
 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา  2552                

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา  2552                

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

37 

การบรรลุความสําเร็จของตัวชี้วัดโครงการของแผนปฏิบัติการ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 มีโครงการทั้งหมด 18 โครงการ 
ตัวชี้วัดทั้งหมดเทากับ 52 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่บรรลุความสําเร็จเทากับ 49 ตัวชี้วัด และมีโครงการใน
แผนงานบริหารและพัฒนาองคกร มีตัวชี้วัดทั้งหมด 17 ตัวชี้วัดและ สามารถบรรลุความสําเร็จทั้งหมด
คิดเปนรอยละ 100 สวนโครงการในแผนงานบริการวิชาการมี จํานวน 5 โครงการ มีจํานวนตัวชี้วัด
ทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่บรรลุความสําเร็จ 11 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 78 และแผนงานวิจัย
และงานสรางสรรค จํานวน 8 โครงการ จํานวนตัวชี้วัด ทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด สามารถบรรลุความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัดทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100  ดังแสดงในตารางที่ 15 
ตารางที่ 15 จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่บรรลุความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดท่ีบรรลุ
ความสําเร็จ 

 
ท่ี 

 
แผนงาน/โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
ตัวชี้วัด 

จํานวน รอยละ 

แผนงานวิจัยและงานสรางสรรค 8 21 21 100 

1 กองทุนสนับสนุนสงเสริมการวิจัย 1 2 2 100 
2 พัฒนาระบบสงเสริมการวิจัย 1 4 4 100 
3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 1 2 2 100 
4 สนับสนุนทุนวิจัย 1 3 3 100 
5 โครงการคลีนิควิจัย 1 2 2 100 
6 โครงการประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย 1 4 4 100 
7 เตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพราชภัฏวิจัย 1 2 2 100 
8 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 2 2 100 

แผนงานบริการวิชาการ 5 14 11 78 

9 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการบริการวิชาการ 1 3 1 33 
10 งานกาชาดนเรศวร ประจําป 2552 1 3 2 67 
11 สงเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตชด. 1 4 4 100 
12 สํารวจความคิดเห็นและประเมินผลการดําเนินงาน 1 1 1 100 
13 วิทยาลัยชาวบานและผลิตรายการวิทยุ 1 3 3 100 

แผนงานบริหารและพัฒนาองคกร 5 17 17 100 

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนกลยุทธ 1 3 3 100 
15 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1 2 2 100 
16 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการ 1 5 5 100 
17 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 1 3 3 100 
18 ดําเนินงานบริหารสํานักงานสถาบันวิจัย 1 4 4 100 

รวม 18 52 49 94 
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2553-
2555  ขึ้นในระหวางเดือนพฤษภาคม 2553  โดยมีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร คือสํารวจ
วิเคราะหสภาพที่เปนจริงของสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยกระบวนการ SWOT Analysis     และสรุป
ความตองการที่อยากใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนอยางไรในอนาคต  ทําใหได วิสัยทศัน (Vision) 
จากนั้นจึงมากําหนดยุทธศาสตร กลยทุธ มาตรการ โครงการและกิจกรรม   แลวจัดทํารางแผน
ยุทธศาสตร  เพ่ือใหบุคลากรในสถาบันฯ และผูมีสวนไดสวนเสียวิพากษ  ทายที่สุดคือการนําเสนอราง
แผนยุทธศาสตรที่จัดทําขึ้นน้ีตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนาเพื่อรับฟงขอคิด 
เห็นและขอเสนอ แนะเพ่ือการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรใหชัดเจนรัดกุมรวมทั้งขอเสนอตอระบบ/
วิธีการปฏบิัตติามแผนใหบรรลุผลที่พึงประสงคมากขึ้น 

วิสัยทศัน 
การสรางนักวจัิยและผลงานวิจัยจากการสรางองคความรูที่มาจากภูมิปญญาไทย             

และภูมิปญญาสากลใหไดรับการยอมรับในระดับสากลทั้งคุณภาพและปริมาณ 
ยุทธศาสตร 
การสรางนักวจัิยและผลงานวิจัยจากการสรางองคความรูที่มาจากภูมิปญญาไทย             

และภูมิปญญาสากลใหไดรับการยอมรับในระดับสากลทั้งคุณภาพและปริมาณ 
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การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ในปการศึกษา 2552  สถาบันวิจัยและพฒันา ไดมีการวิเคราะหอัตรากําลังของบุคลากร ตาม
โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสถาบัน 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 2 ธันวาคม  2553  และมีการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือเสนอตอ
มหาวิทยาลัยตอไป    นอกจากนี้ยังมีการจัดหาอัตรากําลัง โดยใชงบประมาณในสวนของการบรหิาร
จัดการสถาบัน จัดจางบุคลากรเพื่อปฏิบตัิงาน 4 คนคอื นายสามารถ  เนาบู  นางสาวมาลัย  ใจงาม  
นายอรรถพงษ  สุดแกว นางณัฐมน  บาดดิษฐ และนายกิตติพงษ  พุกอูด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินผลศักยภาพและผลการปฏิบตังิานของผูบริหาร  และ
จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร    และประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล      นอกจากนี้ยังจัดทําโครงการยกยองบุคลากรที่มีผลการปฏิบตังิานดีเดน  โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตังิาน  การใหคะแนนจากบุคลากรในสถาบันฯ  และผลประเมินความพึง
พอใจตอการรับบริการ     ผูที่ไดรับการยกยองวาเปนบุคลากรดีเดน ประจําปการศึกษา 2552 น้ีคือ 
นายโชคชัย  นอยกลิ่น  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานฝายบริหารจัดการงานวิจัย 

ในปการศึกษา 2552 สถาบันวิจัยและพฒันาไดสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง ทั้งการเขารวมอบรมศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนา ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู ทั้งที่เปน
โครงการที่จัดโดยสถาบัน และ/หรือมหาวิทยาลัย   และหนวยงานอื่น ๆ โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น 
108,566 บาท ดังตารางที่ 16 

 
ตารางที่ 16   บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวชิาชีพ ในปการศกึษา 2552 
ท่ี ชื่อ สกุล ดานท่ีพัฒนา งาน/สถานที่ ชวงระยะเวลา 

1. นางจิตรา มีคํา การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมกอนเปด
ภาคเรียน  ประจําปการศึกษา  2552  ณ  
หองประชุม ร 209  อาคารเรียนรวมและ
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  (สวนทะเลแกว) 

1  มิถุนายน  
2552 

นางจิตรา มีคํา  2. 
 

การจัดซ้ือจัดจางวัสดุ การประชุมเชิงปฏบัิติการในการดําเนินงาน
ตามกระบวนการสรางคุณคาของ
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏพิบูลสงครามในเรื่อง
การจัดซ้ือจัดจางวัสดุ  ณ  หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (ร 410)  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม  (สวนทะเลแกว) 

4  สิงหาคม  
2552 

3. นางจิตรา มีคํา 
 นางญาดา ทองโพธิ์เล็น 

ดานบุคลิกภาพ โครงการฝกอบรมบุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จของงานบริการ  ณ  หอง
ประชุมทีปวิชญ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม  (สวนทะเลแกว) 
 
 

9  ธันวาคม  
2552 
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ท่ี ชื่อ สกุล ดานท่ีพัฒนา งาน/สถานที่ ชวงระยะเวลา 

4. นางจิตรา มีคํา การดําเนินงานคลนิิก
เทคโนโลย ี

การประชุมเชิงปฏบัิติการ  เร่ือง  บทบาท
คลินิกเทคโนโลยี กับการพัฒนาจังหวัดดวย
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  
ณ  โรงแรมปร้ินซ  พาเลซ  มหานาค  
กรุงเทพฯ 

20 – 21  
ธันวาคม  2552 

5. นางณัฐมน บาดดิษฐ การใชภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร 

โครงการสัมมนา  เร่ือง  การใชภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ  ณ  
โรงแรมวังแกว  อําเภอเมือง  จังหวัด
พิษณุโลก 
 

12  มีนาคม  
2553 

6 นางจิตรา มีคํา  อบรม  “การจัดหมวดหมูและทํารายการ
หนังสือ สําหรับผูรับผิดชอบงานหองสมุด” 

18-19 มิ.ย. 52 

7 นางณัฐมน บาดดิษฐ  โครงการสัมมนา การใชภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสารและการประชาสัมพันธ 

12 มีนาคม 53 

8 นายสามารถ เนาบู อบรมความรูเร่ือง
สิทธิบัตร 

การประชุมโครงการอบรมความรูเกี่ยวกับ
สนธิสัญญา ความรวมมือสิทธิบัตรภายใต
ระบบ Patent Cooperation Treaty (PCT) 
ณ หองประชุมนเรศวร 1 สํานักงาน
อธิการบดี 

วันที่ 19 
กันยายน 2552 

9 นายสามารถ เนาบู การจัดทํารายงาน
ผลการวิจัย 

การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกบั
ความรวมมือในการใหขอมูลเพื่อจัดทํา
รายงานผลการวิจัย ประจําป 2552 ณ หอง
ประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  ชั้น 2 
อาคารสภาวิจัยแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ถ.พหลโยธิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 29  
มกราคม 2553 

10 นายโชคชัย 
นายสามารถ 

นอยกลิ่น 
เนาบู 

อบรมหลักสูตร “การ
ตกแตงภาพดวย
โปรแกรม Adobe 

Photoshop และการ
ประยุกตใชงาน” 

หอง IT105 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ม.ราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

วันที่ 3 – 5 
กุมภาพันธ  

2553 

11 นายสามารถ เนาบู  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ม.หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 

วันที่ 11 
พฤษภาคม 

2553 
12 นายโชคชัย 

นายสามารถ 
นอยกลิ่น 
เนาบู 

อบรมหลักสูตร “การ
สรางเว็บไซตสําเร็จรูป

ดวย JOOMLA!” 

หอง IT105 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ม.ราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

วันที่  18–19 
กุมภาพันธ 

2553 
13 นางญาดา 

นางสาวมาลัย 
นายสามารถ 
นายโชคชัย 
นางจิตรา 
 

ทองโพธิ์เล็น 
ใจงาม 
เนาบู 
นอยกลิ่น 
มีคํา 

การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 

การประชุมเชิงปฏบัิติการ  เร่ือง  การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรสํานักงานอธิการบดี  (พ.ศ.  
2544 – 2559)  ณ  โรงแรมลีลาวดี ปารค 
แอน โฮเต็ล  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

13 – 14  
มีนาคม  2553 
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ท่ี ชื่อ สกุล ดานท่ีพัฒนา งาน/สถานที่ ชวงระยะเวลา 

14 นางจิตรา
นางสาวมาลัย 
นายโชคชัยนาย
สามารถ 
 

มีคํา 
ใจงาม 
นอยกลิ่น 
เนาบู 

การประกันคุณภาพ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู : การบริหาร
จัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  ณ  
เข่ือน   ภูมิพล  จังหวัดตาก 

8 – 9  เมษายน  
2553 

15 นางญาดา 
                   

ทองโพธิ์เลน วิจัย ประชุมพัฒนางานวิจัยเพื่อสรางความ
เขมแข็งเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง /หองประชุมสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

17-18 ก.ค.52 

16 นายโชคชัย 
นายสามารถ 

นอยกลิ่น 
เนาบู 

ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย NRPM 

การประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการใช
ระบบ NRPM-Ongoing momitoring/ 
โรงแรมลองบีชชะอํา จ.เพชรบุรี 

14-16 ส.ค.52 

17 นายโชคชัย 
นายสามารถ 

นอยกลิ่น 
เนาบู 

อบรมหลักสูตร “การ
พัฒนา Web 

Application ดวยภาษา 
PHP และ  MySQL” 

หอง IT105 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ม.ราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

2 - 4 ก.ย.52 

18 นายโชคชัย นอยกลิ่น  การประชุมโครงการประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา ป 
2552 

1-2 ก.ค. 52 
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การพัฒนาผูบริหาร 

 การพัฒนาผูบริหารตามแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ในปการศึกษา 2552  มีผูบริหาร
สถาบันฯ ทุกคนทั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รองผูอํานวยการ   และหัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับการพัฒนาตามแผน ดังน้ี   
 
ตารางที่ 17  การพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 2553 
ท่ี ชื่อ สกุล ดานท่ีพัฒนา งาน/สถานที่ ชวงระยะเวลา 

1 ดร.ถาวร พงษพานิช บริหารการวิจัย เปนกรรมการโครงการวิจัยและพัฒนา
ภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย 

22  มกราคม  
2553 

    รวมประชุม กาวสูประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนป 2558 และเชื่อมสัมพันธอินโด
ไซนา ณ โรงแรมท็อปแลนดพลาซา  
จ.พิษณุโลก 

25  มกราคม  
2553 

    รวมประชุมการพัฒนาโครงการวิจัยการ
จัดการระบบการศึกษาโดยกลไกพื้นที่  
ณ หองประชุมราชภัฏ  ชั้น 5  
กระทรวงศึกษาธิการ  กทม. 

8  มีนาคม  
2553 

    รวมการประชุมความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัย ณ 
หองประชุมเอื้องคาํ ชั้น 3 อาคาร 27 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

9  มีนาคม  
2553 

2 ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิริยะสุมน พัฒนางานวิจัย ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการ
สรางกรอบการวิจัยชุดโครงการ 

 

3 อ.กุลกนิษฐ ใจดี การจัดการความรู เขารวมฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย  “แนวทางการทําวิจัยใหได
คุณภาพ” ณ โรงแรมกานตมณี พาเลช 
กทม. 

27-29  
ธันวาคม  2553 

4 ดร.ชนิกานต คุมนก การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

การพัฒนาตัวชี้วัดที่เปนอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค 

6-7 ธันวาคม 
2552 

   การจัดทําแผน 
ยุทธศาสตร 

จัดทําแผนการจัดการความรู  มรพส. 
ประจําปงบประมาณ 2553  ณ  โรงแรม
ทรัพยไพรวัลย  แกรนโฮเต็ล แอนด รี
สอรท  จ.พิษณุโลก 

31 มีนาคม – 1 
เมษายน  2553 

   การจัดการความรู ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู การบริหารจัดการงานวิจัยและ
งานบริหารวิชาการ  ณ  เข่ือนภูมิพล  จ.
ตาก 
 
 
 

8-9  เมษายน 
2553 
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ท่ี ชื่อ สกุล ดานท่ีพัฒนา งาน/สถานที่ ชวงระยะเวลา 

5 น.ส.กัลนิกา พูลผล การจัดการความรู เขารวมประชุมการจัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติ  ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  จ.ขอนแกน  
และจัดทําแผนยุทธศาสตรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

25-31  
พฤษภาคม  
2553 

    จัดทําแผนการจัดการความรู  มรพส. 
ประจําปงบประมาณ 2553  ณ  โรงแรม
ทรัพยไพรวัลย  แกรนโฮเต็ล แอนด รี
สอรท  จ.พิษณุโลก 

31 มีนาคม – 1 
เมษายน  2553 

    ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู การบริหารจัดการงานวิจัยและ
งานบริหารวิชาการ ณ  เข่ือนภูมิพล  จ.
ตาก 

8-9  เมษายน 
2553 

6 ผศ.พัชรา วงศแสงเทียน พัฒนางานวิจัย รวมประชุม กาวสูประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนป 2558 และเชื่อมสัมพันธอินโด
ไซนา ณ โรงแรมท็อปแลนดพลาซา จ.
พิษณุโลก   

25  มกราคม  
2553 

    เขารวมประชุมการจัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติ  ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  จ.ขอนแกน  
และจัดทําแผนยุทธศาสตรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

25-28  
พฤษภาคม  
2553 

7 ผศ.ชญานิษฐ ศศิวิมล  รวมประชุม กาวสูประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนป 2558 และเชื่อมสัมพันธอินโด
ไซนา ณ โรงแรมท็อปแลนดพลาซา จ.
พิษณุโลก 

25  มกราคม  
2553 

    เขารวมประชุมการจัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติ  ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  จ.ขอนแกน  
และจัดทําแผนยุทธศาสตรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

25-28  
พฤษภาคม  
2553 

8 ดร.ปยวรรณ   ศุภวิทิตพัฒนา   รวมสัมมนาเร่ือง วช.เพิ่มมูลคาทรัพยสิน
ทางปญญาสูเชิงพานิชย ณ โรงแรงมิรา
เคิล แกรนด คอนเวชั่น กทม. 

21-22  
มกราคม  2553 
 

9 อาจารยดารารัตน   คําเปง  เขารวมประชุม 
 ที่ วช เร่ืองการใช NRPM 

11  พฤษภาคม  
2553 
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พัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีนโยบายที่จะเปน องคกรที่สนับสนุนสงเสริมการสรางความรูและการ
ถายทอดองคความรูเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชนทองถิ่นใหแข็งแกรง จึงกําหนดนโยบายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการประยกุตใชกบัการบริหารจัดการ การวิจัย และการบริหารวิชาการ      

ในปงบประมาณ 2552 ไดมีการพัฒนาเว็บไซตของสถาบันวิจัยใหสามารถเปนชองทางสื่อสาร
ระหวางบุคลากรทางดานการวิจัยและการบริการวิชาการใหมีความพรอมใชของขอมูล   รวมทั้งการ
เผยแพรผลการดําเนินงานของสถาบัน ที่ http://rdi.psru.ac.th 

 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ในปงบประมาณ 2552 น้ี 
มีระบบฐานขอมูลที่ใหบริการผานทางเว็บไซตตาง ๆ ดังน้ี 
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  QA RDI PSRU  เปนฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดานการประกัน
คุณภาพของสถาบัน  ซ่ึงมีขอมูลสนับสนุนการบริหารและใหผูบริหารสามารถใชเปนขอมูลการตัดสิน
และประเมินคุณภาพการดําเนินงาน  ที่  http://qa.rdi.psru.ac.th   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAR online  เปนระบบฐานขอมูลที่ใชในการประเมินคุณภาพการศึกษา ดวยการจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง  และการประเมินคุณภาพการศึกษาดวยระบบอินเทอร เ น็ต  ที่ 
http://qa.rdi.psru.ac.th หัวขอ SAR online 

Plan RDI PSRU  เปนฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับงานนโยบายและแผน  การดําเนินงานตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ   งบประมาณและการติดตามผลการดําเนินงาน ที่ plan.rdi.psru.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KM  RDI PSRU  เปนฐานขอมูลเกี่ยวกับการจัดการความรูของสถาบันวิจัยและพัฒนา   ที่ 
www.qa.rdi.psru.ac.th หัวขอ การจัดการความรู 
 ระบบฐานขอมูลที่กําลังอยูระหวางการดําเนินการพัฒนาคือ  E-document   เพ่ือการจัดการ
ระบบเอกสารกับบุคลากรภายในสถาบันและมหาวิทยาลัย และเปนระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่องาน
ประกันคุณภาพ และภาระงานของบุคลากร 



 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา  2552                

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

46 

 เว็บไซตของฝายบริหารจัดการงานวิจัย  ซ่ึงมีรายละเอียดของภารกิจและผลการดาํเนินงาน
ของฝายในดานการสนับสนนุสงเสริมโครงการวิจัย  ทุนสนับสนุนการวิจัย และการเผยแพรผลงานวิจัย 
เปนตน   
 

 

 

 

 

 

 

 เว็บไซตของงานสํานักงานเลขานุการสถาบัน  ซ่ึงประกอบดวยงานในสํานักงาน ทั้งงาน
ธุรการ งานการเงิน งานนโยบายและแผน  งานประกันคุณภาพ และงานประชาสมัพันธ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

  

เว็บไซตงานฝายบริการวิชาการ ซ่ึงประกอบดวยงานโครงการบริการตาง ๆ เชนโครงการ
ตํารวจตระเวนชายแดน โครงการวิทยาลยัชาวบาน เปนตน 
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 การพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมินามจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมขอมูลทองถิ่นของ
จังหวัดพิษณุโลก ในทุกเขตอําเภอ ทั้งดานที่ตั้ง ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 การพัฒนาระบบเผยแพรผลงานวิจัยผานวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ซ่ึงสืบคนบทความที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารเลมตาง ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะในการสงผลงานวจัิยเพ่ือ
ตีพิมพ   
 
 

 

 

 

 

 

 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเว็บไซตของงานสงเสริมการจดสิทธิบตัรและทรัพยสินทางปญญา 
โยเปนแหลงรวบรวมความรูเกี่ยวกับการขอจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา พระราชบัญญัตทิี่
เกี่ยวของ  และสามารถ link กับหนวยงานที่เกี่ยวของดานการจดสิทธิบตัรอ่ืน ๆ  
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การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยเชิงพ้ืนที่  
โดยมีสวนรวมจากภาคประชาชนหลายภาคสวนมาใหคําปรึกษา เชน นายกเทศบาลนครพษิณุโลก  
องคการบริหารสวนจังหวัด  สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก  เปนตน   โดยมีทาน รศ.ดร.เสมอ  ถานอย
เปนวิทยากรกระบวนการ ขึ้นในวันที1่8 มกราคม 2553  ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อาคารทีปวิชญ     โดยมีบคุลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมกิจกรรม  จํานวน 23  คน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ(วช.) ไดเปนทีป่รึกษารวมกบัภาคประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
การใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือนายกเทศบาลตําบลพลายชุมพล และ
นายกองคการบริหารสวนตาํบล ตําบลจอมทอง  ใหคําปรึกษาการทําวิจัยเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการกับ
การเรียนการสอน (ABC-PUS /MAG)   โดยใหความรวมมือกันทั้งการพัฒนาโจทยวิจัย การจัดทํา
ขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน  และการรวมใหทุนสนบัการวิจัยในโครงการดังกลาว  
 
ตารางทึ่ 18  เครือขายความรวมมือกับองคการบริหารทองถิ่นในการรวมมือกันในโครงการ แบบ
บูรณาการกับการเรียนการสอน (ABC-PUS /MAG) 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับทุน เครือขาย 

1 สืบสานตํานานตํารับอาหารไทยชุมชน
จองทอง อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

ดร.ธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
และ อบต.จอมทอง 

2 ยุทธศาสตรการพฒันาวิสาหกิจชุมชน 
ตําบลพลายชุมพล ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารยเอื้อบุญ  ที่พึ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
และ อบต.พลายชุมพล 

3 การวิเคราะหตนทุนการทํานาของชาวนา
ในเขตเทศบาลตําบลพลายชุมพล อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 

อาจารยรัชฎาภรณ  พัฒนะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
และ อบต.พลายชุมพล 

4 บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนพลาย
ชุมพลด้ังเดิม 

อาจารยอรุณี  กาสยานนท 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
และ อบต.พลายชุมพล 
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การจัดการความรู 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีนโยบายในการนําการจัดการความรูมาใชในการบริหารหนวยงาน 
เพ่ือมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู   มีคณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รวมกัน โดยมีการทบทวนองคความรูที่จําเปนตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรของสถาบัน  
วิเคราะหองคความรูที่มีอยูและองคที่ความรูที่ตองแสวงหา  จากนั้นจัดทําแผนการจัดการความรู
ปงบประมาณ 2553  และประชุมรวมกนักับเครือขายการประกันคณุภาพภายในและภายนอก  ใน
วันที่ 29 ธ.ค. 52 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดกระบวนการจัดแผนการจัดการความรู    โดยมี
ผูเขารวมประชุมคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยทั้ง 6 คณะและหนวยงานระดับศนูยสํานัก และจาก
วิทยาลัยพิษณุโลก รวมทั้งหมด 50  มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมในระดับดี     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ที่ประชุมรวมกันสรางและแสวงหาความรูที่จําเปน 3 ดานคือการจัดรูปแบบการบรหิารจัดการ

ความรูในมหาวิทยาลัย  ดานบริการวิชาการและการสงเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ  และดานการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

สําหรับการแสวงหาความรูดานการวิจัยของเครือขายบุคลากรในมหาวทิยาลัย สถาบนัวิจัย
และพัฒนา ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบตักิารพัฒนานักวิจัยดานการจัดการเรียนการสอน  2 ครั้งใน
วันที่ 19 ส.ค. 53 และวันที่ 17-18 พ.ค. 53  และมีการจัดคลินิกวิจัย  1 ครั้ง วันที่ 18 พ.ค. 53  มี
ผูเขารวมกิจกรรมทั้ง 3 ครั้งรวม 50 คน   
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รศ.ดร.เสมอ  ถานอย เปนที่ปรึกษาการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ
วารสารเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ใหเปนไปตามมาตรฐานระดบัสากล  ในวันที่ 18 
มกราคม 2553  โดยมีผูเขารวมประชุม 23 คน จากมหาวิทยาลยัราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แหง 

 

 

 

 

 

 

 

การแลกเปล่ียนเรียนรูและการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการจัดการความรูเรื่องการจัดเก็บหลักฐานและการทํารายงานการ
การประกันคณุภาพและการประเมินตนเองตามคํารับรองปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 2552 ได
ประสบความสําเร็จเปนอยางดี  มีผลการประเมินตนเองของหนวยงานในระดับที่ดีมาก  ดังน้ันใน
ปงบประมาณ 2553 น้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดความรูกับ
หนวยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยดวยการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัคณะทํางานบริหาร
ตัวชี้วัดดานการวิจัยในมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการและการสงเสรมิสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ ใน วันที่ 26 ม.ค. 53   มีคนเขารวมการประชุม 73 คน  ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดเก็บหลักฐานและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํา
รับรองปฏิบัตริาชการมากขึ้น และมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมในระดับดี 
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การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา ตามแนวทางเดียวกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันเปนกลไกการดําเนนิงาน  โดยบุคลากรของสถาบันทุกคนมีสวนรวมรบัผิดชอบและกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานและตัวชี้วัดรวมกันในทุกภาคสวน  ทั้งดานการจัดเก็บขอมูลหลักฐาน การ
กํากับดูแลตวัชี้วัด  ตามหนาที่ความรบัผิดชอบในกระบวนงานปกติ   มีการแลกเปลีย่นเรียนรูกับ
บุคลากรในสถาบันฯ และเครือขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัอยางสม่ําเสมอ   
 งานประกันคณุภาพการศึกษา และงานนโยบายและแผน  ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลตาง ๆ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เชน ระบบขอมูลของงานนโยบาย
และแผน  การจัดการความรู  รายงานการประชุม  ระบบเอกสารสํานกังานอัตโนมัติ  และการจดัทํา
รายงานประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เปนตน 
 ในปการศึกษา 2552 น้ี สถาบันวจัิยและพัฒนา มีการประเมินคุณภาพการศึกษา 5 
องคประกอบ  19 ตัวชี้วดั    งานประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดทําคูมือการประเมินคณุภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2552 เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํารายงาน    มีการเตรียมความพรอมของ
บุคลากรในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง และการรับการประเมินในปการศึกษา 2552 น้ี 

ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพฒันามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นทกุป จากการผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแตปการศกึษา 2550 ถึง 2552 ตามลาํดับ 
คือในปการศกึษา 2550 มีผลการประเมนิเทากับ 2.05  ปการศึกษา 2551 มีผลการประเมินเทากับ 
2.65 และในปการศึกษา 2552 น้ีมีผลการประเมินตนเองเทากับ 2.96 
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การปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปการศึกษา 2551 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 ไดใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานของสถาบันวจัิยและพัฒนาในแตละองคกร  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได
จัดทําโรงการ/กิจกรรมเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2552  และ ปงบประมาณ 2553 ดังน้ี  
ตารางที่ 6  การปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
การประกันคณุภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 

จุดออนหรือขอเสนอแนะรายมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ 

องคประกอบที่ 1    ปรัชญา /ปณิธาน / วิสัยทัศน / วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน 

1. จัดทํารายงานการประเมินผลการบรรลุความสําเร็จของ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ควรมีการตรวจสอบขอมูลกอนการประเมิน และ
ควรมีการพิจารณาถึงสาเหตุของโครงการที่ไม
สามารถดําเนินการได เพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
พัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น 

2. จัดทําโครงการใหความรูเกี่ยวกับการเขียนโครงการตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ แนวทางการประเมินผล และการ
รายงานผลใหกับบุคลากรทุกระดับเพ่ือลดความเสี่ยงของ
โครงการที่ไมสามารถดําเนินการได 

องคประกอบที่  2.  ภารกิจหลัก 

1. จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจดสิทธิบัตร/
ทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ 

1. ควรนําผลงานวิจัยที่ไดไปพัฒนาตอยอดเพ่ือ
สรางมูลคาเพ่ิมและจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทาง
ปญญา 2. จัดทําโครงการ การจัดการความรูเกี่ยวกับงานวิจัยและงาน

บริการวิชาการ 
2. จัดตั้งศูนยบริการวิชาการเพื่อคัดกรององค
ความรูที่ไดจากงานวิจัย เพ่ือนําไปถายทอดและ
สรางมูลคาเพ่ิมตามความเหมาะสม 

3. จัดทําโครงการการสังเคาระหองคความรูจากงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในรอบ 5 ป เพ่ือนําเสนอใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
และเปนการถายทอดงานวิจัยสูการพัฒนาชุมชนหรือการตอ
ยอดและนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

1. จัดทํา TOR (Term of refernce) กับเจาหนาที่และ
บุคคลากรของสถาบันฯ และทําความเขาใจในงานที่ปฏิบัติ
ต้ังแตตนปงบ ประมาณ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือประเมินผลงาน(JA : Job Assessment) 

ควรปรับปรุงวิธีการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคลเอมโยงกับระบบ
การสรางแรงจูงใจ 

2. จัดทําโครงการบุคลากรดีเดนเพ่ือเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรใหไดตามเกณฑที่กําหนดไว 

จัดสรรงบในการพัฒนาบุคลากรสําหรับการพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับในปรงบประมาณ 2553วงเงินงบประมาณ 80,000 บาท   
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ผลประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 

 ในปการศึกษา พ.ศ. 2552  สถาบนัวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินงานตามภารกิจที่
สามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประเมินคณุภาพ คือดานปจจัยนําเขา (Input)  
กระบวนการ (Process) และผลผลติ (Output)   โดยมีผลการประเมนิในระดับดีมากทุกดาน  แสดงให
เห็นวาสถาบนัวิจัยและพัฒนาสามารถดําเนินงานดานการวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยัไดดีมาก   การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพของสาํนักงานการอุดมศึกษา 5 องคประกอบ มีผลการ
ประเมินคุณภาพอยูในเกณฑในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยของทุกองคประกอบเทากับ 2.96   จําแนก
ตามรายองคประกอบไดดังน้ี 
 องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนนิการ มีคาเฉลี่ยเทากบั 
3.00 อยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.80 อยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ มีคาเฉลีย่เทากับ 3.00 อยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 อยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 อยูในระดับ  
ดีมาก 

 
แนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ดวยการ 
จัดทํา รายงานประเมินตนเองผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (SAR online)  รวมทั้งการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการตรวจประเมินไวในเวบ็ไซตของสถาบันวิจัย
และพัฒนาในหัวขอตาง ๆ ที่ http://rdi.psru.ac.th 

2. มีระบบการกํากับดูแลองคประกอบตวัชีว้ดัและการประกันคุณภาพ รวมถึงการจัดทํา 
รายงานเอกสารประเมินผลการดําเนินงาน  ถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครอืขายเพื่อการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองที่มีคุณภาพ 
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 ผลการประเมนิตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปการศึกษา 2552 ตามรายองคประกอบ
และตวัชีว้ัด ดังแสดงในตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19   ตารางสรุปการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
ตัวบงชี้ 

หนวยงาน 
เปาหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 

( =บรรลุ, 
=ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ สกอ.) 

ตัวบงชี้ 1.1  ระดับ 7 ระดับ 7  3 

49x100 
ตัวบงชี้ 1.2 

รอยละ 90 
 54 

รอยละ 94  3 

ตัวบงชี้ 2.1 6 ขอ 6 ขอ  3 

ตัวบงชี้ 2.2 4 ขอ 4 ขอ  3 

ตัวบงชี้ 2.3 ระดับ 6 ระดับ 6    2 

ตัวบงชี้ 2.4 30 กิจกรรม 11 กิจกรรม 
 3 

(946 x100) 
ตัวบงชี้ 2.5 

รอยละ 86 
11 

รอยละ 86    3 

ตัวบงชี้ 3.1  ระดับ 3 ระดับ 4    3 

ตัวบงชี้ 3.2 ระดับ 3 ระดับ 4    3 

ตัวบงชี้ 3.3 ระดับ 4 ระดับ 5    3 

ตัวบงชี้ 3.4 ระดับ 6 ระดับ 6    3 

ตัวบงชี้ 3.5 ระดับ 4 ระดับ 5    3 

ตัวบงชี้ 3.6 ระดับ 4 ระดับ 5    3 

ตัวบงชี้ 3.7 ระดับ 5 ระดับ 5    3 

ตัวบงชี้ 3.8 ระดับ 8 ระดับ 8    3 

ตัวบงชี้ 4.1 ระดับ 7 ระดับ 7    3 

ตัวบงชี้ 4.2 ระดับ 5 ระดับ 5    3 

ตัวบงชี้ 5.1 ระดับ 7 ระดับ 7    3 

ตัวบงชี้ 5.2 ระดับ 5 ระดับ 5    3 

 2.96 
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ตารางที่ 20 รายชื่อบุคลากรประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา  ปการศึกษา 2552 

 ชื่อ สกุล ตําแหนง งาน 
คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

1 ดร.ถาวร พงษพานิช ผูอํานวยการสถาบัน  
2 ดร.ชนิกานต คุมนก รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริหารและแผน 
3 ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิริยะสุมน รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายวิจัยและพัฒนา 
4 อ.กุลกนิษฐ ใจดี รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริการวิชาการ 
5 ดร.ปยะวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน วิจัยเชิงพ้ืนที่ 
6 นางสาวกัลนิกา พูลผล หัวหนาสํานักงาน

ผูอํานวยการสถาบัน 
 

ปฏิบัติงาน 1 มี.ค. 2553-ปจจุบัน   
7 ผศ.พัชรา   วงศแสงเทียน รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายวิจัย 
8 ผศ.ชญานิษฐ ศศิวิมล รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริการวิชาการ 
9 อ.ดารารัตน คําเปง ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน ฝายโครงการพิเศษ 
บุคลากรสายสนับสนุน 

10 นายโชคชัย นอยกล่ิน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายบริหารจัดการงานวิจัย 
11 นางจิตรา มีคํา นักวิชาการศึกษา ฝายบริการวิชาการ 
12 นางญาดา ทองโพธิ์เลน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
13 นางณัฐมน บาดดิษฐ เจาหนาที่ประชาสัมพันธ เจาหนาที่โครงการ 
14 นายสามารถ เนาบู นักวิชาการคอมพิวเตอร เจาหนาที่โครงการ 
15 นายอรรถพงษ สุดแกว เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่โครงการ 
16 นางสาวมาลัย ใจงาม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่โครงการ 
17 นายกิตติพงษ สุกเอียด เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่โครงการ 
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ตารางที่ 21  ผลประเมินความพึงพอใจของการรับบริการวิชาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ในป 
                การศึกษา 2552 

ท่ี ชื่อโครงการ วัน เวลา กลุมเปาหมาย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  

1 คายสนุกกับสาระวิชาการ  26-28 ก.พ..53 นักเรียน รร.ตชด.  81.07 
2 การจัดการเรียนรูสูการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
26-30 เม.ย.53 ครู รร. ตชด. 87.40 

โครงการพัฒนานักวิจัย    

3 ผูประสานงาน สกว.พบนักวิจัย 16 ก.พ.53 มรพส., มรพช. มรนว. 
มร.อต. มร.กพ.  มน. 
ส.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

77.80 

โครงการจัดนิทรรศการงานกาชาดและงานนเรศวร ป 2553  

4 นิทรรศการและการสาธิต  ประชาชนทั่วไป 81.10 
โครงการจัดรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบาน   

5 ภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจ 7 มิ.ย. 52 ประชาชนทั่วไป 88.20 
6 การทองเท่ียวโดยชุมชน 13 มิ.ย.52 ประชาชนทั่วไป 92.00 
7 การพัฒนาโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 5 ก.ย. 52 ประชาชนทั่วไป 87.30 
8 การจัดการความรู 12 ก.ย.52 ประชาชนทั่วไป 84.60 
9 นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 1 ส.ค. 52 ประชาชนทั่วไป 89.10 
10 ประวัติความเปนมาเมืองพิษณุโลก 8 ส.ค. 52 ประชาชนทั่วไป 88.50 
11 แนวทางปองกันไขหวัดใหญ 2009 11 ก.ค. 52 ประชาชนทั่วไป 89.00 

รวมผลประเมินความพึงพอใจ 946.07 
เฉล่ียระดับความพึงพอใจ รอยละ 86.0 
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ชื่อ :    รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศกึษา 2552 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
    
ที่ปรึกษา :    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ     พัฒนะ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
   ดร.ถาวร          พงษพานิช  ผูอํานวยการสถาบัน 
   ผูชวยศาสตราจารยพัชรา        วงศแสงเทียน     รองผูอํานวยการสถาบัน 
   ผูชวยศาสตราจารยชญานิษฐ    ศศวิิมลดี  รองผูอํานวยการสถาบัน 
              
คณะผูจัดทํา :  ดร.ชนิกานต   คุมนก  รองผูอํานวยการสถาบัน 
   นางสาวมาลัย    ใจงาม  จ.บริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน 
   นายสามารถ   เนาบู  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 
จํานวน :  20 เลม 
 
เผยแพร :  มิถุนายน  2553 
 
รหัสเอกสาร :  สวจ.นผ.4/2553  
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156 หมู 5  ตาํบลพลายชุมพล  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000  
โทร.0-5523-0594,  0-5526-7000   ext 7200  แฟกซ  0-5523-0594   
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