิจยัและพฒันามคีวามรวมมือทางวิชาการ 
อันเปนผลมาจากผลงานวิจยัและงานสรางสรรคของสถาบันวิจยัและพฒันา 

 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี: 
 1.  มีการสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรค ในวงการวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจยัและงาน
สรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเรว็ทันตอการใชประโยชน 
  3.  มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ นักศึกษาและชุมชน
ภายนอกสถาบันวิจยัและพฒันา 
  4.  มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวจิัยกับองคกรภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศในการนําผลงานวิจยัและงาน
สรางสรรคไปใชประโยชน 
 5.  มีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญาตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจยั  หรือส่ิงประดษิฐ  หรือนวัตกรรม  ใหแกนกัวิจยัเจาของผลงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3   :   มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย 
                            ของสถาบนัวิจัยและพัฒนา  
ชนิดของตัวบงชี ้    :   กระบวนการ 
ผูรับผดิชอบตวับงชี ้  :   รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริการวิชาการ 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   นักวิชาการศึกษา – ฝายบริการวิชาการ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม กําหนด
เปาหมายในการใหบริการทางวิชาการใหชัดเจน เพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนามีการติดตาม กํากับ สนับสนุนการปฏิบัตงิาน
ตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหสอดคลองกับ
เปาหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

เกณฑมาตรฐาน   :   ระดบั 
1.  มีการจดัทํานโยบาย แผนกลยทุธและแผนดําเนนิงานของการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือหนวยงานดําเนนิการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

ตามแผนที่กําหนด 
3.  มีการกําหนดหลกัเกณฑและหรือระเบยีบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
4.  มีการประเมินผลการปฏบิัติงานตามแผนที่กําหนด 
5.  มีการนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
6.  มีการจดัทําแผนการเชือ่มโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ

เรียนการสอนหรือการวิจยั หรือการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
7.  มกีารประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมนิไปพิจารณาปรับปรุงความเชือ่มโยงและ

บูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกจิอื่น ๆ ของสถาบันวิจยัและพฒันา 
 
เกณฑการประเมิน  : เกณฑเฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑติและพัฒนาสงัคม  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5  ขอแรก มีการดําเนินการ5 – 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เปาหมาย   :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 

ตัวบงชี้ 
2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ
แกสังคมตามเปาหมายของ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

N/A ระดับ 4   ระดับ 6 ระดับ 6 2 

 

ขอมูลอางองิสาํหรับผูประเมนิ  :  
1.  นโยบาย แผนกลยุทธและแผนดําเนนิงานของการบรกิารทางวิชาการแกสังคม  และ

หลักฐานการดาํเนนิงานตามแผน   ตลอดจนการประเมนิและปรับปรุง 
2.  โครงการการบริหารงานบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันวิจยัและพฒันาตลอดจน

ระเบียบ  ขอบงัคับมาตรการและแนวปฏิบตัิที่เกีย่วของ 
3.  ขอมูลและสารสนเทศทีเ่กี่ยวของกับการบริหารงานบริการทางวิชาการแกสังคม เชน 

คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ หลักฐานดําเนนิการกําหนดสดัสวนมาตรฐานภาระงานดาน
การบริการทางวิชาการแกคณาจารยและบุคลากร 

4.  ขอมูลหรือหลักฐานการจดัสรรทรพัยากรสนับสนนุการบริการทางวชิาการ 
5.  ขอมูลหรือหลักฐานการพฒันาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
6.  แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรยีนการสอน  การวิจยัและการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7.  จํานวนโครงการหรือกิจกรรม ที่มกีารนําความรูประสบการณจากการบรกิารทางวิชาการ

แกสังคมมาใชในการเรยีนการสอน  การวิจยั  และการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
8.  รายงานผลการประเมนิสมัฤทธิผล   ของการเชื่อมโยงการบริการทางวิชาการแกสังคมกับ

การเรียนการสอน   การวิจยัและการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี: 
1.  สถาบันวิจยัและพฒันาจดัระบบและกลไก เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามนโยบายและ

แผนงานดานการบริการทางวิชาการแกสังคม 
2.  มีการกําหนดสัดสวนภาระงานการบรกิารทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรตาม

จุดเนนของสถาบันวิจยัและพัฒนา 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3.  มีการประเมินผลการดําเนินงานบริการทางวิชาการแกสังคมตามนโยบายและแผนงาน 
4.  มีการประเมินสัมฤทธิผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกนั และบูรณาการ

ระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกบัภารกิจดานอืน่ ๆ ของสถาบันวิจยัและพฒันา 
5.  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคมใหเกิด

ประโยชนตอทั้งสังคมภายนอกและภารกจิทุกดานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4   :   จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง         ความ
ตองการพฒันา และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติ และ
นานาชาต ิ

ชนิดของตัวบงชี ้    :   ผลผลิต  
ผูรับผดิชอบตวับงชี ้  :   รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริการวิชาการ 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   นักวิชาการศึกษา - ฝายบริการวิชาการ  
  
คําอธิบายตัวบงชี ้  : ตัวบงชี้นี้ตองการวดัจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบัน/หนวยงานไดจัด
ขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชนหรือเพือ่ตอบตอบสนองความตองการของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพฒันาสงัคม  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

 

เปาหมาย   :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 การประกันคุณภาพการศึกษา   

ระดับ 2549 25450 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติ 

49 49 20 20 3 

 

หมายเหตุ  การนับจํานวน หากโครงการใดมีกจิกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการใหสามารถนับ
กิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได กรณีที่โครงการหรือกิจกรรมจดัทําหลายครั้ง  ใหนับทุกครั้ง
หากกลุมเปาหมายแตกตางกนั และโครงการหรือกจิกรรมที่มีหลายกลุมสาขาวิชารวมกันดาํเนินการให
นับไดแยกกันไดทุกกลุมสาขาวิชา 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5   :   รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ  
ชนิดของตัวบงชี ้    :   ผลผลิต 
ผูรับผดิชอบตวับงชี ้  :   รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริการวิชาการ 
        รองผูอํานวยการฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   ฝายบริการวิชาการ/สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        นักวิชาการศึกษา/เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :   เปนบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัการสากลของการอดุมศึกษา การ
ตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด  สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ   ทั้งประชาชนผูมารับบริการ  เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึง่
การสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา  4  ประเดน็สําคัญ  คือ  

1.  ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
2.  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
3.  ความพึงพอใจดานสิ่งอาํนวยความสะดวก  
4.  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
แตสําหรับสถาบันอุดมศึกษา นอกจากความพึงพอใจในสี่ประเด็นขางตนแลวยังรวมถึง

ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม การชี้นํา
สังคมและการตอบสนองตอความตองการของสังคม 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

เปาหมาย :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 ตัวบงชี้ 

2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 
รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

75 80 86 รอยละ  
86 

3 

 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  : ขอมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ   โดยใชคาเฉลีย่ความพึงพอใจของผูรับบริการจากทุกงานทีใ่หบริการ 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

องคประกอบที่  3   การบริหารและการจัดการ  
 

หลักการ  
สถาบันอดุมศกึษาตองใหความสําคัญกบัการบริหารจดัการ  โดยมสีภามหาวิทยาลยัทําหนาที่

ในการกํากับดแูลการทํางานของสถาบนัการศึกษาใหมปีระสิทธภิาพ ปจจัยที่สถาบันอดุมศกึษาจะทํา
หนาที่บริหารจดัการใหมีคณุภาพ ไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมลู  การบรหิารความเสีย่ง การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธผิลตามเปาหมายทีก่ําหนดไว  
โดยใชหลัก การบริหารจดัการที่ด ี(good governance)  

 

ตัวบงชี ้ จํานวน  8  ตัวบงชี ้ประกอบดวย  
          3.1  สถาบันวิจยัและพัฒนาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถผลักดัน
สถาบันวิจัยและพัฒนาใหแขงขันไดในระดับสากล   

3.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
3.3  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  
3.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
3.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร    

          3.6  ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาสใหบคุคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.7  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
3.8  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ

บุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  : คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาใชหลักธรรมาภิบาล 
                     ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันวิจัยและพัฒนาใหแขงขัน 
                     ไดในระดับสากล 

 
ชนิดของตัวบงชี ้     :   กระบวนการ 
ผูรับผดิชอบตวัชี้วัด    :   รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริหารและแผน 
         สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล  :   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-หัวหนาสํานักงานเลขาฯ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   :    คุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะมีทิศทางที่จะพัฒนาตอไปในอนาคต
ไดอยางดีหรือไม  ขึ้นอยูกับวามีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบให
ความสําคัญและโปรงใส ติดตาม กํากับ ดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนาอยางใกลชิด  มีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางยุทธศาสตร นโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดูแล ติดตาม กํากับการดําเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอยางสม่ําเสมอ  พิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงานทางการเงินที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
นําเสนอ 
 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 
 1.  คณะกรรมการประจําสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกาํหนดทิศทางยุทธศาสตรและ
นโยบายของสถาบันวิจยัและพัฒนา   

2.  สภามหาวทิยาลัย/คณะกรรมการประจาํสถาบัน มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย/สถาบัน มากกวาปละ  2  คร้ัง 

3.  มีการประชมุกรรมการสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพฒันา 
อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชมุแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอย
ละ 80  โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลยั/คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและ
พัฒนา อยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

4.  สภามหาวทิยาลัย/คณะกรรมการประจาํสถาบันวิจัยและพัฒนาจดัใหมีการประเมนิผล
งานของอธิการบดี/คณบดี หรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกนัไวลวงหนา 

5.  สภามหาวทิยาลัย/คณะกรรมการประจาํสถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน  โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

 

เปาหมาย :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 ตัวบงชี้ 

2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 
 คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
และสามารถผลักดันสถาบันวิจัยและพัฒนา
ใหแขงขันไดในระดับสากล  

NA NA NA 5 ขอ 3 

 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน :  
1.  แผนการประชุมรายงานการประชมุและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพฒันา 
2.  เอกสารหลักฐานทีแ่สดงวาสภามหาวิทยาลัย / คณะกรรมการประจาํสถาบันวิจัยและ

พัฒนามีการบริหารจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ รอยละของจํานวนครั้งและรอยละของ
การเขารวมประชุมของกรรมการในการประชุมจริงของสภามหาวทิยาลยั/คณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาหลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลยั / 
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพฒันา   

3.  เอกสารหลักฐานทีแ่สดงวาสถาบันวิจยัและพัฒนา มกีารบริหารงานโดยใชหลัก 
ธรรมาภิบาล  เชน การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะในประเด็นของ
คุณภาพการศกึษา  การสงเสริมและตรวจตดิตาม   การปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม 
จริยธรรมภายในองคกร การเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเปดเผยผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาตอสาธารณชน   เปนตน 

4.  เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงวาคณะกรรมการประจําสถาบนัวจิัยและพฒันา มกีารติดตามและ
ประเมนิผลการดําเนินงานของสถาบนัวจิัยและพัฒนาและผูบริหารสถาบันวจิยัและพฒันา เชน เกณฑ
การประเมิน ผลงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งรายงานการนําผลที่ได
ไปปรับปรุงการบริหารสถาบันวิจยัและพัฒนา 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5.  ความสําเร็จของความรวมมือระหวางสภามหาวทิยาลยั / คณะกรรมการประจํา 
สถาบันวิจยัและพฒันา และมหาวิทยาลัย / สถาบันวิจยัและพฒันา  ในการพัฒนายุทธศาสตร  
นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลยั / สถาบันวจิยัและพฒันา สูความเปนเลิศและการแขงขันได 
          6.  ความสําเร็จของการถายทอดนโยบาย หรือทศิทางการบริหารงานดวยหลัก 
ธรรมาภบาลของสภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและพฒันาไปสูมหาวิทยาลัย / 
สถาบันวิจยัและพฒันา 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี  : 
1.  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดทิศทางยุทธศาสตร และนโยบาย

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและพัฒนา  ติดตามผลการดําเนนิงานที่สําคัญของ

ภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาอยางครบถวน  
3.  มีการประชมุคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและพฒันาอยางต่ํา รอยละ 80 ของแผน

ในการประชุมแตละครั้งมีคณะกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80   และตองสง
เอกสารใหคณะกรรมการประจําสถาบันวจิยัและพฒันาอยางนอย  7 วัน  กอนการประชุม  

4.  มีการประเมินงานของอธิการบด/ีผูบริหารสูงสุด/คณบดี  โดยมหีลักเกณฑที่ชัดเจนและ
ตกลงกันไวลวงหนา  

5.  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและพัฒนาบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน 
การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะในประเดน็ของคุณภาพการศึกษา การ
สงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม การเปดโอกาส
ใหมีสวนรวมและมีการตรวจสอบ การดําเนนิงาน เปนตน  

6.  มีการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
เปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป  
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2  :   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี ้     :   กระบวนการ 
ผูรับผดิชอบตวับงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-หัวหนาสํานักงานเลขาฯ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  : ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา   คือ 
ผูบริหารทุกระดับของสถาบันวิจัยและพัฒนา หากผูบริหารมีวิสัยทัศนเปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาล  
รับผิดชอบตอสังคม  รักความความกาวหนา   ดูแลบุคลากรอยางดี  เปดโอกาสใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาและกํากับดูแล  ติดตามผลการ
ทํางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเจริญ
รุดหนาอยางรวดเร็ว 

 

เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย

คํานึงถึงประโยชนของสถาบันวิจยัและพฒันาและผูมีสวนไดสวนเสยี 
3.  มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่

ยอมรับในสถาบันวิจยัและพฒันา 
4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศกัยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และ

ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน  
 

เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก     มีการดําเนินการ 3 ขอแรก    มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

เปาหมาย   :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 ตัวบงชี้ 

2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 2 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  
1.  แผนงานและ/หรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพฒันาสมรรถนะและภาวะผูนาํของ

ผูบริหารหนวยงานทกุระดับของสถาบนัวจิัยและพัฒนาและหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ
ดังกลาวตลอดจนการประเมนิและปรับปรงุ  

2.  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสรมิและพฒันาผูบริหารสถาบันวิจยัและพัฒนา 
ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ ขอบังคับ  มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกีย่วของ 

3.  ขอมูลและสารสนเทศทีเ่กี่ยวของกบัการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสถาบันวิจยัและ
พัฒนา เชน หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูนาํของผูบริหารหนวยงานทกุระดับ 
หลักฐานการสงเสริมสนบัสนุนขอมูลเกีย่วกับผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร  

4.  รายงานผลการประเมนิผูบริหารหนวยงานทกุระดบั  
5.  จํานวนผูบริหารทีไ่ดรับการพัฒนาศกัยภาพและภาวะผูนาํ  
6.  ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร และการเตรยีมผูบริหาร

ในอนาคต  
7.  รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรและสภามหาวทิยาลัยที่มีตอการ 

บริหารงาน มหาวิทยาลยั/หนวยงานของผูบริหาร  
 

แนวปฏิบัติท่ีด ี  : 
1.  ผูบริหารมวีสัิยทัศนและสามารถถายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั มีความสามารถใน การ

วางแผนกลยทุธ  มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบนัวิจยัและ
พัฒนา 

2.  มีความสามารถในการบรหิารโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบนัวจิัยและพัฒนา/
หนวยงานนักศึกษาและผูสวนไดสวนเสยี  

3.  มีธรรมาภิบาลมีความสามารถในการกํากบั ดแูล ติดตามผลการทาํงานของสถาบนัวิจยั
และพัฒนา/หนวยงานและสามารถตดัสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

4.  มีความสามารถดานการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได  บริหารงานบุคคลและ
ทรัพยากร อ่ืน ๆ  

5.  สนับสนนุใหบุคลากรในสถาบันวิจยัและพฒันา/หนวยงานและชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสนิใจแกบุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักสถาบนัวจิยั
และพัฒนา/หนวยงาน 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6.  สรางบรรยากาศเพือ่สงเสรมิใหบุคลากร  มีพฤติกรรมทีป่ฏิบัติตามกฎหมายระเบยีบ
ปฏิบัติและมจีริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี ้3.3    :   มีการพฒันาหนวยงานสูองคการเรยีนรู  
ชนดิของตวับงชี ้    :   กระบวนการ 
ผูรับผิดชอบตวับงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบรหิารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานกังานเลขานกุารสถาบนั 
        เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป-หัวหนาสํานกังานเลขานกุาร 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   :   มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหมหาวิทยาลัย / หนวยงานมีการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหง
การเรียนรู  โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร  ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ   เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองให
เปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถ
ในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบคุวามรู 
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลและการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร  การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธี
ปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใน
องคกรใหดียิ่งขึ้น 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ  

1.  มีการทบทวนและจัดทาํแผนการจดัการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ
ประชาสัมพนัธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันวิจยัและพัฒนา/หนวยงานรับทราบ  
           2.  มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเรจ็ตามเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ  50  

3.  มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรู และประสบความสําเรจ็ตามเปาหมาย  
รอยละ 100 

4.  มีการติดตามประเมนิผลความสําเรจ็ของการจัดการความรู  
   5.  มีการนําผลการประเมนิไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจดัการความรู ใหเปนสวน

หนึ่งของกระบวนงานปกตแิละปรับปรุงแผนการจัดการความรู  
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย  4  ขอแรก 

 
เปาหมาย   :  

ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 ตัวบงชี้ 
2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 

มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  N/A ระดับ 2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน :  
1.  แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรยีนรูของสถาบันวิจยัและพัฒนา

และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมนิและปรับปรุง 
2.  โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของสถาบันวิจยัและพฒันา ตลอดจนหลักเกณฑ 

ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริม  และพฒันาการจัดการความรูของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน
หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการความรู ฐานขอมูลดานการจัดการความรู  หลักฐาน
การสงเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ 

4.  จํานวนบุคลากรและหนวยงานที่มีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน  

5.  จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  
6.  จํานวนองคความรูและนวตักรรมที่ไดจากการจัดการความรูของสถาบันวิจยัและพัฒนา 
7.  รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจดัการความรูของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  เชน  จาํนวนรางวัลตาง ๆ ที่บุคลากรไดรับจากการจดัการความรู   ประสิทธิผลของการทํางานที่
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

แนวทางปฏิบตัิท่ีด ี : 
1.  สถาบันวิจัยและพัฒนามกีารจัดทําแผนและกําหนดตวับงชี้และเปาหมายที่ชัดเจนในการ

จัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรยีนรู  รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนารับทราบและเขาใจตรงกันอยางทัว่ถึง 

2.  สถาบันวิจัยและพัฒนามกีารดําเนินงานตามแผนประเมนิ  และปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรูตามระบบ PDCA อยางตอเนื่อง  

3.  สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไก  ในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายใน
และภายนอก  ดานการจดัการความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.  สถาบันวิจัยและพัฒนามกีารนําองคความรูและนวตักรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใช
ใหเกิดประโยชนแกสถาบันวจิัยและพัฒนาและสังคม  รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4    :  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง 
                            รักษาใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบงชี ้     :   กระบวนการ 
ผูรับผดิชอบตวับงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        หัวหนาสํานักงานเลขาฯ-เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   :  คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น  ถาสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความ
รักองคกรมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึง
พอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 
 

เกณฑมาตรฐาน    :    ระดับ 
1.  มีการจัดทาํแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวเิคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ  
2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรพัยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ 

ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตาํแหนง 
การสนับสนนุเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ   การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวญักําลังใจ   มาตรการลงโทษ   รวมทั้งการพฒันาและรกัษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ 

3.  มีระบบสวสัดิการและเสรมิสรางสุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดใีหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4.  มีระบบสงเสริมสนับสนนุบุคลากรที่มศีกัยภาพสูงใหมโีอกาสประสบความสําเรจ็และ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเรว็ตามสายงาน 

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทกุระดับอยางเปนระบบ 
6.  มีการนําผลการประเมนิความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดบัสูง และมแีนวทางในการ

ปรับปรุงพฒันาเพื่อใหดีขึน้  
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เกณฑการประเมิน    :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3–4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5  ขอแรก 

 

เปาหมาย   :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 ตัวบงชี้ 

2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 
มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง 
รักษาใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 2 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 3 

 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน   :   ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง   เชน 
1.  แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนาและหลักฐานการ

ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมนิและปรับปรุง 
2.  โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจยัและพัฒนาตลอดจนหลักเกณฑ 

ประกาศ  กฎระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจยัและ
พัฒนา เชน  หลักเกณฑการรบัเขา  สวัสดิการและสิทธิประโยชน  ระบบพิจารณาความดีความชอบ 
เปนตน 

3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เชน  คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  รายงานการประชุมของทีมงานหรือ
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ
ฐานขอมูลบุคลากรของสถาบันวิจยัและพฒันาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน ขอมูลหรือ
หลักฐานการจดัสรรทรัพยากรสนับสนุน 

4.  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเลื่อนตําแหนง เชน  การฝกอบรม  การศึกษาตอ
การเขารวมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลือ่นขั้น เล่ือนตาํแหนงวิชาการ 

5.  สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท  
6.  สถิติเกีย่วกบัการไดรับสวสัดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของบุคลากร  



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

7.  ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะปาน
กลางและระยะยาว 

8.  รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรทกุระดบัและนําผลการประเมนิไป
ปรับปรุง  

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดบัคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน ระดับ
ความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลตางๆ ทั้งใน
ระดับสถาบันวิจัยและพฒันา ระดับชาต ิและนานาชาต ิ 
 
แนวปฏิบตัิท่ีด ี  :  
          1.  มแีผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรยีมบุคลากร พัฒนาและรักษาบคุลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ  ทุกประเภทของสถาบันวิจยัและ
พัฒนา)  
          2.  มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความสามารถ 
ตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ การศกึษาตอ ตลอดจนมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูง
ใหประสบความสําเร็จ  

3.  มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของสถาบันวจิยัและพัฒนาและตามศกัยภาพ  
ความถนัด   ความสนใจของแตละคน   รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป  

4.  มีคูมือการปฏิบัติงาน   มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางานโดยมีการ
กําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน  
   5.  มีการจัดสวสัดิการและสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกบุคลากรรวมทั้งการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางานและสรางบรรยากาศที่ดี ที่จะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และอยูอยางมคีวามสุข  

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคการ และนําผลมาใชในการปรับปรุง
การบริหารงาน 

 
 

 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 3.5    :  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการวิจัย                 
ชนิดของตัวบงชี ้     :   ปจจยันําเขา 
ผูรับผดิชอบตวับงชี ้  :   รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 

คําอธิบายตัวบงชี้    :      ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการ
วางแผนระดับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ   สามารถเชื่อมโยงกับทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อ
การวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับเพื่อ การปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของ
บุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน  ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา  ทั้งนี้ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของ
ผูใช     มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน  
ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด  
 

เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ  
1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
2.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

   6.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันวิจยัและพัฒนาผานระบบเครือขายกบั
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  
 

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 2552 ตัวบงชี้ 

2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

3 

 
ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน :  

1.  นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพือ่การตัดสินใจ  
2.  ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
4.  รายงานการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 3.6   :  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบคุคลภายนอกเขามามีสวนรวม 
                           ในการพัฒนาสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี ้     :    ผลผลิต  
ผูรับผดิชอบตวับงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน -หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ธุรการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้   :  การบรหิารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวม ในการตัดสินใจการบริหารและการดําเนินกิจการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาในทางตรงหรือทางออมการที่สถาบันวิจยัและพัฒนาจะมีระบบการบริหาร
ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้นพิจารณาจากการที่สถาบันวิจัยและพัฒนามี
ระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมที่มีการประยุกตใชในระดบัสากล  5  
ประการ  ดังนี้  

 1.  มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนนิการ  โดยมีชองทางใน
การใหขอมูลขาวสารแกนกัศกึษา  คณาจารยและประชาชน  
           2.  มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกบัภารกิจของสถาบันวิจยั
และพัฒนาอยางสม่ําเสมอ  

 3.  มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูที่เกีย่วของไปประกอบการ
ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน  การปรับปรุงระบบการจดัการของสถาบนัวิจยัและพัฒนา
เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบรกิาร  ประชาชน  หรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

4.  มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชนและเครือขายตาง ๆ ไดมโีอกาสเขารวมใน
กระบวน งานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยเฉพาะเขารวมเปนสถาบันวิจยัและพัฒนา
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อรวมกําหนดทิศทางนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนาการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทีม่ีผลกระทบตอคุณภาพชวีิตของประชาชน  

5.  ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมกีารจัดกระบวนการหรอืกลไกที่เปน
รูปธรรมใหภาคประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของ
การดําเนนิงาน และผลสําเร็จในการทํางานของสถาบันวิจัยและพฒันา 
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เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ  
1.  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสาร

ส่ิงพิมพ  เว็บไซต  นิทรรศการ  
2.  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผย และเปนที่รับรูกัน

โดยทั่วอยางนอย  3  ชองทาง   
3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่ 

รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  
4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการและมีการ

ดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชดัเจน เชน จัดประชุมรวมกนัอยางนอยปละ 2 คร้ัง  
5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  
 

เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 
 

เปาหมาย   :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 ตัวบงชี้ 

2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบัน 

ระดับ 
1 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

2 

 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน : 
1.  หลักฐานการดําเนินงาน การเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส อยางนอย 5 

ชองทาง จากเอกสารตพีิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ เว็บไซต การโฆษณา โลโก นิทรรศการ  
การแถลงขาว  

2.  หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตางๆ เชน ตูรับ
ฟงความคิดเหน็  ศูนยขอมูล หองสมุด  หมายเลขโทรศัพทสายดวน  ตู ปณ.  เพื่อรับเรื่องรองเรียน 
การจัดเวทีรับฟงความคิดเหน็  เว็บไซต  เวบ็บอรด  



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3.  หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  ดังนี ้ 
3.1  มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลที่ไดจากการรับฟง

ความคิดเหน็  
3.2  มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
3.3  มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรอืรูปแบบอื่นๆ ที่

แสดงวามกีารนําเสนอผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกาํหนดแนวทาง หรือแผน การ
บริหารงาน  

4.  หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน   ดังนี้  
4.1  คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน  
4.2  รายช่ือหนวยงาน หรือองคกร หรือบุคคลที่เปนที่ปรึกษาภาคประชาชนที่เขารวม

กิจกรรมอยางตอเนื่อง  
4.3  รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของทีป่รึกษาภาคประชาชน  
4.4  การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ระหวางสถาบันที่ปรึกษาภาคประชาชน  

5.  หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดยมี
การดําเนนิงานอยางเปนรูปธรรม   ดังนี ้ 

5.1  ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่กําหนด
ไวอยางชดัเจน  

5.2  กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรอืประเด็นหรือเร่ืองที่มีการตรวจสอบโดย
ภาคประชาชน  

5.3  รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 3.7   :  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบรหิารการศึกษา  
ชนดิของตวับงชี ้    :    กระบวนการ 
ผูรับผิดชอบตวับงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบนั ฝายบรหิารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานกังานเลขานกุารสถาบนั 
        เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป-นโยบายและแผน 
 

คําอธิบายตวับงชี ้   : เพื่อใหสถาบันวิจยัและพฒันามีระบบในการบรหิารความเสี่ยง   โดยการบรหิาร
ปจจยัและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนนิงานตาง ๆ  เพื่อลดมลูเหตขุองแตละโอกาสที่
องคกรจะเกดิความเสยีหาย (ทั้งในรูปของตวัเงินหรือไมใชตวัเงนิ เชน  ช่ือเสียงและการฟองรองจาก
การไมปฏิบัตติามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบงัคับ ประสิทธภิาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา)ให
ระดบัความเสีย่ง และขนาดของความเสยีหายที่เกดิขึ้นในอนาคตใหอยูในระดบัที่องคกรยอมรบัได   
ประเมนิได  ควบคมุไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตาม
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสาํคัญ  
 

เกณฑมาตรฐาน   :  ระดับ  
1.  มีการแตงตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางานบรหิารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสงูและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพนัธกจิหลักของสถาบนัวจิัยและพฒันารวมเปนคณะกรรมการหรอืคณะทาํงาน  
โดยผูบริหารระดบัสูงตองมบีทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง  

2.  มีการวเิคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความ
ลมเหลว หรือลดโอกาสทีจ่ะบรรลุเปาหมายในการบรหิารงาน  และจดัลําดับความสําคญัของปจจยั
เสี่ยง  

3.  มีการจดัทําแผนบริหารความเสีย่งโดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏบิัติ
การในการสรางความรู ความเขาใจใหกบับุคลากรทกุระดบัในดานการบรหิารความเสี่ยงและการ
ดําเนินการแกไขลดหรือปองกันความเสีย่งที่จะเกิดขึน้อยางเปนรูปธรรม  

4.  มีการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสีย่ง  
5.  มีการสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงตลอดจนมกีารกําหนดแนวทาง

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบรหิารความเสี่ยง โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสดุ
ของสถาบนัวิจยัและพัฒนา 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 – 4  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 

เปาหมาย   :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 ตัวบงชี้ 

2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา  

ระดับ 1 ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

3 

 

ขอมูลอางองิสาํหรับผูประเมนิ :  
1.  แผนงานดานการนาํระบบบริหารความเสีย่งมาใชในกระบวนการบริหารการศกึษาและ 

หลักฐานการดาํเนนิงานตามแผน ตลอดจนการประเมนิและปรับปรุง  
2.  โครงการนาํระบบบรหิารความเสีย่งมาใชในกระบวนการบริหารการศกึษาของ

มหาวิทยาลัย/หนวยงาน  ตลอดจนหลกัเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบยีบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติตางๆ ที่
เกีย่วของ  

3.  ขอมูลและสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกบัการนําระบบบรหิารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหาร การศกึษา เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบรายงานการประชมุของทมีงานหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก  ยุทธศาสตร  กลยุทธ พรอมเปาหมายของสถาบนัวจิัยและพัฒนา 

4.  รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง  ปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย 
หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสูงสุด
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง ขั้นตอนหรือรายละเอียด
การดําเนินงานตามแผน ผลการวิเคราะหความเสี่ยง  ปจจัยเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เอกสารการประเมินผลการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

แนวปฏิบัติท่ีด ี  :  
1.  มีการแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัสถาบันวจิยัและพฒันา โดย

องคประกอบคณะกรรมการ ควรมีผูบริหารระดบัสูงและตวัแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกจิหลัก
ของสถาบนัวิจยัและพัฒนา  

2.  การระบุความเสีย่ง ปจจัยเสี่ยง ควรประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลมุในดานตาง ๆ  
ดังนี ้ 

    1)  ความเสีย่งดานงบการเงนิและงบประมาณ  
    2)  ความเสีย่งดานกลยทุธ  
    3)  ความเสีย่งดานนโยบาย  
    4)  ความเสีย่งดานการปฏิบตัิงาน  

 5)  ความเสีย่งจากเหตกุารณภายนอก  
3.  การจดัลําดบัความสําคัญของความเสีย่ง  ปจจยัเสีย่ง  สามารถพจิารณาจากมิติของโอกาส

และผลกระทบจากสูงมายังต่ํา เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการจดัการความเสีย่งที่สงผลกระทบตอ
เปาหมายองคกรไดงายขึน้  

4.  มาตรการหรือแผนการจดัการความเสี่ยงเพิ่มเตมิ สามารถใชแนวคดิของ 4 T เขามาชวย  
คือ Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคมุ Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate : หยดุหรือ
หลีกเลี่ยง  

5.  สามารถบูรณาการความเสีย่งและระบบการควบคุมภายในเพื่อใชประโยชนในการ
ควบคุมหรือลดโอกาสของความสูญเสยีทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 3.8   :  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับ 
                            องคกรสูระดับบุคคล  
ชนิดของตัวบงชี้     :   ผลผลิต  
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  :   รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล  :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        หัวหนาสํานักงานเลขานุการ-นโยบายและแผน   
              

คําอธิบายตัวบงชี้    :    ความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล    หมายถึง ความสําเร็จที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนนิงานภายใน  
โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวช้ีวัด ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวช้ีวัดของการดําเนินงานและ
เปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมีการ
ติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 

 

เกณฑมาตรฐาน   :   ระดบั  
1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมนิผลภายในสถาบนัวจิัยและพฒันา 
2.  มีแผนงานการประเมนิผลภายในสถาบนัวิจยัและพัฒนา 
3.  มีการกําหนดตวัช้ีวดัและเปาหมายตามพนัธกจิและยุทธศาสตรของสถาบันวิจยัและ

พัฒนา 
4.  มีการจดัทํา Strategy Map  ของหนวยงานในระดับสถาบนัวจิัยและพฒันาโดยกําหนด

เปาประสงค ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกีย่วของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกบัเปาประสงค และ
ประเดน็ยทุธศาสตรของสถาบันวจิยัและพฒันา 

5.  มีการยนืยนัวิสัยทศันและประเดน็ยทุธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับสถาบนัวจิัย
และพัฒนา 

6.  มีระบบในการตดิตามผลการดําเนนิงานตามตวัช้ีวัดและเปาหมาย ตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ  

7.  มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวัดและเปาหมายตามคํารับรอง  
   8.  มีการนําผลการประเมนิผลการดําเนนิงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกบัระบบการสราง

แรงจูงใจ 
 
  



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5 - 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 

เปาหมาย   :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 ตัวบงชี้ 

2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 
ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล  

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
7 

ระดับ 
7 

2 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  
1. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําแนวทางการดําเนินการ   ในการ

ประเมินผลและแผนงานการประเมินผลภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเดน็ยุทธศาสตร  
3.  หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในสถาบันวิจยัและพฒันา 
4.  หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตวัช้ีวดัและเปาหมาย และการจัดทําคาํรับรองระหวาง

ผูบริหารระดับมหาวิทยาลยักบัผูบริหารระดบัสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.  หลักฐานทีแ่สดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตวัช้ีวดัและ

เปาหมาย  
6.  หลักฐานทีแ่สดงใหเห็นถึงการดําเนนิการตามระบบติดตามและประเมินผล ที่กําหนด

ไวไดครบ ถวนและสม่ําเสมอ  
7.  บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  
8.  หลักฐานทีแ่สดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนนิงาน และมีผลคะแนน

ที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว  
9.  หลักฐานทีแ่สดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ  โดยมกีารนําผลการ

ประเมินผลการดําเนินงานมาใชประกอบการพิจารณาจดัสรรสิ่งจูงใจ 
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องคประกอบที ่4    การเงินและงบประมาณ  
 

หลักการ  
การเงินและงบประมาณเปนสิง่ที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบนัวจิัยและพฒันา   โดยปกติ

แหลงเงนิทนุของสถาบนัวจิัยและพัฒนาไดมาจากงบประมาณแผนดนิ (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) 
และเงนิรายได เชน รายไดจากงานวิจยั บริการทางวิชาการ คาเชาทรพัยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันวิจยั
และพัฒนาจะตองทําความเขาใจกบัการวเิคราะหทางการเงิน เชน  คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
นักศกึษา ทรัพยสินถาวรตอจาํนวนนกัศกึษา คาใชจายที่สถาบันอดุมศกึษาใชสําหรับการผลิตบัณฑติ
ตอหวัจําแนกตามกลุมสาขา รายไดทัง้หมดของสถาบนัการศึกษาภายหลังจากหกังบดําเนินการ
ทั้งหมด งบประมาณในการพฒันาอาจารย  ความรวดเรว็ในการเบกิจาย   รอยละของงบประมาณที่
ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบตัิตามภารกจิทกุอยางครบถวน  ส่ิงเหลานีจ้ะเปนการแสดงศักยภาพเชงิ
การบริหารจดัการดานการเงนิของสถานศึกษาทีเ่นนถึงความโปรงใส ความถูกตอง  ใชเม็ดเงนิอยาง
คุมคา มีประสิทธิภาพเกดิประโยชนสูงสุด  
 

ตัวบงชี ้จํานวน   2  ตัวบงชี ้ประกอบดวย  
4.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวเิคราะหคาใชจาย ตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธภิาพ  
4.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันวิจยัและพฒันารวมกนั 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1   :  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ 
                            การเงินและงบประมาณอยางมปีระสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบงชี ้   :   กระบวนการ 
ผูรับผดิชอบตวับงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-หัวหนาสํานักงานเลขาฯ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   :  สถาบันวิจัยและพัฒนาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ จะตอง มีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการ
ดําเนินงานโดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุง
การศึกษา รวมทั้งรายไดอ่ืน ๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปน
ระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงินแยกคาใชจายตามหมวดตางๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใช   รวมทั้งมีผูตรวจ
สอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมด
ทั้งดาน การวิจัย   การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร  เชน 
คาใชจายในการวิจัย  คาใชจายของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการบริการทางวิชาการ วิชาชีพ คาใชจาย
และมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร เปนตน  
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  
1.  มีแผนกลยุทธทางการเงิน ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให

เปนไปตามเปาหมาย  
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน   แผนการจัดสรรและการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส   ตรวจสอบได  
3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ

วิเคราะหสถานะทางการเงิน  
4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  
5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวเิคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 
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6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาทีต่รวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบ และกฎเกณฑทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด  

   7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

 

เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 

เปาหมาย   :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 ตัวบงชี้ 

2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 
มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย  
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 
4 

ระดับ 
3 

ระดับ 
7 

ระดับ 
7 

3 

 

ขอมูลอางองิสาํหรับผูประเมนิ :  ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงตอไปนี ้:  
1.  แผนยทุธศาสตรสถาบันวจิัยและพฒันา และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของสถาบนัวิจยั

และพัฒนา  
2.  งบประมาณประจําปของสถาบันวิจยัและพัฒนา 
3.  แหลงของงบประมาณรายไดจากแหลงตางๆ  
4.  การจดัสรรงบประมาณคาใชจายใหกับหนวยงานและการจดัสรรงบประมาณคาใชจายที่

ไดรับจากสถาบันวจิยัและพฒันา 
5.  วิธีการใชเงนิ  การบันทกึบัญชี การตดิตามผลการใชเงนิของสถาบนัวิจยัและพัฒนา 
6.  ผลจากการจัดทําระบบบญัชีสามมิติของสถาบันวิจยัและพฒันา  
7.  ฐานขอมูลทางการเงนิของสถาบันวิจยัและพฒันา 
8.  รายงานทางการเงินของสถาบันวิจยัและพฒันาและการนาํขอมูลทางการเงินไปใชในการ

ตัดสินใจ  
9.  การคิดคาใชจายตอหวัของนักศกึษา ตนทุนผลผลิต 
10. รายงานฐานะทางการเงนิตอสภามหาวิทยาลยัและขอเสนอแนะจากสภามหาวทิยาลยั 
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แนวทางปฏิบตัิท่ีด ี  : 
1.  มีแผนกลยทุธทางการเงนิของสถาบนัวิจยัและพัฒนาทีส่อดคลองกับ 

วิสัยทศันพนัธกิจของสถาบนัวิจยัและพัฒนาในทกุ ๆ ดานทั้งงานวจิยั การบริการวิชาการและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมยทุธศาสตรของสถาบันวิจยัและพฒันาใหเปนไปตาม
เปาหมาย 

2.  มีแนวทางจดัหาทรพัยากรทางดานการเงนิ ทั้งในสวนของการจดัหาแหลงเงนิวิธีการที่
ไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมทัง้วางแผนการใชเงนิอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3.  มีการจดัทําระบบฐานขอมลูทางการเงนิเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาและ
สามารถนําขอมูลใหแตละหนวยงานนํามาใชในการบริหารและการตัดสินใจ 

4.  มีการจดัทํารายงานทางการเงินทีแ่สดงถงึสถานะทางการเงนิของสถาบันวจิยัและพฒันา
สามารถปดงบบัญชีไดอยางนอยทกุ  6  เดอืน และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อใชในการตดัสินใจใน
ภาพรวมขององคกร รวมทั้งการนําเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหสภามหาวิทาลัยทราบอยางนอย
ปละ 2 คร้ัง 

5.  รายงานทางการเงิน  สามารถบงชี้ถึงขอมลูทางการเงนิทกุดานทีแ่สดงถงึประสิทธิภาพ
ของการบรหิารจัดการของสถาบันวิจยัและพัฒนา 

6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  เพื่อตรวจ ติดตามการใชเงนิของทุกหนวยงาน
ยอยใหเปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑทีส่ถาบันวิจยัและพฒันากําหนด ตลอดจนใหขอเสนอแนะ
แกหนวยงานยอย รวมทั้งเสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกใหคณะผูบริหารของสถาบนัวจิัย
และพัฒนา 

7.  ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงนิและขอเสนอแนะของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอืน่ ๆ จากสภามหาวทิยาลัย เพื่อพิจารณาหา
แนวทางปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง  
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2   :   มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัวิจัยและพัฒนารวมกัน  
ชนิดของตัวบงชี้    :   กระบวนการ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  :    รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล   :    สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
         เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-หัวหนาสํานักงานเลขาฯ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   :   การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยู ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลองกบั
สถานการณในโลกยุคปจจุบัน  
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  
1.  มีคณะกรรมการวเิคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบนัวิจยัและพัฒนา  
2.  มีผลการวเิคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบันวิจยัและพฒันา  
3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอืน่ในมหาวิทยาลยั 
4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอืน่นอกมหาวิทยาลยั 
5.  มีผลการประหยดังบประมาณทีเ่กดิจากการใชทรัพยากรรวมกบัหนวยงานอืน่  
 

เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

คําอธิบายเพิ่มเติมเกณฑมาตรฐาน  :   
เกณฑมาตรฐานระดบั 5   มีผลการประหยดังบประมาณใหแสดงหลักฐานการประหยดั

งบประมาณจากการใชทรัพยากรรวมกัน 
 

เปาหมาย   :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 ตัวบงชี้ 

2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 
มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกัน 

NA NA NA ระดับ  
5 

3 
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ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน :  
1.  แผนงานดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยรวมกันของสถาบนัวิจยั

และพัฒนา พรอมเปาหมายและหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมนิและปรับปรุง  
2.  โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ  
          3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน รวมกันของมหาวิทยาลัย เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุม
ของทีมงานหรอืคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก รายงานผลการวิเคราะหความตองการในการใช
ทรัพยากรรวมกันของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน ระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางทีเ่ชื่อมโยงทุกหนวยงาน 
รายงานการประหยดังบประมาณทีเ่กดิจากการใชทรัพยากรรวมกัน  
 

แนวทางปฏิบตัิท่ีด ี :  
1.  สถาบันวิจยัและพฒันากาํหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของสถาบันวิจยัและ

พัฒนารวมทั้งการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกนั  
2.  สถาบันวิจยัและพฒันากาํหนดกลไกการดําเนินงานบริหารและใชทรัพยากรรวมกนัที่

เปนรูปธรรม อาทิ การแตงตัง้คณะกรรมการศึกษาและดําเนินงาน การจดัทําแผนการใชทรัพยากร  
3.  สถาบันวิจยัและพฒันาจดัใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเชื่อมโยงทั้งสถาบันวิจยัและ

พัฒนาและสามารถเรียกใชไดอยางคลองตัว  
4.  มีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน  
. 
 
 
 
 
 
 
 

 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

องคประกอบที่ 5   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
หลักการ  

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน    เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต
ผลกระทบที่เกดิขึ้น ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในอยาง
ตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวตักรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่
เปนลักษณะเฉพาะของสถาบันวิจยัและพัฒนา 
 
ตัวบงชี ้ จํานวน  2  ตัวบงชี ้ประกอบดวย  

5.1  มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา  

5.2  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี  5.1   :  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ 
                            กระบวนการบริหารการศึกษา  
ชนิดของตัวบงชี ้   :   กระบวนการ 
ผูรับผดิชอบตวับงชี ้  :    รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ประกนัคุณภาพ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   :   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงสถาบันการศึกษาตองสรางระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย/หนวยงานให
เปนไปตามนโยบาย เปาประสงคและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและโดย
หนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกัน
แกสาธารณชนใหมั่นใจวามหาวิทยาลัย /หนวยงานสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 

เกณฑมาตรฐาน   :  ระดับ  
           1.  มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ทีเ่หมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
           2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคณุภาพ  จากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบันวิจยัและพฒันา  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  

3.  มีการกําหนดมาตรฐานตวับงชี ้และเกณฑคุณภาพ ทีส่อดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4.  มีการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพที่ครบถวน  ทั้งการควบคุมคุณภาพ  การ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการ
ติดตาม)  

5.  มีการนําผลการประกันคณุภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษา และใช

รวมกันทั้งระดบับุคคล  ภาควิชาหรือหนวยงานที่เทยีบเทา  คณะหรือหนวยงานเทียบเทาและ
สถาบัน  



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

   7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกนัคณุภาพการศกึษา  ระหวางหนวยงาน 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 

เปาหมาย   :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 ตัวบงชี้ 

2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

3 

 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน :  
1.  แผนงานดานการประกนัคุณภาพการศกึษาของหนวยงานและหลักฐานการดําเนนิงาน

ตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการประจํา
หนวยงานและผูบริหารทุกระดับ 

2.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกนัคุณภาพของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแตการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจน
ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวของ  

3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบรหิารงานประกันคณุภาพ เชน คําสั่งแตงตั้ง
หรือมอบหมายหนวยงานหรอืผูรับผิดชอบ คูมือการประกนัคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฐานขอมูลที่ใชในการประกนัคุณภาพ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการศกึษาใหเขมแขง็และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารงาน โดยการมสีวนรวมของ
ประชาคม  ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนบัสนุน กระบวนการจัดการความรูเร่ือง
การประกันคณุภาพของสถาบันวิจยัและพัฒนา 

 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

แนวปฏิบัติท่ีด ี  :  
1.  สถาบันวิจยัและพัฒนาจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในที่เปน

สวนหนึง่ของกระบวนการบริหารการศกึษา โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบันวิจยัและพฒันา  

2.  มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศกึษามาตรฐานและกฎเกณฑอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ  ตลอดจนสอดคลองกับเอกลกัษณของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน โดยตัวบงชี้ทีพ่ฒันาขึ้นตองครอบคลุมปจจยัที่มผีลตอคุณภาพอยางครบถวน 
ทั้งปจจยันําเขา กระบวนการและผลผลิตตลอดจนเปนตวับงชี้ที่สามารถรองรับการประเมนิภายนอก
โดยหนวยงานตาง ๆ  

3.  มีการดําเนนิการประกันคณุภาพการศกึษาที่สมบูรณ ทั้งการตรวจตดิตามการดําเนนิงาน  
การประเมนิคณุภาพ  การปรบัปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมนิทัง้ภายในและภายนอกจนเปน
วัฒนธรรมองคกร  

4.  มีระบบสนบัสนุนการประกนัคณุภาพการศึกษาทีเ่หมาะสม  โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบ
ฐานขอมูล และมกีารสงเสริมสนับสนนุการแลกเปลีย่นเรยีนรูดานการประกนัคณุภาพการศึกษาอยาง
ตอเนือ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2   :   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบงชี ้   :   ผลผลิต  
ผูรับผดิชอบตวับงชี ้  :   รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริหารและแผน 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :   สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป-ประกนัคุณภาพ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่กําหนดขึ้นทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานยอย ตลอดจนถึงในองคการนักศึกษา  ทั้งนี้โดยมีการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  มีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุง
การดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางบุคคล
และหนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรม หรือมีแบบอยางที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
          1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหนวยงาน
และสถาบนัวจิยัและพัฒนาอยางตอเนือ่ง  
          2.  มีการปรับปรุงระบบประกนัคณุภาพภายใน   โดยสอดคลองกับพันธกจิและพฒันาการของ
สถาบันวิจยัและพฒันา 
          3.  มีการรายงานผลการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน  ตอหนวยงานทีเ่กีย่วของและ
สาธารณชนภายในเวลาทีก่ําหนด  
          4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง  
          5.  มีนวตักรรมดานการประกนัคุณภาพทีห่นวยงานพัฒนาขึ้นหรือมีการจัดทาํแนวปฏิบัติที่ด ี 
เพื่อการเปนแหลงอางองิใหกับหนวยงานและสถาบนัวิจยัและพัฒนาอืน่ ๆ 
 

เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เปาหมาย   :  
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 ตัวบงชี้ 

2549 2550 2551 ผลดําเนินงาน คะแนน 
ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

3 

 

ขอมูลอางองิสาํหรับผูประเมนิ  :  ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกีย่วของ ดังนี ้ 
1.  รายงานการตรวจตดิตามภายในมหาวิทยาลัยทกุระดับ  
2.  รายงานผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในตอหนวยงานทีเ่กีย่วของและสาธารณชน  
3.  รายงานความเปลีย่นแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน  
4.  นวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที่สถาบันวิจยัและพฒันา ไดพัฒนาขึ้น  

หรือการปฏิบตัิที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่น ๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือ 
มูลคาเพิ่ม (value added) จากการประกนัคณุภาพภายใน  

5.  รายงานผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ที่มีตอการพฒันาสถาบันวจิยัและพฒันา
และบุคลากร  

6.  รายงานผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน  ที่สงผลตอคุณภาพงานวิจยั ประสิทธิผล
ของการบรกิารวิชาการ และการทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรมของสถาบนัวิจยัและพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

                                  บทที่ 3: 
  

แบบฟอรมเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบและ 
   ประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552  

(1  มิถุนายน  2552 – 31 พฤษภาคม  2553) 
เพื่อรับการประเมินคณุภาพภายใน 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1     มิถุนายน     2553 

SAR- 1 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
คํานํา 

 
วัตถุประสงค 

 
องคประกอบที่รายงาน 

 
ชวงเวลาที่รายงาน 

 
                อ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 

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

                                                                       วัน/เดือน/ป 
 
 
 
 
  
 

SAR- 2 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 

สารบัญ 
 
                                                                                                    หนา 
  

คํานํา 
สารบัญ 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน  
 ผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอเสนอแนะหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 
ภาคผนวก 
จํานวนอาจารย 
จํานวนนักศึกษา 
ฯลฯ   

   
     

   
 
 

  
       
 
 
 
 
              

SAR- 3 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

                                             
 
 
   
 
 

บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SAR- 4 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 
  

 
ความเปนมา 
ปรัชญา 
ปณิธาน/ วิสัยทัศน 
พันธกิจ 
วัตถุประสงค 
โครงสรางการบริหาร 
ภารกิจหลักทีก่ําลังดําเนินการ 
อ่ืน ๆ  

 

 
 
 
 
 
 
 

SAR- 5 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตารางแบบติดตามตรวจสอบความกาวหนาการดําเนนิงานประกันคณุภาพภายใน 
ประจําปการศกึษา  2552 

หนวยงาน............................................ 
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

รายการตรวจสอบ 
มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 

หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

องคประกอบท่ี  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี  1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้  เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (ทุกหนวยงาน) 
1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
หลักฐาน 
-  ปรัชญาหรือปณิธานของหนวยงาน        
-  แผนกลยุทธ  แผนดําเนินงาน  และแผนปฏิบัติ
การประจําปของหนวยงาน 

 
 

      

-  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาหนวยงานมี
กลไกการดําเนินงาน  เพื่อกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน  กลยุทธ  แผนดําเนินงานและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

 
 

      

2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน  ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
หลักฐาน 
-  รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของ
ปรัชญา  ปณิธานและกลยุทธกับภารกิจหลักของ
หนวยงาน  หลักการอุดมศึกษา  มาตรฐาน
วิชาชีพ  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
ยุทธศาสตรของชาติ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

       

3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
หลักฐาน 
-  รายช่ือตัวบงช้ีและเปาหมายความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ  ไดแก  ดาน
การเรียนการสอน  ดานการวิจัย  ดานการบริการ
วิชาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

       
 

SAR- 6 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5.  มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีอยางนอยปละ  2  ครั้ง  และรายงานผลตอผูบริหารและสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 
หลักฐาน 
-  เอกสารรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

       

6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนการดําเนินงาน  เปาประสงค  เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  
ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
หลักฐาน 
7.  มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธ  และแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
หลักฐาน 
-  เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธให
ทันสมัย  และสอดคลองกับสภาพการณใน
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

       

ตัวบงชี้ท่ี  1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด  (ทุกหนวยงาน) 
หลักฐาน 
-  เอกสารกําหนดรายการตัวบงช้ีของแผนการ
ปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ  เปาหมายในแต
ละตัวบงช้ี 

       

-  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติงานประจําป(คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ คณะทํางาน  , วิธีการเก็บรวม
รวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงช้ี  ,  การมี
สวนรวมของผูบริหาร) 
 
 

       

องคประกอบท่ี  2  ภารกิจหลัก  (ภาพมหาวิทยาลัย) 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของมหาวิทยาลัย/หนวยงานและสอดคลองกับ



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
หลักฐาน 
- แผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน    
หลักฐานการดําเนินงานตามแผน และผลการ
ประเมินและปรับปรุง 

       
 

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง  
หลักฐาน 
- ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิจัย    เชน   ขอมูลหรอืหลักฐานการ
จัดหาแหลงทุน ขอมูลการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการวิจัย  ขอมูลการสนับสนุน
ทรัพยากรดานอื่น ๆ ตอการวิจัย ขอมูลทุนวิจัยที่
คณาจารยไดรับพรอมช่ือคณาจารย ขอมูล
เกี่ยวกับผลการวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพรลักษณะ
อื่น ๆ หรือการนําไปใชประโยชน  ตลอดจน
ขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจ
แกนักวิจัย เปนตน 

       

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากร
บุคคล แหลงคนควาตาง  ๆ  เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค 
หลักฐาน 

       

-  ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัย  และทีมวิจัย    

       

5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจ  และยกยอง
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
หลักฐาน 

       

- ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ลักษณะอื่น ๆ หรือการนําไปใชประโยชน  
ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและ
กําลังใจแกนักวิจัย เปนตน 

       

6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

หลักฐาน 
- เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจัยกับ
หนวยงานตางๆ 

       

ตัวบงชี้ท่ี  2.2   มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค   (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน  
หลักฐาน 
- จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการเผยแพรในวง
วิชาการ หรือนําไปใชประโยชน  

       

2.  มีระบบรวบรวม  คัดสรร   วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  
หลักฐาน 
- ระเบียบ  กฎเกณฑและหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรวบรวม  คัดสรร  เผยแพรและ แลกเปลี่ยน
เรียนรูในทรัพยสินดานความรูจากการวิจัยไปยัง
ทุกกลุมเปาหมาย  ทั้งคณาจารย นักศึกษา  ผูมี
สวนไดสวนเสียอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

       

- ระบบฐานขอมูลเพื่อเปนศูนยรวมสารสนเทศ
งานวิจัยรวมทั้งระบบ intranet internet และ
website ที่เกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย /
หนวยงาน 

       

- จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการ
คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรู       เพื่อ 
ประโยชน แกชุมชนและสังคมผานชองทางตาง 
ๆ 

       

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
หลักฐาน 
- กระบวนการดําเนินการเพื่อเผยแพรหรือ
ถายทอดความรูไปสูวงการวิชาการ   และการ
นําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

       



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน  
หลักฐาน 
- เอกสารหลักฐานความรวมมือ ระหวาง
มหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยกับองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัย 

       

- ช่ือเครือขายหรือหนวยงานที่มหาวิทยาลัยมี
ความรวมมือทางวิชาการ  อันเปนผลมาจาก
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน 

       

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบตัรการซื้อขายทรพัยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม
ใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน   
 หลักฐาน 
- เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการและ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา 

       

- จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที
สถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนใหจดสิทธิบัตร  
หรือซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 

       

ตัวบงชี้ท่ี 2.3   : มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย   
1.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม 
หลักฐาน 
- นโยบาย   แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของ
การบริการทางวิชาการแกสังคม  และหลักฐาน
การดําเนินงานตามแผน   ตลอดจนการประเมิน
และปรับปรุง 

       

- ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนการบริการทางวิชาการ 

       

- ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมี
สมรรถนะในการบริการทางวิชาการแก 
สังคม 

       

2.  มีคณะกรรมการ  คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
หลักฐาน 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

- ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานบริการทางวิชาการแกสังคม   เชน       
คําสั่งแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ   
หลักฐานดําเนินการกําหนดสัดสวนมาตรฐาน
ภาระงานดานการบริการทางวิชาการแก
คณาจารยและบุคลากร 

       

3.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
หลักฐาน 
- โครงการการบริหารงานบริการทางวิชาการแก
สังคมของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  ตลอดจน
ระเบียบ  ขอบังคับมาตรการและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของ 
 

       

4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  
หลักฐาน 
-  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการโดยมีการประเมินผลโดยรวมของ
การดําเนินงาน 

       

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
หลักฐาน 
-  รายงานผลการเปลี่ยนแปลงจากการนําผล
ประเมินการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการไปปรับปรังการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 

       

6.  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
หลักฐาน 
- แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแก
สังคมเขากับการเรียนการสอน  การวิจัยและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

       

7. มีการประเมินสัมฤทธิผล และนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแก



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

สังคมกับภารกิจอื่น ๆ   ของมหาวิทยาลัย /   หนวยงาน 
หลักฐาน 
- รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผล   ของการ
เช่ือมโยงการบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอน   การวิจัยและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

       
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4   : จํานวนของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง 

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติตอ 
หลักฐาน 
 
- เอกสารหลักฐานการนับจํานวนกิจกรรมหรือ
โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพในตัว
บงช้ีนี้ ใหนับเฉพาะโครงการ หรือในกรณีที่
โครงการไดระบุกิจกรรมไวชัดเจน ใหนับ
กิจกรรมแทนโครงการไดเฉพาะกรณีที่กิจกรรม
เหลานั้นไดกําหนดวัตถุประสงค งบประมาณ 
ระยะเวลา เปาหมายผูเขารับบริการ และการ
ประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรมไวขัดเจนทั้งนี้
สามารถนับซ้ําไดถาเปนโครงการ หรือกิจกรรม
ที่ดําเนินการกับกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน 

       

ตัวบงชี้ท่ี 2.5    รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   
หลักฐาน 
- ขอมูลพ้ืนฐานและรายงานผลสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ (ทั้งนี้ใหนําผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยสํานักงาน ก.พ.ร. มาใช
ในตัวบงช้ีนี้สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)   

       
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี  3  การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  สภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการประจําคณะใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันมหาวิทยาลัยให   



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

(สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ , สถาบันวิจัยและพัฒนา  , สํานักศิลปะและวัฒนธรรม) 
1. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย/ คณะ  
หลักฐาน 
- แผนการประชุม  รายงานการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย / 
คณะกรรมการประจําคณะ 

       
 
 
 

2. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย/คณะมากกวา  
ปละ      2  ครั้ง  
หลักฐาน 
- เอกสารที่แสดงใหเห็นวาสภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการประจําคณะ  มีการประชุม
ติดตามดําเนินงานตามภารกิจหลักมากกวา 
ปละ  2 ครั้ง  

       

3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขา
รวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80  โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะ อยางนอย 7 วันกอนการ
ประชุม 
หลักฐาน 
- เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการประจําคณะ  มีการบริหารจัดการ
ประชุมอยางมีประสิทธิภาพ      อาทิ รอยละ
ของจํานวนครั้งและรอยละของการเขารวม
ประชุมของกรรมการในการประชุมจริงของสภา
มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจาํคณะ  
หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย / คณะกรรมการประจําคณะ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะ       จัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดี/คณบดี หรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตก
ลงกันไวลวงหนา  
หลักฐาน 
- เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสภามหาวิทยาลัย/        



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

คณะกรรมการประจําคณะ มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย/คณะ
และผูบริหารมหาวิทยาลัย/คณะ เชน เกณฑการ
ประเมิน ผลงานของผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ รวมทั้งรายงานการ
นําผลที่ไดไปปรับปรุงการบริหาร

มหาวิทยาลัย/คณะ  
5.สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน  โดยใชหลัก 
ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 
หลักฐาน 
- เอกสารหลักฐานที่แสดงวา              
มหาวิทยาลัย/คณะมีการบริหารงานโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล  เชน การปกปองผลประโยชน
ของผูมีสวนไดสวนเสีย     โดยเฉพาะใน
ประเด็นของคุณภาพการศึกษา  การสงเสริม
และตรวจติดตาม   การปฏิบัติตามกฎหมาย
ภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรมภายในองคกร 
การเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบสภา
มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะ 
ตลอดจนการเปดเผยผลการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย/ คณะกรรมการประจําคณะตอ
สาธารณชน   เปนตน 

       

ตัวบงชี้ท่ี  3.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย  (ทุกหนวยงาน) 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ   โปรงใส  ตรวจสอบได  
หลักฐาน 
- แผนงานและ/หรือหลักเกณฑและวิธีการสรร
หา และพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของ
ผูบริหารหนวยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย  
และหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ
ดังกลาวตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
 

       



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล   และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย/หนวยงานและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
หลักฐาน 
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
หลักฐาน 
- รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงานทุก
ระดับ 

       

4.มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน    และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน  
หลักฐาน 
- จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
และภาวะผูนํา 

       

- ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและ
ภาวะผูนําของผูบริหาร      และการเตรียมผู 
บริหารในอนาคต 

       

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและสภามหาวิทยาลัยที่มีตอการ
บริหารงาน มหาวิทยาลัย/หนวยงานของ
ผูบริหาร 

       

ตัวบงชี้ 3.3  มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู   (ทุกหนวยงาน) 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู    เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัย/
หนวยงานรับทราบ  
หลักฐาน 
- แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกร
แหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัย/ 
หนวยงาน และหลักฐานการดําเนินงานตาม
แผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

       

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  ไมนอยกวารอยละ  50 
หลักฐาน 
- โครงการบริหารงานดานการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ   
ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่

       



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

เกี่ยวของ 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู     และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 
หลักฐาน 
- โครงการบริหารงานดานการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ   
ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของ 

       

- ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริม  และพัฒนาการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน เชน คําสั่งแตงตั้งหรือ
มอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของ
ทีมงานหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก
ดานการจัดการความรู ฐานขอมูลดานการ
จัดการความรู   หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน 
เอกสารและสื่อเผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ 

       

4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู  
หลักฐาน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึง
ความสําเร็จในการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน  เชน  จํานวน
รางวัลตาง ๆ ที่บุคลากรไดรับจากการจัดการ
ความรู   ประสิทธิผลของการทํางานที่เพิ่มขึ้น 

       

- จํานวนบุคลากรและหนวยงานที่มีการนํา
ความรูดานการจัดการความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

       

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู  ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู 
หลักฐาน 
- จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการ
จัดการความรู 

       

- จํานวนองคความรูและนวัตกรรม      ที่ไดจาก        



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

การจัดการความรูของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ  ธํารงรักษาใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   (สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีฯ , สถาบันวิจัยและพัฒนา  , สํานักศิลปะและวัฒนธรรม) 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม   ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
หลักฐาน 
- แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน   และหลักฐานการ
ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและ
ปรับปรุง 

       

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล    ที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน    เชน  การสรรหา   การจัดวางคนลง
ตําแหนง    การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงการสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ   การประเมินผล
การปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ   มาตรการลงโทษ   รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  
หลักฐาน 
- โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑ 
ประกาศ  กฎระเบียบ ขอ บังคับและแนวปฏิบัติ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน เชน หลักเกณฑการ
รับเขา  สวัสดิการและสิทธิประโยชน   ระบบ
พิจารณาความดีความชอบ   เปนตน 

       

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
หลักฐาน 
- ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย /
หนวยงาน เชน  คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน
หรือคณะกรรมการ  ผูรับผิดชอบหลักดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล
บุคลากรของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน      
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน ขอมูลหรือ
หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

       



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

- สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ ของบุคลากร  

        

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  
หลักฐาน 
- จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเลื่อน
ตําแหนง เชน การฝกอบร  การศึกษาตอการเขา
รวมประชุมวิชาการ   ตลอดจนการเลื่อนขั้น   
เลื่อนตําแหนงวิชาการ 
 

       

- สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุก
ประเภท 

       

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
หลักฐาน 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับและนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง 
 

       

- ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนา
บุคลากรทุกกลุม  ทั้งแผนระยะสั้น   ระยะปาน
กลางและระยะยาว 

       

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง    และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น  
หลักฐาน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน   เชน    ระดับความ 
สําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

       

- จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลตาง  ๆ  ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย   ระดับชาติ และนานาชาติ 

       

ตัวบงชี้ท่ี 3.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย   (สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีฯ , สถาบันวิจัยและพัฒนา  , สํานักศิลปะและวัฒนธรรม) 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ  อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ  เว็บไซต  นิทรรศการ  



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

หลักฐาน 
- หลักฐานการดําเนินงานการเปดเผยขาวสาร
แกประชาชนอยางโปรงใส อยางนอย 5 
ชองทาง จากเอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมาย
ขาว ประกาศ เว็บไซต การโฆษณา โลโก 
นิทรรศการ  การแถลงขาว 
 
 

       

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผย   และเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย  3  ชองทาง   
หลักฐาน 
- หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนผานชองทางตาง   ๆ     เชน  ตู
รับฟงความคิดเห็น  ศูนยขอมูล หองสมุด  
หมายเลขโทรศัพทสายดวน  ตู ปณ. เพื่อรับ
เรื่องรองเรียน   การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น  
เว็บไซต  เว็บบอรด 

       

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาที่   รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  
หลักฐาน 
- หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชน
ไปประกอบการบริหารงาน   ดังนี้  
     1. มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม   
และประมวลผลขอมูลที่ไดจากการรับฟงความ
คิดเห็น  
     2.  มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน  
     3. มีบันทึกขอความ  หรือรายงานการ
ประชุม  หรือการจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ   
ที่แสดงวามีการนําเสนอผลจากการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนไปกําหนดแนวทาง หรือ
แผน การบริหารงาน 

       

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน    ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการและมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน   เชน   
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6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ  2  ครั้ง  
หลักฐาน 
- หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาค
ประชาชน   ดังนี้  
     1. คําสั่งแตงต้ังที่ปรึกษาภาคประชาชน  
     2. รายช่ือหนวยงาน   หรือองคกร หรือ
บุคคลที่เปนที่ปรึกษาภาคประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมอยางตอเนื่อง  
     3. รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวน
รวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน  
     4.  การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ 
ระหวางสถาบันที่ปรึกษาภาคประชาชน  

       

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  
หลักฐาน 
- หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการ
ติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน   โดยมี 
การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม   ดังนี้  
     1. ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการ
ติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่กําหนด
ไวอยางชัดเจน 
     2. กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือ
ประเด็นหรือเรื่องที่มีการตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน  
     3.  รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน 
 

       

ตัวบงชี้ท่ี 3.7   มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ทุกหนวยงาน) 
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง  
หลักฐาน 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายการตรวจสอบ 
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หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

- ขอมูลและสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับการนํา
ระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหาร การศึกษา เชน คําสั่งแตงตั้งหรือ
มอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของ
ทีมงานหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก  
ยุทธศาสตร  กลยุทธ พรอมเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

       

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย   หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการ
บริหารงาน   และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง  
หลักฐาน 
-  รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง  ปจจัยเสี่ยงที่
จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปาหมาย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
สูงสุดของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน รายงานการ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง ขั้นตอน
หรือรายละเอียดการดําเนินงานตามแผน ผลการ
วิเคราะหความเสีย่ง  ปจจัยเสีย่งและผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการ
บรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย     เอกสารการประเมินผลการ
นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
มหาวิทยาลัย / หนวยงาน 

       

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู   ความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข ลด   หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  
หลักฐาน 
- แผนงานดานการนําระบบบริหารความเสี่ยง
มาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาและ 
หลักฐานการดําเนินงานตามแผน    ตลอดจน
การประเมินและปรับปรุง 

       

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
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หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

หลักฐาน 
- โครงการนําระบบบริหารความเสี่ยง มาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย/ หนวยงานตลอดจนหลักเกณฑ 
ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติ
ตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของ 

       

5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
หลักฐาน 
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง  ตลอดจนมีการกําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยง โดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

       

ตัวบงชี้ท่ี 3.8  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (ทุกหนวยงาน) 
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
หลักฐาน 
- หลักฐานที่แสดงวามหาวิทยาลัย/หนวยงานได
จัดทําแนวทางการดําเนินการ  ในการ
ประเมินผลและแผนงานการประเมินผลภายใน
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

       

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
หลักฐาน 
- แผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน 

       

3. มีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย    ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
หลักฐาน 
- หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวช้ีวัดและ
เปาหมาย   และการจัดทําคํารับรองระหวาง
ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยกับผูบริหารระดับ
คณะหรือเทียบเทา 
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4. มีการจัดทํา Strategy Mapของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทาโดยกําหนดเปาประสงค ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
หลักฐาน 
- หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของ
หนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา 

       

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา  
หลักฐาน 
- หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและ
ประเด็นยุทธศาสตร 

       

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมาย ตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  
หลักฐาน 
- หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผล
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมาย 

       

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมายตามคํารับรอง  
หลักฐาน 
- หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตาม
ระบบติดตามและประเมินผล ที่กําหนดไวได
ครบ ถวนและสม่ําเสมอ 

       

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
หลักฐาน 
- บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน        
- หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน และมีผลคะแนนที่
ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว 
 

       

- หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการ
จัดสรรสิ่งจูงใจ  โดยมีการนําผลการประเมินผล
การดําเนินงานมาใชประกอบการพิจารณา
จัดสรรสิ่งจูงใจ 
 

       

องคประกอบท่ี  4  การเงินและงบประมาณ 
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หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
1. มีแผนกลยุทธทางการเงิน  ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/หนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย  
หลักฐาน 
- แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผน
ยุทธศาสตรทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

       

- งบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน 

       

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการจัดสรรและการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส   ตรวจสอบได 
หลักฐาน  
- แหลงของงบประมาณรายไดจากแหลงตางๆ        
- การจัดสรรงบประมาณคาใชจายใหกับ
หนวยงานและการจัดสรรงบประมาณคาใชจาย 
ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย 

       

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน  
หลักฐาน 
- ผลจากการจัดทําระบบบัญชีสามมิติของ
มหาวิทยาลัย /หนวยงาน 

       

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
หลักฐาน 
- รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย/
หนวยงานและการนําขอมูลทางการเงินไปใช
ในการตัดสินใจ 

       

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย   และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง  
หลักฐาน 
 
- วิธีการใชเงิน  การบันทึกบัญชี การติดตามผล
การใชเงินของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

       

- ฐานขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย /
หนวยงาน 
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รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
หลักฐาน  
- หนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา
หนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบ และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

       

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 
หลักฐาน 
- รายงานฐานะทางการเงินตอสภามหาวิทยาลัย
และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 

       

ตัวบงชี้ท่ี 4.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน   
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย /หนวยงาน 
หลักฐาน 
- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความ
ตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย /
หนวยงาน 

       

- โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน     ของ
มหาวิทยาลัย/ หนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑ 
ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
หลักฐาน 
- ผลการวิเคราะหความตองการในการใช
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

       

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 
หลักฐาน 
- แผนงานดานการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันของมหาวิทยาลัย /
หนวยงานพรอมเปาหมายและหลกัฐานการ
ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและ
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หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

ปรับปรุง 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย  
หลักฐาน 
- ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใช
ทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมกันของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน    เชน   
คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผดิชอบ     
รายงานการประชุมของทีมงานหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก รายงานผลการ
วิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร
รวมกันของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน    ระบบ
ฐานขอมูลทรัพยากรกลางที่เช่ือมโยงทุก
หนวยงาน รายงานการประหยัดงบประมาณที่
เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน 

       

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  
หลักฐาน 
- ผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

       

องคประกอบท่ี 5   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1    มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา   
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  
หลักฐาน 
- ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  การ
บริหารงานดานการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ต้ังแตการควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

       

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ จากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
หลักฐาน 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รายการตรวจสอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

 
- แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย/หนวยงานและหลักฐานการ
ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและ
ปรับปรุง  โดยการสนับสนุนจากสภา
มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําหนวยงาน
และผูบริหารทุกระดับ 

       

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลอง
กับการประเมินคุณภาพภายนอก  
หลักฐาน 
- ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานประกันคุณภาพ เชน   คําสั่งแตงตั้ง
หรือมอบหมายหนวยงานหรือผูรับผิดชอบ 
คูมือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ฐานขอมูลที่ใชในการประกันคุณภาพ   
หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็ง
และเปนสวนหนึง่ของกระบวนการบริหารงาน 
โดยการมสีวนรวมของประชาคม  ขอมูลหรือ
หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 
กระบวนการจัดการความรูเรื่องการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

       

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน  ทั้งการควบคุมคุณภาพ  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)  
หลักฐาน 
- เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน  
ทั้งการควบคุมคุณภาพ  การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา 
(อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 

       

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
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มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

หลักฐาน 
- เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการนําผล
การประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

       

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ    ที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล  ภาควิชาหรือหนวยงานที่
เทียบเทา  คณะหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบัน  
หลักฐาน 
- ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ    ที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช
รวมกันทั้งระดับบุคคล  ภาควิชาหรือหนวยงาน
ที่เทียบเทา  คณะหรือหนวยงานเทียบเทาและ
สถาบัน 

       

7. มีระบบสงเสรมิการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ระหวางหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
หลักฐาน 
- ระบบสงเสรมิการสรางเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ระหวางหนวยงาน ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

       

ตัวบงชี้ท่ี 5.2   :   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   (ทุกหนวยงาน) 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หนวยงานและมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  
หลักฐาน 
- รายงานการตรวจติดตามภายในมหาวิทยาลัย
ทุกระดับ 

       

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน   โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 
หลักฐาน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน   ที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิตคุณภาพ
งานวิจัย ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

       

- รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน   ที่มีตอการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
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หลักฐานอางอิง/แหลงที่มา 

บุคลากร 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด  
หลักฐาน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตอหนวยงานที่เกี่ยวของแลสาธารณชน 

       

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
หลักฐาน 
- รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจาก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

       

- มูลคาเพิ่ม (value added) จากการประกัน
คุณภาพภายใน 

       
 

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้นหรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี  เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
หลักฐาน 
- นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน   ที่มหาวิทยาลัย/ หนวยงานพัฒนาขึ้น  
หรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลง
อางอิงของหนวยงานอื่น ๆ  ตลอดจนผลการ
พัฒนาหรือ 
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สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา. (2550).  คูมือประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภายในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม ปการศึกษา  
 2550-2554.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา. (2551).  รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 เพื่อรับการ 
 ประเมินคุณภาพภายใน   สถาบันวิจยัและพัฒนา   มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจําปการศกึษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวตัง้ 
ตัวบงชี ้
หนวยงาน 

เปาหมาย 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

บรรลุ
เปาหมาย 
( =
บรรลุ, 

=ไม
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ 
สกอ.) 

องคประกอบท่ี  1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถปุระสงคและแผนดาํเนินการ 
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนนิงานและมีการกําหนด ตวับงชี้ 
เพื่อวัดความสาํเร็จของการดาํเนินงานตาม
แผนใหครบทกุภารกจิ  

 
ระดับ  7 
 

3 - 
 
ระดับ  7 
 

 

 
3 
 

29 x 100 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตวั
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด  

รอยละ  
80 

2 
38 

รอยละ   
76 

 2 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 2.50  2.50 

องคประกอบท่ี  2  ภารกิจหลัก 
2.1 มีการพฒันาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค  

5  ขอ 3 - 6  ขอ  3 

2.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจาก
งานวิจยัและงานสรางสรรค 

2  ขอ 3 - 4  ขอ  3 

 
3.79x100 

2.3 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย  

 
ระดับ  4 
 

2 
5 

ระดับ  6  2 

2.4 จํานวนกจิกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวชิาชีพที่ตอบสนอง ความ

30  
กิจกรรม 

3 - 
20  
กิจกรรม 

 3 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวตัง้ 
ตัวบงชี ้
หนวยงาน 

เปาหมาย 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

บรรลุ
เปาหมาย 
( =
บรรลุ, 

=ไม
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ 
สกอ.) 

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม  ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาต ิ 
2.5 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  

รอยละ  
80 

3 - 
รอยละ 
86 

 3 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่  2 2.80  2.80 

องคประกอบท่ี  3  การบริหารและการจัดการ 
3.1 ภาวะผูนาํของผูบริหารทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ  3 
 
2 

- ระดับ  3  2 

3.2  มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการ
เรียนรู 

ระดับ  2 
3 

- ระดับ  4  3 

3.3  มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษา
ใหบุคลากรมคีุณภาพและประสิทธิภาพ  

ระดับ  4 
 
3 - ระดับ  5  3 

3.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร  

ระดับ  4 
3 

- ระดับ  5  3 

3.5  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย  

ระดับ  4 
 
3 - ระดับ  4  3 

3.6  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช
ในกระบวนการบริหารการศึกษา  

ระดับ  5 
 
3 

- ระดับ  5  3 

3.7  ระดับความสําเร็จของการถายทอด ระดับ  8  - ระดับ  7  2 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวตัง้ 
ตัวบงชี ้
หนวยงาน 

เปาหมาย 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

บรรลุ
เปาหมาย 
( =
บรรลุ, 

=ไม
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ 
สกอ.) 

ตัวช้ีวดัและเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล 

3 

 
3X100 

3.8  รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ 

รอยละ  
80 

 
3 

100 

รอยละ  
100 

 3 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3 2.88  2.75 

องคประกอบท่ี  4  การเงินและงบประมาณ 
4.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร  การ
วิเคราะหคาใชจาย  ตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ  7 
 
3 - ระดับ  7  3 

2,629.90 x 
100 

4.2  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการ มหาวิทยาลัย 

รอยละ  
6 

 
0 

6,915,007.61 
0.04  0 

 
85,000 

4.3  งบประมาณสําหรับการพัฒนา
คณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตออาจารยประจํา 

2,500  
บาท 

3 
8 

10,625 
บาท 

 3 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4 2.00  2.00 

องคประกอบท่ี  5   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.1 มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
ภายใน ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา  
 

ระดับ  5 3 - ระดับ  5  3 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวตัง้ 
ตัวบงชี ้
หนวยงาน 

เปาหมาย 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

บรรลุ
เปาหมาย 
( =
บรรลุ, 

=ไม
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ 
สกอ.) 

5.2 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับ  5 3 - ระดับ  5  3 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5    3.00  3.00 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 2.70  2.65 

ผลประเมิน ดีมาก  ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน   ปการศึกษา  2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

องคประกอบท่ี 
คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการ
ประเมิน 

ลักษณะที่พบและประเด็นท่ีใหขอมูลปอนกลับ 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินงาน 

2.50 ดี จุดเดน   
        มีการดําเนินงานไดครอบคลุมตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว   
จุดท่ีควรพัฒนา   
        ในการจดัทําเอกสาร  ควรมีการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลกอนการประเมิน  และควรมีการ
พิจารณาถึงสาเหตุของโครงการที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  เพื่อเปนขอมูลประกอบการพัฒนา
คุณภาพใหสูงขึ้น 

2. ภารกิจหลัก 2.80 ดีมาก จุดเดน   
        1. มีการสงเสริมใหคณาจารยนําองคความรูที่ได
จากการวิจัยมาถายทอดใหกบัผูที่สนใจและบูรณาการ
ผลการวิจัยเขากับการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี
        2. มีการสรางเครือขายเพื่อเผยแพรผลงานวิจยั 
        3. หาหลักเกณฑหรือวธีิการเพื่อแปลงผลงานวิจัย
หรือการบริการวิชาการใหมมีูลคาแกองคกรแทนการ
คิดเปนตวัเงิน              
จุดท่ีควรพัฒนา   
        1. ควรนําผลงานวิจยัที่ไดไปพัฒนาตอยอดเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มและจดสิทธบิัตรและทรัพยสินทาง
ปญญา 
        2. จัดตั้งศูนยบริการวิชาการเพื่อคดักรององค



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

องคประกอบท่ี 
คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการ
ประเมิน 

ลักษณะที่พบและประเด็นท่ีใหขอมูลปอนกลับ 

ความรูที่ไดจากงานวจิัย  เพือ่นําไปถายทอดและสราง
มูลคาเพิ่มตามความเหมาะสม 

3.  การบริหารและการจดัการ 2.75 ดีมาก จุดเดน   
        มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารที่ด ี
จุดท่ีควรพัฒนา   
        ควรปรับปรุงวิธีการถายทอดตวับงชีแ้ละ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลเชื่อมโยงกับ
ระบบการสรางแรงจูงใจ 

4.  การเงินและงบประมาณ 2.00 พอใช จุดเดน   
        - 
จุดท่ีควรพัฒนา   
        ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรใหไดตามเกณฑที่กาํหนดไว 

5.  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

3.00 ดีมาก จุดเดน    
        - 
จุดท่ีควรพัฒนา  
        - 

ผลการประเมิน 
ทุกองคประกอบ 

2.65 ดีมาก  

 
 
 
 



                             
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1.  ในการจดัทําเอกสาร  ควรมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนการประเมิน     
ควรมีขอผิดพลาดนอยที่สุด  เพื่อเปนการแสดงถึงความพรอมและคุณภาพ 
 2.  ควรมีการพิจารณาถึงโครงสรางการบริหาร  การกําหนดตําแหนงบุคลากรใหเปน
มาตรฐาน  สอดคลองกับสภาพของหนวยงานทั้งในปจจุบัน  และในอนาคต  เพื่อความชัดเจนใน
โอกาสความกาวหนาของบุคลากร 
 3.  งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร  ควรมีการพิจารณาจัดสรรใหไดตามเกณฑที่กาํหนด
ไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


