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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ขอมูลเบ้ืองตนของสถาบัน 

ประวัติความเปนมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีฐานะเปน “ศูนยวิจัยและบริการวชิาการ” ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518   มีสํานักงานตั้งอยู ณ บริเวณสวนหนึ่งของบานพิบูล วทิยาลัยครูพิบลูสงคราม 
ถนนวังจันทน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตอมารัฐบาลไดประกาศใชพระราชบญัญัติสถาบันราชภัฏ
พิบูลสงคราม พ.ศ. 2538  ซ่ึงไดมีการแบงสวนราชการใหม โดยมีฐานะเปน “สํานักวิจัยและบริการ
วิชาการ”   
 พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ   ทําใหสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเปลี่ยน
สถานภาพเปนมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบงสวนราชการภายในเปน 10 สวนราชการ 
และสํานักวิจัยและบริการวชิาการ เปลี่ยนฐานะเปน “สถาบันวิจัยและพัฒนา” 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหัวหนาสวนราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสถาบนั  โดยมีรอง
ผูอํานวยการสถาบัน 3 คน ในปจจุบันมีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 หนวยงานคือ 
สํานักงานเลขานุการสถาบนั ฝายบริหารงานวิจัย และฝายบริการวชิาการ       

สํานักงานเลขานุการสถาบนั ประกอบดวย 7 งานคือ งานธุรการและสารบรรณ, งาน 
การเงินและพัสดุ, งานบุคคลและสวัสดิการ, งานนโยบายและแผน, งานประกันคุณภาพการศึกษา, งาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ และ งานประชาสัมพันธ 
  ฝายบริหารจัดการงานวิจัย ประกอบดวย 6 งานคือ งานธุรการและสารบรรณ,  งาน
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย,  งานทุนวิจัยภายในและภายนอก, งานพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย, งาน
หนวยบมเพาะงานวิจัย และงานเครือขายการวิจัย 
  ฝายบริการวชิาการ ประกอบดวย 6 งานคือ งานธุรการและสารบรรณ, งานหนวย
บริการวิชาการและฝกอบรม, งานวิทยาลัยชาวบาน, งานสงเสริมการจดสิทธิบตัรและทรัพยสนิทาง
ปญญา, ศนูยการเรียนรูงานวิจัย, งานคลินิกเทคโนโลยี และศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ 
  
ท่ีต้ัง 

ในป พ.ศ. 2540 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ ไดยายสํานักงานมาอยูบริเวณชั้น 1 อาคาร
ศูนยคอมพิวเตอร (สวนวังจันทน)  และตอมาในปพ.ศ. 2544 ไดยายสํานักงานมาตั้งอยูอาคาร 4  ชั้น 1  
หอง 413 และ 414    สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนวังจันทน)   

ปจจุบันสถาบนัวิจัยและพัฒนา ตั้งอยูที่อาคารศรีพิบลู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สวน
ทะเลแกว   เลขที่ 156 หมู 5  ตําบลพลายชุมพล  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
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ปรัชญา 

 วิจัยสรางองคความรู  เชิดชภููมิปญญาไทย กวางไกลวสิัยทัศน  พัฒนาทองถิ่นและสังคม 

 
วิสัยทัศน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามุงม่ันสรางองคความรูจากภูมิปญญาไทยและสากล เพ่ือเสรมิสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการและการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

 
พันธกิจ 

1. สรางระบบบรหิารจัดการงานวิจัยที่เขมแข็ง 
2. พัฒนานักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม 
3. เพ่ิมคุณภาพและสงเสริมงานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ
4. เผยแพรผลงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือนําไปใชใหเกิดการพฒันาทองถิ่น 
5. บริการและสงเสริมวิชาการวิชาการแกชมุชน 
6. สงเสริมและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
ยุทธศาสตร 

 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1  พัฒนาใหสถาบันมีคุณภาพจามมาตรฐานอุดมศึกษาทางดานการ
วิจัย โดยมุงสงเสริมการวิจัยที่สมดุลทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต และการสราง 
นักวิจัย 

กลยุทธ 
1. กําหนดทิศทางการวิจัยที่ชดัเจนและเชื่อมโยงงานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของ

ทองถิ่น 
2. วิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมจากภูมิปญญาไทยและสากล และนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือ

พัฒนาสังคมทองถิ่น 
3. วิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาสถาบัน 
4. เพ่ิมศักยภาพของนักวิจัย 
5. สรางเครือขายการวิจัย 
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีใหเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่น 

กลยุทธ 
6. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 
7. ใหบริการวชิาการแกชุมชนรูปแบบตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม เปดโอกาสในการเขารับการ

บริการของชุมชนอยางทั่วถงึ 
8. เปนแหลงขอมูลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริการจัดการที่ดีของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 กลยุทธ 

 9. จัดการใหสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถดําเนินงานดวยระบบบรหิารจัดการที่ดี 
 
เปาประสงค 

1. มีผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ดี สามารถนําไปใชเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง ทุก
กลุมสาขาวชิา ๆ ละไมนอยกวา 5 เรื่อง  

2. มีศูนยการศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพ่ือใชเปนแหลงการศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทองถิ่น 

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

ละ 2 ครั้ง 
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ทําเนียบผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
    ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สรรค    วรอินทร 
    ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิจัย  เม่ือ  พ.ศ.  2538 - 2542 
    รวมระยะเวลา  4  ป 

 
 
 

    รองศาสตราจารย  ดร.นงคราญ    กาญจนประเสริฐ 
    ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
    เม่ือ  พ.ศ.  2542 - 2546 
    รวมระยะเวลา  4  ป 

 
 
 
 
    รองศาสตราจารย  ดร.อุไรวรรณ    วิจารณกุล 
    ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
    เม่ือ  31  พ.ค.  2546 -8 มีนาคม 2552 
     
 

 
            
    ดร.ถาวร พงษพานิช 
    ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
    เม่ือ  9 มีนาคม 2552 - ปจจุบัน 
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โครงสรางองคกร 

 โครงสรางองคกรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
สถาบัน ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2553  วันที่ 2 ธันวาคม 2552   โดยแบงโครงสรางองคกรภายใน
ออกเปน 3 ฝายคือ สํานักงานเลขานุการสถาบัน  ฝายบริหารจัดการงานวิจัย และฝายบริการวชิาการ 
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โครงสรางการบริหาร 

โครงสรางบริหารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
สถาบัน ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2553  วันที่ 2 ธันวาคม 2552   ดังรายละเอียด 
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คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 

 
ดร.ถาวร พงษพานิช 

ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
ผูชวยศาสตราจารยพัชรา  วงศแสงเทยีน                       ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา
 รองประธานกรรมการ                    กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

 
 
 
 
         
         ดร.วิวฒัน   ศัลกําธร          ดร.ปรีชา   เรืองจันทน 
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก             กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
 
 
 
                                                 ดร.ชนิกานต  คุมนก 
                                               กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  ปการศึกษา 2552   
      

 
            
      
 
                                                 ดร.ถาวร      พงษพานิช 
                                            ผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
      
 
 
            
            ดร.ชนิกานต   คุมนก         ผศ.ดร.ศุภลักษณ    วิริยะสุมน          อาจารยกุลกนิษฐ  ใจดี                          
        รองผูอํานวยการสถาบัน             รองผูอํานวยการสถาบัน               รองผูอํานวยการสถาบัน 
          ฝายบริหารและแผน                         ฝายวิจัย                           ฝายบริการวิชาการ 
                       (1 มิ.ย. 52- 1 มี.ค.53)        (1 มิ.ย. 52- 1 มี.ค.53) 
 
 
 
      
 
   ผศ.พัชรา  วงศแสงเทียน               ผศ.ชญานิษฐ  ศศิวิมล 
                      รองผูอํานวยการสถาบนัฝายวิจัย   รองผูอํานวยการสถาบันฝายบริการวชิาการ 
                              

 
 
 
 
  ดร.ปยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา        อาจารยดารารัตน  คําเปง             นางสาวกัลนิกา  พูลผล 
  ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน      ผูชวยผูอํานวยการสถาบนั               เลขานุการสํานกังาน   

                                                                                       ผูอํานวยการสถาบัน 
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บุคลากรสายสนับสนุน 

 บุคลากรสายสนับสนุนประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มี 2 สวนคือ สวนที่เปนพนักงานประจํา 
และเจาหนาทีป่ระจําโครงการ   ดังน้ี  
 
        
     
    
            
            
นางญาดา    ทองโพธิ์เลน       นายโชคชัย    นอยกลิ่น      นางจิตรา   มีคํา  
เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป       เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป                   นักวิชาการศึกษา 

(เจาหนาที่ประจําตามสัญญา)          (พนักงานราชการ)            (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
            
            
            
            
            
            
            
            
                          นายสามารถ     เนาบู                     นางณัฐมน    บาดดิษฐ     
                          นักวิชาการคอมพิวเตอร                  นักประชาสัมพันธ 
                           (เจาหนาที่โครงการ)                     (เจาหนาที่โครงการ)                      
 
 
            
            
              
        นายกิตติศักดิ์  พุกอุด                 นายอรรถพงษ  สุดแกว      นางสาวมาลัย  ใจงาม         
     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป           เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป          เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
        (เจาหนาที่โครงการ)                   (เจาหนาที่โครงการ)                   (เจาหนาที่โครงการ)                     
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งบประมาณ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ 
การดําเนินงานตามภารกิจ งบประมาณ 7.760.500 บาท โดยเปนงบประมาณแผนดิน 6,510,500  
บาท และงบประมาณเงินรายได 750,000 บาท และงบกลางมหาวทิยาลัย 500,000 บาท  จัดสรรให
แผนงานวิจัยและงานสรางสรรค 10 โครงการงบประมาณ 7,070,500 บาท  แผนงานบริการวิชาการ 5 
โครงการ งบประมาณ 49,500 บาท และแผนงานบรหิารและพัฒนาองคกร 5 โครงการ งบประมาณ 
195,000 บาท   รวมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2552 ทั้งหมด 18 โครงการ   
 
ตารางที่ 1   งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
แผนงาน/โครงการ งบ

แผนดิน 
เงิน

รายได 
รวม 

งบประมาณ 
ใชจริง คงเหลือ 

 แผนงานวิจัยและงานสรางสรรค 5,950,500 1,120,000 7,070,500 7,070,500 0 
1 กองทุนสนับสนุนสงเสริมการวิจัย 0 500,000 500,000 500,000 0 
2 พัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนงานวิจัย 0 45,000 45,000 45,000 0 
3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 0 20,000 20,000 20,000 0 
4 สนับสนุนทุนวิจัย 5,920,500 0 5,920,500 5,920,500 0 
5 โครงการคลีนิควิจัย 0 5,000 5,000 5,000 0 
6 โครงการประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย 0 500,000** 500,000 500,000 0 
7 เตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพราชภัฏวิจัย 30,000 0 30,000 30,000 0 
8 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 0 50,000 50,000 50,000 0 
 แผนงานบริการวิชาการ 480,000 15,000 495,000 494,834 166 
9 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการบริการวิชาการ 40,000 0 40,000 39,886 114 
10 งานกาชาดนเรศวร ประจําป 2552 100,000 0 100,000 99,961 39 
11 สงเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน ตชด. 180,000 0 180,000 179,997 3 
12 สํารวจความคิดเห็นและประเมินผลการดําเนินงาน 0 15,000 15,000 14,990 10 
13 วิทยาลัยชาวบานและผลิตรายการวิทยุ 160,000 0 160,000 160,000 0 
 แผนงานบริหารและพัฒนาองคกร 80,000 115,000 195,000 162,614 32,386 
14 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนกลยุทธ 20,000 0 20,000 20,000 0 
15 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 0 10,000 10,000 9,978 22 
16 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการ 60,000 0 60,000 59,874 126 
17 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 0 15,000 15,000 14,930 70 
18 ดําเนินงานบริหารสํานักงานสถาบันวิจัย 0 90,000 90,000 57,832 32,168 
 รวม 6,510,500 1,250,000 7.760.500 7,727,948 32,552 

หมายเหต ุ  **  งบกลางมหาวิทยาลัย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีทั้งหมด 18 โครงการ ตัวชีว้ัด
ทั้งหมดเทากับ 54 ตวัชี้วดั และมีตัวชีว้ัดที่บรรลุความสําเร็จเทากับ 51 ตัวชีว้ัด คิดเปนรอยละ 94  
โดยโครงการในแผนงานวิจัยและงานสรางสรรค 8 โครงการ มีจํานวนตวัชีว้ัด 21 ตัวชีว้ดั และ
โครงการในแผนงานบริหารและพัฒนาองคกร มีตัวชีว้ดัทั้งหมด 17 ตัวชี้วดั สามารถบรรลคุวามสําเร็จ
ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100     สวนโครงการในแผนงานบริการวิชาการ 5 โครงการ มีจํานวนตวัชีว้ัด
ทั้งหมด 14 ตวัชีว้ัด  และมีตัวชี้วัดทีบ่รรลุความสําเร็จเทากับ 11 ตัวชี้วัดคิดเปนรอยละ 78     
 
ตารางที่ 2  การบรรลุความสําเร็จของตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบตัิการปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ตัวชี้วัดที่บรรลุความสําเร็จ   
แผนงาน/โครงการ 

 
เปาหมาย 

 
ผลดําเนินงาน ทั้งหมด บรรลุ รอยละ 

 แผนงานวิจัยและงานสรางสรรค   21 21 100 

1 กองทุนสนับสนุนสงเสริมการวิจัย 1 กองทุน 
10 ทุน 

1 กองทุน 
14 ทุน 

2 2 100 

2 พัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนงานวิจัย 1 งาน 1 งาน 4 4 100 
3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 40 คน 53 คน 2 2 100 
4 สนับสนุนทุนวิจัย 17โครงการ 17โครงการ 3 3 100 
5 โครงการคลีนิควิจัย 20 คน 45 คน 2 2 100 
6 โครงการประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย 5 เร่ือง 

40 คน 
11 เร่ือง 
50 คน 

4 4 100 

7 เตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพราชภัฏวิจัย 4 คร้ัง 4 คร้ัง 2 2 100 
8 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 200 เลม 200 เลม 2 2 100 

 แผนงานบริการวิชาการ   14 11 78 

9 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการบริการวิชาการ 1 งาน 1 งาน 3 1 33 
10 งานกาชาดนเรศวร ประจําป 2552 1,000 คน 200 คน 3 2 67 
11 สงเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน ตชด. 2 คร้ัง 

50 คน 
2 คร้ัง 
112 คน 

4 4 100 

12 สํารวจความคิดเห็นและประเมินผลการดําเนินงาน 2 เร่ือง 3 เร่ือง 1 1 100 
13 วิทยาลัยชาวบานและผลิตรายการวิทยุ 1 งาน 1 งาน 3 3 100 
 แผนงานบริหารและพัฒนาองคกร   17 17 100 

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนกลยุทธ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 3 3 100 
15 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3 คน 5 คน 2 2 100 
16 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการ 1 งาน 1 งาน 5 5 100 
17 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 1 งาน 1 งาน 3 3 100 
18 ดําเนินงานบริหารสํานักงานสถาบันวิจัย 1 งาน 1 งาน 4 4 100 
 รวม 18 โครงการ 52 49 94 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ 
ดําเนินงานตามภารกิจ รวมทั้งหมดเทากับ 5,816,400 บาท เปนงบประมาณแผนดิน 4,794,400 บาท  
งบประมาณเงินรายได 950,000 บาท และงบประมาณเงินกันเหลื่อมป 32,000 บาท มีการจดัสรรให
ภารกิจดานบริการวิชาการ งบประมาณ 585,000 บาท ภารกิจดานการวิจัย งบประมาณ 4,787,400 
บาท และภารกิจดานบริหารและจัดการองคกรเทากับ งบประมาณ 404,000 บาท ดังรายละเอียด 

 
ตารางที่ 3  งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

งบประมาณประจําป 2553  งาน/โครงการ 
แผนดิน รายได อ่ืน ๆ รวม 

บริการวิชาการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 585,000 - - 585,000 

1 งานบริการงานบริการวิชาการ 40,00 - - 40,000 
2 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 100,000 -  100,000 

3 งานติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 30,000 -  30,000 
4 โครงการจัดนิทรรศการงานกาชาดและงานนเรศวร 100,000 -  100,000 

5 โครงการพิบูลโพลล 15,000 -  15,000 
6 โครงการวิทยุวิทยาลัยชาวบาน 160,000 -  160,000 

7 โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. 180,000 -  180,000 
บริหารจัดการงานวิจัย 4,052,400 735,000 - 4,787,400 

8 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 100,000 -  100,000 
9 งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยฯ - 500,000 - 500,000 

10 งานวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 35,000 35,000 - 70,000 
11 งานบริหารงานวิจัย 60,000 - - 60,000 

12 โครงการพัฒนานักวิจัย 40,000 - - 40,000 
13 โครงการคลีนิควิจัย 12,000 - - 12,000 

14 โครงการชุมชนพบนักวิจัย 15,000 - - 15,000 
15 โครงการผูประสานงาน สกว.พบนักวิจัย 40,000 - - 40,000 

16 โครงการใหทุนสนับสนุนการวิจัย 3,730,400 - - 3,730,400 
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดทรัพยสินทางปญญา 20,000 - - 20,000 

18 โครงการเตรียมความพรอมเปนเจาภาพราชภัฏวิชาการ - 200,000** - 200,000 
งานบริหารและพัฒนาองคกร 157,000 215,000 32,000 404,000 

19 งานบริหารงานธุรการ 62,000 79,000 - 141,000 

20 งานบริหารงานสารสนเทศและคลังขอมูล 25,000 - - 25,000 

21 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 - - 10,000 

22 งานพัฒนาบุคลากร 40,000 40,000 - 80,000 
23 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 96,000 - 96,000 

24 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตรสถาบันฯ 20,000 - - 20,000 

25 โครงการจัดการความรู (KM) 0 - 32,000* 32,000 
รวม 4,794,400 950,000 32,000 5,816,400 

หมายเหตุ *  งบประมาณเงินกันเหลื่อมป                    **  งบยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2550 ในระดับ

ดี  โดยมีคาคะแนนเฉลีย่ทุกองคประกอบเทากับ 2.05 และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานของสถาบันในแตละองคประกอบ  สถาบนัวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการปรับปรงุผลการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ ตามขอเสนอแนะ   ดังตาราง 

 

ตารางที่ 4  การปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
การประกันคณุภาพการศึกษา ปการศึกษา 2550  

จุดออนหรือขอเสนอแนะรายมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ 

องคประกอบที่ 1    ปรัชญา /ปณิธาน / วิสัยทัศน / วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน 

1.  ภารกิจดานการบริการยังไมมีแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจนเปน
รูปธรรม วาสถาบันหรือมหาวิทยาลัยจะมุงเนนการใหบริการ
วิชาการในลักษณะใด  และจะจัดแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรไดอยางไร 

แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ และ
คณะกรรมการดําเนินงานสงเสริมสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ เพ่ือ
จัดทําแผนยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ
และการสงเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ 

2.  ควรแสดงการนําผลการประเมินมาวิเคราะหแผนของปที่ผาน
มา  มาใชกับการทําแผนของปตอไป  เชนมีการปรับเปล่ียน
โครงการอยางไร  เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

มีการปรับเปล่ียนโครงการ  เพ่ิมเติมโครงการ
เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายของตัวชี้วัดตาม
คํารับรองปฏิบัติราชการและผลประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

องคประกอบที่  2.  ภารกิจหลัก 

1.  ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยและบริการวิชาการของ
สถาบันและภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ใหสามารถใชงานได
จริงและเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการบริหารจัดการ 

จัดทําโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย 
และงานบริการวิชาการ   

2.  สงเสริมความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนหรือ
ภาคอุตสาหกรรม ตามศาสตรที่สถาบันมุงพัฒนาสูความเปน
เลิศ 

มีหนวยงานที่รับผิดชอบการสงเสริมความรวมมือ
กับภาครัฐและเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม เชน 
งานเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ
ตอนลาง (อวน)   และ งานประสานงานวิจัยเชิง
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง  โครงการ EnPUS/  
IRPUS 

3.  ควรมีระบบฐานขอมูลดานการวิจัย  ที่สามารถใชเปน
เครื่องมือในการวิเคราะห  สังเคราะห  รวบรวม คัดสรรความรู
จากงานวิจัย 
สูการใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว  และทันตอสถานการณ 
 
 

พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย  มีการจัดทํา
แผนการจัดการความรูดานงานวิจัย 
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จุดออนหรือขอเสนอแนะรายมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ 

4.  วารสารวิจัยควรไดรับการพัฒนาเขาสูฐานขอมูลวารสาร
ของประเทศ  TCI   เนื่องจากมีอายุการตีพิมพครบ  3  ป
เปนไปตามเงื่อนไขของ  TCI และกองบรรณาธิการวารสารควร
มีการประชุมอยางนอยปละ  1  ครั้ง   ควรมีผลงานการวิจัย
ภายนอกสถาบันมาตีพิมพไมนอยกวา 10%  ตีพิมพในแตละ
ฉบับ  เพ่ือใหไดมาตรฐาน  TCI   

สงเสริมและผลักดันใหมีผลงานวิจัยจากภายนอก
สถาบันมาตีพิมพในวารสาร   และดําเนินการให
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเขา
สูฐานขอมูลวารสารของประเทศ TCI 
 
 

5. ควรกําหนดระบบ/ กลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคกรภายนอกเพ่ือการทําวิจัยรวมกัน  หรือการใช
ประโยชนจากงานวิจัยรวมกัน 

งานเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ
ตอนลาง (อวน)   และ งานประสานงานวิจัยเชิง
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง  เปนกลไกสนับสนุน
ความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
เพ่ือการทําวิจัยรวมกัน  หรือการใชประโยชนจาก
งานวิจัยรวมกัน 

6. ควรพัฒนาความรูของบุคลากร  ดานการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา  และจัดการใหบริการดานนี้ตอไป 

งานสงเสริมการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทาง
ปญญาทําหนาที่ใหความรูดานการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา   

7. ควรพัฒนาระบบ/ กลไกการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการสูสังคมใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น   

พัฒนาระบบ/ กลไกการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการสูสังคมใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ดวย 

8. ควรมีการกําหนดแนวทางการเชื่อมโยง  และบูรณาการการ
บริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่นๆ  ของสถาบันหรือของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

9. ควรหาจุดเดนของการใหบริการวิชาการของสถาบันโดย
อาศัยองคความรูหรือฐานขอมูลที่มีอยู 

ใชกลไกการวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง ภัยคุกคาม
และโอกาสในการจัดทํายุทธศาสตรการบริการ
วิชาการ    
 
 
 

8. การบริหารจัดการงานวิจัย ควรขยายเครือขายใหมากทั้ง
ภายในและภายนอก  โดยอาจจะเปนในรูปแบบคณะกรรมการ
รวมท้ังเชื่อมโยงการจัดการงานวิจัยลงสูการพัฒนาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เพ่ิมเครือขายการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (ABC-PUS/MAG) 
โดย งานประสานงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนลาง   

9. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ควรทําบทบาทของการเปนผู
รวบรวมองคความรู  และทําการวิเคราะห  สังเคราะหองค
ความรู  ที่มีอยูไปสูการกําหนดสาขาแหงความเปนเลิศ  
(Excellence  Center)  ทั้งในดานการวิจัยและการพัฒนา 

จัดตั้งหนวยบมเพาะการวิจัย 
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จุดออนหรือขอเสนอแนะรายมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ 

องคประกอบที่  3 การบริหารและการจัดการ  

1.  ควรพัฒนาระบบ KM ทั้งระบบและนําผลไปใชในการ
พัฒนากระบวนการ KM ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ
และปรับปรุงแผนการจัดการความรูในภาพรวมตอไป 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบ KM 
จัดทําแผนการจัดการความรู   และนําระบบ KM 
มาใชในการพัฒนางาน 

2.  ควรมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาค
ประชาชนใหชัดเจนยิ่งขึ้น เชน เปดชองทางที่หลากหลายมาก
ขึ้นสําหรับใหคนภายนอกเขามามีสวนรวมและแตงตั้งที่ปรึกษา
จากภาคประชาชนที่เปนทางการ และมีกิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเนื่องชัดเจน เชน จัดประชุมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

มีที่ปรึกษาจากภาคประชาชน      
เพ่ิมชองทางเปดเผยขอมูลขาวสาร  

องคประกอบที่  4 การเงินและงบประมาณ 

ควรมีขอมูลการใชทรัพยากรรวมกันหลาย ๆ ดานมากขึ้น เชน 
ดานระบบฐานขอมูล  ดานครุภัณฑ อาคารสถานที่เปนตน 
นอกจากนี้ควรสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง
หนวยงานภายนอกตอไป 

มีการใชทรัพยากรรวมกัน ทั้งทางดานบุคลากร 
โดยมีบุคลากรจากหนวยงานอื่น มาพัฒนางาน
ทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   งาน
เครือขายการวิจัย  งานสงเสริมความรวมมือกับ
ภาคเอกชน   

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศกึษา 2551 

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552    โดยมีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  คือผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ไพศาล  ร้ิวธงชัย     คณะกรรมการฯ  ประกอบดวย ดร.สาคร  สรอยสังวาลย  
นายสัตวแพทยปรีชา  มูลสาร  นายเจนต  คันทะ  และนางสาวอมรรัตน  ศรีลออ  โดยมีผลการ
ประเมินรวมเฉลีย่ทุกองคประกอบเทากับ 2.65  ในระดับดีมาก   แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันดีขึ้นจากปการศึกษา 2551 ที่มีผลการประเมิน
ในระดับดี โดยคะแนนผลการประเมินเทากับ 2.05   
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ไดแกควรมีการ
พิจารณาถึงโครงสรางการบริหาร  การกําหนดตําแหนงบุคลากรใหเปนมาตรฐาน  สอดคลองกับ
สภาพของหนวยงานทั้งในปจจุบัน  และในอนาคต  เพ่ือความชัดเจนในโอกาสความกาวหนาของ
บุคลากร  งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร  ควรมีการพิจารณาจัดสรรใหไดตามเกณฑที่กําหนดไว  
และขอเสนอแนะในแตละองคประกอบ   สถาบันวจัิยและพัฒนาไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  การปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
การประกันคณุภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 

จุดออนหรือขอเสนอแนะรายมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ 

องคประกอบที่ 1    ปรัชญา /ปณิธาน / วิสัยทัศน / วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน 

1. จัดทํารายงานการประเมินผลการบรรลุ
ความสําเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ควรมีการตรวจสอบขอมูลกอนการประเมิน และควรมีการ
พิจารณาถึงสาเหตุของโครงการที่ไมสามารถดําเนินการได เพ่ือ
เปนขอมูลประกอบการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น 

2. จัดทําโครงการใหความรูเกี่ยวกับการเขียน
โครงการตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ แนว
ทางการประเมินผล และการรายงานผลใหกับ
บุคลากรทุกระดับเพ่ือลดความเสี่ยงของ
โครงการที่ไมสามารถดําเนินการได 

องคประกอบที่  2.  ภารกิจหลัก 

1. จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
จดสิทธิบัตร/ทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ 

1. ควรนําผลงานวิจัยที่ไดไปพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
และจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา 

2. จัดทําโครงการ การจัดการความรูเกี่ยวกับ
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

2. จัดตั้งศูนยบริการวิชาการเพื่อคัดกรององคความรูที่ไดจาก
งานวิจัย เพ่ือนําไปถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมตามความ
เหมาะสม 

3. จัดทําโครงการการสังเคราะหองคความรูจาก
งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใน
รอบ 5 ป เพ่ือนําเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ
เปนการถายทอดงานวิจัยสูการพัฒนาชุมชน
หรือการตอยอดและนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาชุมชน 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

1. จัดทํา TOR (Term of reference) กับ
เจาหนาที่และบุคคลากรของสถาบันฯ และทํา
ความเขาใจในงานที่ปฏิบัติต้ังแตตนปงบ 
ประมาณ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือประเมินผลงาน(JA : Job Assessment) 

ควรปรับปรุงวิธีการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคลเอมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

2. จัดทําโครงการบุคลากรดีเดนเพ่ือเปนการ
สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรใหไดตาม
เกณฑที่กําหนดไว 

จัดสรรงบในการพัฒนาบุคลากรสําหรับการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับในปงบประมาณ 2553
วงเงินงบประมาณ 80,000 บาท   
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ผลการดําเนินงาน 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีผูอํานวยการสถาบันเปนผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน บุคลากรทั้ง

สถาบันในปงบประมาณ 2552 รวมทั้งสิน้  12 คน แบงออกเปน ผูบริหารคือผูอํานวยการสถาบัน และ
รองผูอํานวยการสถาบัน  รวม 4  คน  บุคลากรสายสนับสนุน แบงออกเปนบุคลากรประจํา ตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  3 คน   และเจาหนาที่
ประจําโครงการ 5 คน    งบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามภารกจิในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
เทากับ  7,760,500 บาท โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงาน 18 โครงการเพื่อดําเนินงาน
ตามภารกิจดานการวิจัย 7,070,500  บาท โดยเปนงบสําหรับจัดสรรใหทุนสนับสนุนการวิจัย 
5,920,500 บาท บาทและงบกองทุนวิจัย 500,00 บาท เหลืองบประมาณดําเนินการบริหารจัดการ
งานวิจัยเทากบั 650,000 บาท  ดานบริการวิชาการ  495,000 บาท และดานการบริหารและพัฒนา
องคกร  195,000 บาท  โดยมีตัวชีว้ัดความเร็จของโครงการทั้งหมด 54 ตัวชี้วัด สามารถบรรลุความ
เร็จเทากับ 49 ตัวชีว้ัดคิดเปนรอยละ 94 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ 
ดําเนินงานตามภารกิจ รวมทั้งหมดเทากับ 5,816,400 บาท เปนงบประมาณแผนดิน 4,794,400 บาท  
งบประมาณเงินรายได 950,000 บาท และงบประมาณเงินกันเหลื่อมป 32,000 บาท มีการจดัสรรให
ภารกิจดานบริการวิชาการ งบประมาณ 585,000 บาท ภารกิจดานการวิจัย งบประมาณ 4,787,400 
บาท และภารกิจดานบริหารและจัดการองคกรเทากบั งบประมาณ 404,000 บาท 
 การดําเนินงานในดานการพัฒนาองคกร   ดานการวิจัยและงานสรางสรรค  มีทั้งการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย การสนับสนุนสงเสริมการทําวิจัย  การเผยแพรผลงานวิจัย  และการ
พัฒนานักวิจัยใหสามารถสนับสนุนภารกิจดานการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูล
สงครามตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว  และดานการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยและงานวชิาการ
เพ่ือการพัฒนาสังคมทองถิ่น โดยความรวมมือของบุคลากรในมหาวทิยาลัยและสถาบันวิจัย  ทั้งดาน
การฝกอบรม  การจัดนิทรรศการ การจัดรายการวิทย ุ  และการใหบริการวิชาการดานการศึกษาวิจัย 
ประเมินผล และการบริหารจัดการ ใหกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกตามความตองการ   
นอกจากนี้งานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เปนภารกิจที่สําคัญยิ่งของสถาบันวิจัย
และพัฒนา  โดยการสงเสริมใหทุกหนวยงานในสถาบันมีสวนรวมในการดําเนินงานสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ในสวนของสถาบันวิจัยและพัฒนา สืบสานโครงการพระราชดําริจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดย
มีโรงเรียนในเขตรับผิดชอบคือจังหวัดเพชรบูรณ และพิษณุโลก    
 การดําเนินงานตามภารกิจทั้งสามดาน มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

 




