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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 
ประวัติ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีฐานะเป็น “ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร” ตามพระราช บัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518   มีส านักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณส่วนหนึ่งของบ้านพิบูล วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
ถนนวังจันทน์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
พิบูลสงคราม พ.ศ. 2538   ซึ่งได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมีฐานะเป็น “ส ำนักวิจัยและบริกำร
วิชำกำร”   
 พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ท าให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 10 ส่วนราชการ และ
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ เปลี่ยนฐานะเป็น “สถำบันวิจัยและพัฒนำ” 
 ในปี พ.ศ. 2540 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ย้ายส านักงานมาอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์
คอมพิวเตอร์ (ส่วนวังจันทน์)  และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ย้ายส านักงานมาตั้งอยู่อาคาร 4  ชั้น 1  ห้อง 413 
และ 414    สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)   
ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว   
บ้านเลขที่ 156 หมู่ 5  ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหัวหน้าส่วนราชการในต าแหน่ง ผู ้อ านวยการสถาบัน  
โดยมีรองผู้อ านวยการสถาบัน 3 คน ในปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น            1  
หน่วยงานคือ ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  และแบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 หน่วย คือ ส านักงาน
เลขานุการสถาบัน ฝ่ายบริหารงานวิจัย และฝ่ายบริการวิชาการ       

ส านักงานเลขานุการสถาบัน ประกอบด้วย 8 งาน คือ งานนโยบายและแผน, งานประกัน
คุณภาพการศึกษา  , งานบุคลากร สวัสดิการ และอาคารสถานที่ , งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ , งาน
ประชาสัมพันธ์ , งานการเงินและพัสดุ , งานธุรการและสารบรรณ  และงานประชุมสถาบัน 
 ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย ประกอบด้วย 8 งาน คือ งานบริหารจัดการงานวิจัย,  งานประสาน
และส่งเสริมโครงการวิจัย,  งานกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัย, งานส่งเสริมและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย, งานส่งเสริมวิจัยเฉพาะทาง ,  งานเครือข่ายการวิจัย  , งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย และงานธุรการและสารบรรณ 
 ฝ่ายบริการวิชาการ ประกอบด้วย 7 งาน คือ  งานพัฒนาระบบบริการวิชาการ , งานส่งเสริมและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  , งานฝึกอบรม , งานเครือข่ายและบริการวิชาการ , 
งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการ  , งานส่งเสริมการจดสิทธิบัตร  และงานธุรการและสารบรรณ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร  

วิสัยทัศน์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งสนับสนุนการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากทางวิชาการและวิจัย
จากภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 

1) สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ ตาม
ความต้องการของท้องถิ่น 
2) เสริมสร้างและพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ 
3) ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 
4) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการ 
5) ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
6) ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการกับภารกิจอ่ืน 
7) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์  และยุทธศำสตร์หรือ/กลยุทธ์ของหน่วยงำน 

วิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นน า 1 ใน 3 ของประเทศ มีความ
เป็นเลิศในการผลิตครู เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สืบสานแนวพระราชด าริเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลกและสุโขทัย และเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  
 โดยมียุทธศาสตร์ในการบรรลุวิสัยทัศน์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์คือ  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1   ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตและการผลิตครูให้มีความเป็นเลิศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2   พัฒนาการวิจัย สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้
สภาพแวดล้อม และระบบบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศำสตร์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
การสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยจากการสร้างองค์ความรู้ที่มาจากภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากลให้
ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งคุณภาพและปริมาณ 
กลยุทธ์ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์  คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้จัดท ากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามภารกิจของหน่วยงาน 
ดังนี้  
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัย สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ บูรณา
การไปสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์นี้ คือ 

กลยุทธ์ที่ 2.1   สร้ำงนักวิจัยและผลงำนวิจัยระดับสำกลให้ได้รับกำรยอมรับทั้งปริมำณและ
คุณภำพเพื่อพัฒนำประเทศ    โดยมี 3 กลยุทธ์ย่อย คือ 
  กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
  กลยุทธ์ที่ 2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 2.1.3 สร้างระบบจัดการเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 2.1.4 สร้างและพัฒนางานวิจัยสถาบัน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำงำนวิชำกำรและสื่อสำรสู่
สำธำรณะเพื่อพัฒนำสังคม   โดยมี 2 กลยุทธ์ย่อย คือ 
  กลยุทธ์ที่ 2.2.1 ให้บริการวิชาการโดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการและวิจัย   
  กลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนในการให้บริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 กำรศึกษำวิจัยถ่ำยทอดและสืบสำนงำนตำมโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกแนวระรำชด ำริ   โดยมี 1 กลยุทธ์ย่อย คือ 

กลยุทธ์ที่ 2.3.1  สร้างองค์ความรู้จากการสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชด าริ 

    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  มีกลยุทธ์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์นี้ คือ 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรองค์กรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  โดยมี 3 กลยุทธ์ย่อย คือ 
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กลยุทธ์ที่ 4.1.1  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
กลยุทธ์ที่ 4.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 4.1.3 สร้างศูนย์บริการวิชาการเชิงรุก 

 
เป้ำประสงค์ 
 

1) มีนักวิจัยและผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
ภูมิปัญญาสากลให้มีคุณภาพระดับสากลเพ่ือพัฒนาประเทศ 

2) องค์ความรู้ทางวิชาการและวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา 
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

3) องค์กรทุกภาคในมหาวิทยาลัยมีการศึกษาวิจัย ถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการ 
อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และประชาชนมีการสืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

4)   สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกลยุทธ์และโครงกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

กลยุทธ์หลกั/กลยุทธ์รอง โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรปี พ.ศ. 2555 งบประมำณ
(บำท) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำกำรวิจัยและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชด ำริ บูรณำ
กำรไปสู่กำรเรียนกำรสอนและบรกิำรวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 

  

2.1สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม ่

1 โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่ 100,000 
2.โครงการพัฒนานักบรหิารโครงการวิจัย 70,000 
3. โครงการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการ
เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ 

45,000 

2.2 เร่งรัดการผลติงานวิจัยที่มีคณุภาพเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยั 
  

4) โครงการ สนับสนุนการจดัตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะ
ทาง 

150,000 

5) โครงการสนับสนุนการสร้างชุดโครงการวิจัย
ร่วมกับชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์ 

40,000 

6) โครงการสังเคราะห์และเผยแพร่ความรูจ้าก
งานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 

55,000 

7) โครงการจัดท าวารสารวิชาการมหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

70,000 

8) สนับสนุนการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยใน
นามมหาวิทยาลัย 

50,000 

9) สนับสนุนกองทุนวิจัยฯ 1,000,000 
10) โครงการยกย่องเชิดชูนักวิจัยดีเด่น 30,000 
11) สนับสนุนการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร 8,700 
12) สนับสนุนทุนวิจัยท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์การ
วิจัย 

3,778,200 

2.3 สนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ การ
พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
  

13) โครงการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน 64,000 
14) โครงการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการการ
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

99,600  

15) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการ
ให้บริการวิชาการ 

50,000 

2.4 เร่งรดัการสร้างผลการวิจัย ถ่ายทอดความรู้จาก
โครงการสืบสานงานอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริลงสู่
ท้องถิ่น 

16) พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริม
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

20,000 

17) โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 

140,000 

2.5  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและการบริการ
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

18) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริการ
วิชาการ 

50,000 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

กลยุทธ์หลกั/กลยุทธ์รอง โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรปี พ.ศ. 2555 งบประมำณ
(บำท) 

19) สนับสนุนทุนวิจัยโครงการความร่วมมือ 320,000 
2.6 พัฒนาแหล่งบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 20) โครงการด าเนินงานของหน่วยฝึกอบรม 500,000 
2.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการ
วิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

21) พัฒนาระบบบริหารจดัการงานวิจัย 30,000 
22) พัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

70,000 

23) พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจยัและบริการ
วิชาการ 

30,000 

รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 23 โครงกำร 6,770,500 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่ดี 
และบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการด้วย PMQA 55,000 
2) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 20,000 
3) พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 40,000 
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากร 50,000 
5) จัดท ารายงานประจ าปี และรายงานผล
ด าเนินงานต่าง ๆ 

25,000 

4.2 ยกระดับประสิทธิภาพการท างานเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลยัให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

6) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 70,000 
7) จัดการความรู้ในสถาบันวิจัยและพัฒนา 40,000 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 7 โครงการ 300,000 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2554 1)โครงการพัฒนานักวิจัยด้วยระบบพ่ีเลี้ยง 81,000 

 2) จัดท าวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม    (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานการ
ประชุมวิชาการระดับ 

250,000 

 3) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการเครือข่าย
ความร่วมมือ. 

468,000 

 4)งานพัฒนาระบบการตดิตามความส าเร็จของ
งาน 

93,900 

รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2554 4 โครงกำร 892,900 

รวมท้ังสิ้น 34 โครงกำร 7,963,400 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง โครงกำรตำมแผนปฏบิัติกำรปี พ.ศ. 2555 งบประมำณ
(บำท) 

กลยุทธ์หลัก 2.1 สรำ้งวิจัยและผลงำนวิจัยระดบัสำกลให้ได้รับกำรยอมรบัทั้งปริมำณและคุณภำพเพื่อพัฒนำประเทศ  
2.1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 1.โครงการพัฒนานักวิจยัรุ่นใหม่ 100,000 

2.โครงการพัฒนานักบริหารโครงการวจิยั 70,000 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยัด้านการเขียนบทความ
วิจัยเพือ่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

45,000 

4.โครงการพัฒนานักวิจยัด้วยระบบพี่เล้ียง 81,000* 
2.1.2ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การวิจยัของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ 

5.โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจยัเฉพาะทาง 150,000 
6.สนับสนุนการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวจิัยในนาม
มหาวิทยาลัย 

50,000 

7.สนับสนุนกองทุนวิจัยฯ 1,000,000 
8.โครงการยกย่องเชิดชูนักวจิัยดีเด่น 30,000 
9.สนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัย 3,778,200 
10.สนับสนุนทุนวิจัยโครงการความรว่มมือ 320,000 
11.โครงการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

468,000* 

2.1.3 สร้างระบบจัดการเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัสู่การ
ไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

12.โครงการสนับสนุนการสร้างชุดโครงการวิจยัร่วมกับ
ชุมชนและผู้ใช้ประโยชน ์

40,000 

13.โครงการสังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้จากงานวจิัยสู่
การน าไปใช้ประโยชน ์

55,000 

14.โครงการจัดท าวารสารวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

70,000 

15.จัดท าวารสารวจิัยมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
(ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานการประชมุวิชาการ
ระดับชาติ 

250,000* 

2.1.4 สร้างและพัฒนางานวิจัยสถาบัน 16.สนับสนุนการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร 8,700 
2.2ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงวชิำกำรและกำรวิจัยสู่สำธำรณะเพื่อพัฒนำสังคมประเทศชำติ  
2.2.1ให้บริการโดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการและวิจยั 17.โครงการวิทยุวิทยาลัยชาวบา้น 64,000 
2.2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืกับสถาบันการศึกษาหนว่ยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ 

18.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการบริหาร
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

99,600 

19.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่การให้บริการ
วิชาการ 

50,000 

20.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืในการบริการวิชาการ 50,000 
21.พัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ตามอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 70,000 

กลยุทธ์หลัก 2.3 กำรศึกษำวิจยัถ่ำยทอดและสืบสำนงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชด ำริ  
2.3.1 สร้างองค์ความรู้จาการสืบสานงานโครงการพระราชด าริ 
 
 
 
 
 

22.พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานสง่เสริมสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

20,000 

23. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

140,000 

24.พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวจิัยและบริการวิชาการ 30,000 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง โครงกำรตำมแผนปฏบิัติกำรปี พ.ศ. 2555 งบประมำณ
(บำท) 

กลยุทธ์หลัก 4.1 พัฒนำและบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสทิธิภำพ  
4.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 25.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 40,000 

26.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 50,000 
27.จัดการความรู้ในสถาบันวิจัยและพัฒนา 40,000 

4.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร 28.พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยั 30,000 
29.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้วย PMQA 55,000 
30.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 20,000 
31.จัดท ารายงานประจ าปี  และรายงานผลด าเนินงาน
ต่างๆ 

25,000 

32.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 70,000 
33.งานพัฒนาระบบการติดตามความส าเร็จของงาน 93,900* 

4.1.3 สร้างศูนย์บริการวิชาการเชิงรุก 34.โครงการด าเนินงานของหน่วยฝึกอบรม 500,000 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

กำรจัดท ำกำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำร 
 
 การติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เสนอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เป็น
ระยะๆ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ก าหนดกลไกในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เพ่ือให้สามารถน าผลของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้ และสามารถปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีและปีต่อไปด้วย การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
 1.  เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควร
ปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  
 2.  เพ่ือต้องการทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะ
น าไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 3.  เพ่ือต้องการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป 
 4.  เพ่ือต้องการทราบขอบเขตการใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการ ในด้านการบริหาร
และการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติการในระยะต่อไป 
 สาระส าคัญของการติดตามและการประเมินผล การติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือนั้น แบ่งสาระส าคัญของการ
ติดตามและการประเมินผลแบ่งเป็น 3 มิติ คือ 
 1.  การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ แผนด าเนินการและระยะเวลา
ด าเนินการ 
 2.  การติดตามแผนกิจกรรมประจ าทุก 3 เดือน 
 3.  การประเมินความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
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กลไกกำรติดตำมกำรประเมินผล 
 
 กลไกส าคัญท่ีจะน าผลการติดตามและประเมินไปใช้ในการก ากับและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานได้แก่ คณะกรรมการนโยบายและแผน ซึ่งจะต้องหามาตรการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ และมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกๆ 3 เดือน เพ่ือให้มีการ
ถ่ายทอดความคิดและมาตรการการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
 
 

กำรติดตำมประเมิน ระยะเวลำ ผู้ใช้ข้อมูล วิธีกำร 
ติดตามเป้าหมายการใช้
จ่ายงบประมาณ 

ทุก 3 เดือน จนท.การเงิน ติดตามการขออนุมัติเงิน
ประจ างวดและการใช้จ่าย 

ติดตามแผนกิจกรรม
ประจ าไตรมาส 

ทุกไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ติดตามการปฏิบัติงานตาม
ปฏิทินกิจกรรม
ประจ าเดือน 

ประเมินสัมฤทธิ์ผลของ
โครงการ/กิจกรรม 

-ไตรมาส 1  
-ครึ่งปีแรก - ไตรมาส 3 
-ปลายปีงบประมาณ 

ทุกโครงการ ใช้แบบติดตาม 
แบบสอบถามและ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการและระดับ
บริหารตามโครงการต่างๆ 

    

 
กลไกกำรด ำเนินงำน 
 1.  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ รวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผน 
 2.  เลขานุการคณะท างานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประชุมพิจารณาเพ่ือน าเสนอผลการติดตามต่อคณะกรรมาการบริหารสถาบันเป็นประจ าทุกไตรมาส 
 3.  ให้แต่ละฝ่ายงาน/โครงการ จัดเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพ่ือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
 4.  หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของสถาบัน 
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แผนปฏิบัติกำรและงบประมำณ 
 ในปีงบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ด าเนินงานตามภารกิจ รวมทั้งหมด 7,963,500 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 4,950,500 บาท 
และงบประมาณรายได้ 2,120,000 บาท โดยได้มีการจัดสรรให้ภารกิจด้านบริหารงานวิจัย งบประมาณ 
6,296,000 บาท  ภารกิจด้านบริการวิชาการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
งบประมาณ 923,600 บาท และภารกิจด้านการบริหารและจัดการองค์กร งบประมาณ 743,900 บาท 
จากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555  มีโครงการรวมทั้งสิ้น 34 โครงการ ซึ่งได้จัดสรร ดัง
รายละเอียด 
 

ที่ งำน/โครงกำร 
งบประมำณ ประจ ำป ี2554 รวม 
งบแผ่นดิน เงินรำยได ้ อ่ืนๆ 

บริหำรจดักำรงำนวิจัย 4,426,900 1,320,000 549,100 6,296,000 
1 โครงการพัฒนานักวจิัยหนา้ใหม่ 100,000 - -  
2 โครงการพัฒนานักวจิัยใหม่ดว้ยระบบพี่เลี้ยง  - 81,100  
3 โครงการพัฒนานักบริหารโครงการวิจยั 70,000 - -  
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัวิจยัด้านการเขียนบทความวจิัย

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
45,000 - -  

5 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจยัเฉพาะทาง 150,000 - -  
6 โครงการสังเคราะห์และเผยแพร่ความรูจ้ากงานวิจัยสูก่าร

น าไปใช้ประโยชน ์
55,000 - -  

7 โครงการสนับสนุนการสร้างชุดโครงการวิจัยรว่มกับชุมชนและ
ผู้ใช้ประโยชน ์

40,000 - -  

8 โครงการยกยอ่งเชิดชูนักวิจยัดีเด่น 30,000 - -  
9 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในนาม 

มรพส. 
50,000 - -  

10 โครงการสนับสนุนกองทุนวิจยั - 1,000,000 -  
11 โครงการสนับสนุนการวิจยัสถาบันเพื่อพฒันาองค์กร 8,700 - -  
12 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองยทุธศาสตร์การวจิัย 3,778,200 - -  
13 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการความร่วมมือ - 320,000 -  
14 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการเครือข่ายความร่วมมือ - - 468,000  
15 โครงการพัฒนางานวิจยัเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
70,000 - -  

16 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 30,000 - -  
บริกำรวชิำกำรและสบืสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชด ำริ 423,600 500,000 - 923,600 
17 โครงการด าเนินงานของหน่วยฝกึอบรม - 500,000   
18 โครงการวิทยุวิทยาลยัชาวบ้าน 64,000 - -  
19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการวิชาการ 50,000 - -  
20 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
 

20,000 - -  



ห น้ า  | 12 

 

รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ที่ งำน/โครงกำร 
งบประมำณ ประจ ำป ี2554 รวม 
งบแผ่นดิน เงินรำยได ้ อ่ืนๆ 

21 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 

140,000 - -  

22 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 50,000 - -  
23 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการ

เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
99,600 - -  

งำนบริหำรและพัฒนำองค์กร 100,000 300,000 343,900 743,900 
24 โครงการจัดท าวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล

สงคราม 
70,000 - -  

25 โครงการจัดท าวารสารวิจยัมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
(ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานการประชมุวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

- - 250,000  

26 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลงานวิจยัและบริการวิชาการ 30,000 - -  
27 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้วย PMQA - 55,000 -  
28 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา - 20,000 -  
29 โครงการงานพัฒนาระบบการติดตามความส าเร็จของงาน - - 93,900  
30 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร - 40,000 -  
31 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - 50,000 -  
32 โครงการจัดท ารายงานประจ าป ีและรายงานผลด าเนินงาน

ต่างๆ 
- 25,000 -  

33 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 

- 70,000 -  

34 โครงการจัดการความรู้ในสถาบันวิจยัและพัฒนา - 40,000 -  
รวมทั้งสิ้น 4,950,500 2,120,000 893,000 7,963,500 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
 
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินโครงการทั้งสิ้นรวม 34 โครงการแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ  แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  16  โครงการ งบประมาณ  6,296,000  บาท  ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 3,914,629  บาท แผนบริการวิชาการ 7 โครงการ งบประมาณ 923,600 บาท  ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 423,298.33 บาท และแผนบริหารและพัฒนาองค์กร 11 โครงการ งบประมาณ  743,900 
บาท  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 657,407.38 บาท   
 
ตำรำง โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรและโครงกำรที่ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2555 

ที่ งำน/โครงกำร 
งบประมำณ ประจ ำปี 2555 

แผน ใช้จริง คงเหลือ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

บริหำรจดักำรงำนวิจัย 6,296,000 3,914,629 2,381,371  
1 โครงการพัฒนานักวจิัยหนา้ใหม่ 100,000 99,999.40 0.60 รองฯฝ่าย

วิจัย 
2 โครงการพัฒนานักวจิัยใหม่ดว้ยระบบพี่เลี้ยง 81,100 79,203 1,897 ผู้อ านวยการ 

3 โครงการพัฒนานักบริหารโครงการวิจยั 70,000 69,880.84 119.16 รองฯฝ่าย
วิจัย 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัวิจยัด้านการเขียนบทความวจิัยเพือ่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

45,000 44,942.00 58.00 รองฯฝ่าย
วิจัย 

5 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจยัเฉพาะทาง 150,000 150,000.00 - รองฯฝ่าย
วิจัย 

6 โครงการสังเคราะห์และเผยแพร่ความรูจ้ากงานวิจัยสูก่ารน าไปใช้
ประโยชน ์

55,000 54,552.33 447.67 รองฯฝ่าย
วิจัย 

7 โครงการสนับสนุนการสร้างชุดโครงการวิจัยรว่มกับชุมชนและผู้ใช้
ประโยชน ์

40,000 39,870.00 130.00 รองฯฝ่าย
วิจัย 

8 โครงการยกยอ่งเชิดชูนักวิจยัดีเด่น 30,000 29,970.00 30.00 รองฯฝ่าย
วิจัย 

9 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในนาม มรพส. 50,000 50,000 - รองฯฝ่าย
วิจัย 

10 โครงการสนับสนุนกองทุนวิจยั 1,000,000 1,000,000 - รองฯฝ่าย
วิจัย 

11 โครงการสนับสนุนการวิจยัสถาบันเพื่อพฒันาองค์กร 8,700 8,690.00 10.00 รองฯฝ่าย
วิจัย 

12 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองยทุธศาสตร์การวจิัย 3,778,200 2,116,950 1,661,250 รองฯฝ่าย
วิจัย 

13 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการความร่วมมือ 320,000 - 320,000 รองฯฝ่าย
วิจัย 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ที่ งำน/โครงกำร 
งบประมำณ ประจ ำปี 2555 

แผน ใช้จริง คงเหลือ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

14 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการเครือข่ายความร่วมมือ 468,000 80,000.00 388,000 รองฯฝ่าย
วิจัย 

15 โครงการพัฒนางานวิจยัเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 70,000 58,900.00 11,100 ผู้อ านวยการ 
16 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 30,000 29,774.20 225.80 รองฯฝ่าย

วิจัย 
17 โครงการด าเนินงานของหน่วยฝกึอบรม 500,000 - 500,000 ผู้อ านวยการ 
บริกำรและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชด ำริ 923,600 423,298.33 500,301.67  
18 โครงการวิทยุวิทยาลยัชาวบ้าน 64,000 64,000 - รองฯฝ่าย

บริการ
วิชาการ 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการวิชาการ 50,000 49,900.25 99.75 

 

รองฯฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
 

20 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

20,000 19,993.00 7.00 
 

รองฯฝ่าย
บริการ
วิชาการ 

21 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 140,000 139,928.50 71.50 รองฯฝ่าย
บริการ
วิชาการ 

22 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 50,000 49.876.58 123.42 
 

รองฯฝ่าย
บริการ
วิชาการ 

23 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

99,600 99,600.00 - รองฯฝ่าย
บริการ
วิชาการ 

งำนบริหำรและพัฒนำองค์กร 743,900 657,407.38 86,492.62  
24 โครงการจัดท าวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 70,000 70,000.00 - รองฯฝ่าย

บริหาร 
25 โครงการจัดท าวารสารวิจยัมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (ฉบับ

พิเศษ) สืบเนื่องจากงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

250,000 249,905.00 95.00 รองฯฝ่าย
บริหาร 

26 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลงานวิจยัและบริการวิชาการ 30,000 29,861.00 139.00 รองฯฝ่าย
บริหาร 

27 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้วย PMQA 55,000 6,259.50 48,740.50 รองฯฝ่าย
บริหาร 

28 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 20,000 19,995.00 5.00 รองฯฝ่าย
บริหาร 

29 โครงการงานพัฒนาระบบการติดตามความส าเร็จของงาน 93,900 93,900.00 - รองฯฝ่าย
บริหาร 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ที่ งำน/โครงกำร 
งบประมำณ ประจ ำปี 2555 

แผน ใช้จริง คงเหลือ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

30 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 40,000 39,859.00 141.00 รองฯฝ่าย
บริหาร 

31 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 50,000 49,871.00 129.00 รองฯฝ่าย
บริหาร 

32 โครงการจัดท ารายงานประจ าป ีและรายงานผลด าเนินงานต่างๆ 25,000 24,875.88 124.12 หัวหน้า
ส านักงาน 

33 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 70,000 70,000.00 - รองฯฝ่าย
บริหาร 

34 โครงการจัดการความรู้ในสถาบันวิจยัและพัฒนา 40,000 2,881.00 37,119.00 รองฯฝ่าย
บริหาร 

 รวมทั้งสิ้น 7,963,500    
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงการตามแผนปฏิบัติการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้นจ านวน  3  แผนงาน 34 โครงการ คือ แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  17
โครงการ แผนบริการวิชาการ 6 โครงการ แผนบริหารและพัฒนาองค์กร  11 โครงการ 
  

ตำรำง โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรและโครงกำรที่ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรปี พ.ศ.2555 

ที่ แผนงำน/โครงกำร 
โครงกำร ร้อยละของ

โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

ก ำหนดในแผน ด ำเนินกำร 

บริหำรจดักำรงำนวิจัย 16 14 87.5 
1 โครงการพัฒนานักวจิัยหนา้ใหม่ 1 / 100 
2 โครงการพัฒนานักวจิัยใหม่ดว้ยระบบพี่เลี้ยง 1 / 100 
3 โครงการพัฒนานักบริหารโครงการวิจยั 1 / 100 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัวิจยัด้านการเขียนบทความวจิัยเพือ่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการ 
1 / 100 

5 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจยัเฉพาะทาง 1 / 100 
6 โครงการสังเคราะห์และเผยแพร่ความรูจ้ากงานวิจัยสูก่ารน าไปใช้ประโยชน์ 1 / 100 
7 โครงการสนับสนุนการสร้างชุดโครงการวิจัยรว่มกับชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์ 1 / 100 
8 โครงการยกยอ่งเชิดชูนักวิจยัดีเด่น 1 / 100 
9 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในนาม มรพส. 1 / 100 
10 โครงการสนับสนุนกองทุนวิจยั 1 / 100 
11 โครงการสนับสนุนการวิจยัสถาบันเพื่อพฒันาองค์กร 1 / 100 
12 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองยทุธศาสตร์การวจิัย 1 / 100 
13 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการความร่วมมือ 1  0 
14 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการเครือข่ายความร่วมมือ 1 / 100 
15 โครงการพัฒนางานวิจยัเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 1 / 100 
16 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 1 / 100 
17 โครงการด าเนินงานของหน่วยฝกึอบรม 1  0 
บริกำรและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชด ำริ 7 7 100 
18 โครงการวิทยุวิทยาลยัชาวบ้าน 1 / 100 
19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการวิชาการ 1 / 100 
20 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด าริ 
1 / 100 

21 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 1 / 100 
22 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 1 / 100 
23 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ 1 / 100 
งำนบริหำรและพัฒนำองค์กร 11 11 100 
24 โครงการจัดท าวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 1 / 100 
25 โครงการจัดท าวารสารวิจยัมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (ฉบับพิเศษ) สืบเนือ่ง

จากงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
1 / 100 



ห น้ า  | 17 

 

รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ที่ แผนงำน/โครงกำร 
โครงกำร ร้อยละของ

โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

ก ำหนดในแผน ด ำเนินกำร 

26 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลงานวิจยัและบริการวิชาการ 1 / 100 
27 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้วย PMQA 1 / 100 
28 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 1 / 100 
29 โครงการงานพัฒนาระบบการติดตามความส าเร็จของงาน 1 / 100 
30 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 1 / 100 
31 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 / 100 
32 โครงการจัดท ารายงานประจ าป ีและรายงานผลด าเนินงานต่างๆ 1 / 100 
33 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 1 / 100 
34 โครงการจัดการความรู้ในสถาบันวิจยัและพัฒนา 1 / 100 

รวมโครงกำร 34 32 94.12 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 
สรุปผลกำรประเมินกำรบรรลุควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2555 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 
 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีงานและโครงการทั้งหมด 
34 โครงการ มีตัวชี้วัดทั้งหมดเท่ากับ 112 ตัวชี้วัด และบรรลุความส าเร็จเท่ากับ 104 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ  94.77 โดยแบ่งออกเป็น ฝ่ายวิจัยมีจ านวนโครงการ 17 โครงการ บรรลุความส าเร็จ 12 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  82.35 ฝ่ายบริการวิชาการมีจ านวนโครงการ 6 โครงการ บรรลุความส าเร็จ 6  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 และงานบริหารและพัฒนาองค์กร 11 โครงการ บรรลุความส าเร็จ 11 โครงการคิด
เป็นร้อยละ 100 
ตำรำง จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนตัวบง่ชี้และตัวบ่งชี้ทีบ่รรลุควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ที ่ แผนงาน/โครงการ จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

ตัวชี้วัดที่บรรลุ
ความส าเร็จ 
จ านวน ร้อยละ 

บริหำรจดักำรงำนวิจัย 17 51 43 84.31 
1 โครงการพัฒนานักวจิัยหนา้ใหม่ 1 6 6 100 
2 โครงการพัฒนานักวจิัยใหม่ดว้ยระบบพี่เลี้ยง 1 5 5 100 
3 โครงการพัฒนานักบริหารโครงการวิจยั 1 5 5 100 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัวิจยัด้านการเขียนบทความวจิัยเพือ่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการ 
1 6 6 100 

5 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจยัเฉพาะทาง 1 1 0 0 
6 โครงการสังเคราะห์และเผยแพร่ความรูจ้ากงานวิจัยสูก่ารน าไปใช้ประโยชน์ 1 2 2 100 
7 โครงการสนับสนุนการสร้างชุดโครงการวิจัยรว่มกับชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์ 1 6 6 100 
8 โครงการยกยอ่งเชิดชูนักวิจยัดีเด่น 1 1 1 100 
9 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในนาม มรพส. 1 1 1 100 
10 โครงการสนับสนุนกองทุนวิจยั 1 1 1 100 
11 โครงการสนับสนุนการวิจยัสถาบันเพื่อพฒันาองค์กร 1 2 2 100 
12 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองยทุธศาสตร์การวจิัย 1 1 1 100 
13 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการความร่วมมือ 1 1 0 0 
14 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการเครือข่ายความร่วมมือ 1 1 0 0 
15 โครงการพัฒนางานวิจยัเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 1 5 5 100 
16 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 1 2 2 100 
17 โครงการด าเนินงานของหน่วยฝกึอบรม 1 5 0 0 
บริกำรและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชด ำริ 6 30 30 100 
18 โครงการวิทยุวิทยาลยัชาวบ้าน 1 6 6 100 
19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการวิชาการ 1 5 5 100 
20 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ
1 5 5 100 

21 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 1 5 5 100 
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22 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 1 4 4 100 
23 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ 1 5 5 100 
งำนบริหำรและพัฒนำองค์กร 11 31 31 100 
24 โครงการจัดท าวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 1 2 2 100 
25 โครงการจัดท าวารสารวิจยัมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (ฉบับพิเศษ) 

สืบเนื่องจากงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
1 2 2 100 

26 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลงานวิจยัและบริการวิชาการ 1 2 2 100 
27 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้วย PMQA 1 5 5 100 
28 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 1 3 3 100 
29 โครงการงานพัฒนาระบบการติดตามความส าเร็จของงาน 1 4 4 100 
30 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 1 3 3 100 
31 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 2 2 100 
32 โครงการจัดท ารายงานประจ าป ีและรายงานผลด าเนินงานต่างๆ 1 2 2 100 
33 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 1 2 2 100 
34 โครงการจัดการความรู้ในสถาบันวิจยัและพัฒนา 1 4 4 100 
รวม 34 112 104 94.77 
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        รหัสงบประมาณ 160601020142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)              โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ) โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ       รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์  และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ยังไม่เคยท าการวิจัย  ให้มีความรู้ใน

กระบวนการท าวิจัยเพื่อก้าวหน้าไปสู่การเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

4.2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่ภายในวิทยาลัย 

4.3  เพื่อกระตุ้นให้เกิดงานวิจัย  ที่สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ประสาน/เตรียมการด าเนินงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  3 ครั้ง 3 ครั้ง ต.ค.54 - 

ธ.ค.54 

22 ธ.ค 54 ค่ำตอบแทน 
21,600 บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

60,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
18,400 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
21,600 บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

60,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
18,399.40 

บาท 
 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ด้วยระบบพี่เลี้ยง ระยะที่ 1 (การค้นหาโจทย์วิจัยและการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย) 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค.54 22 ธ.ค 54 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ด้วยระบบพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 (เทคนิคการบริหารงานวิจัย*)   

*การวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการจ่ายเงิน  

รวมถึงระเบียบ / กฎหมายและกระบวนการทางบัญชีที่

เกี่ยวข้อง) 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค.54 11 ม.ค 55 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ด้วยระบบพี่เลี้ยง ระยะที่ 3 (เทคนิคการเขียนรายงาน

ความก้าวหน้าและร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์) 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค.54 1 ก.พ 55 

สรุปผลการด าเนินงาน 3 ระยะ 3 ระยะ ม.ค. 55 7 ก.พ 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 100,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 99,999.40 

งบประมาณคงเหลือ 0.60 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยระบบพี่เลี้ยง (สาย

สังคมศาสตร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์  และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ยังไม่เคยท าการวิจัยให้
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มีความรู้ในกระบวนการท าวิจัยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  ซึ่งกระบวนการในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่นั้น

ให้ความส าคัญกับกิจกรรมตั้งแต่เริ่มก าหนดโจทย์วิจัย  จวบจนไปถึงการจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

สนับสนุน  นอกจากนี้ยังได้น าระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย   ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการ

พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยระบบพ่ีเลี้ยงจะมีการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยในระยะที่ 1 ได้ให้ความรู้และแนวทางในการ

ก าหนดโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการ  , ระยะที่ 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานวิจัย เพื่อให้สอดคล้อง

กับการจ่ายเงิน  , ระยะที่ 3 ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนรายงานความก้าวหน้าและร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  

และได้ด าเนินการส ารวจในประเด็นความต้องการด้านพี่เลี้ยง  และด าเนินการประสานงานกับนักวิจัยระดับกลางเพื่อที่จะมา

ท าหน้าที่เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงตามความต้องการช่วยเหลือเบื้องต้นของนักวิจัยหน้าใหม่ จากผลการด าเนินงานดังกล่าวมี

ผู้เข้าร่วมการประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 20 คน โดยในระยะที่ 1 มีผู้เข้ร่วมจ านวน 30 คน  ระยะที่ 2 มีผู้เข้าร่วมจ านวน  

32  คน  และระยะที่ 3 มีผู้เข้าร่วม 20 คน  เฉลี่ยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 27 คน เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่จ านวน 21 คนและ

จากการด าเนินการด้วยกระบวนการดังกล่าวนี้ท าให้นักวิจัยได้โจทย์วิจัยพร้อมร่างข้อเสนอโครงการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อให้การ

จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย  จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและพี่เลี้ยงนักวิจัยมาให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้

นักวิจัยได้น าไปปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้เหมาะสมต่อการขอรับทุนสนับสนุน   จากการด าเนินโครงการดังกล่าวท าให้

เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่แรกจนจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งสิ้น  6  โครงการ 

ตำรำงสรุปข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยด้วยระบบพี่เลี้ยงและน ำส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
เพื่อขอรับงบประมำณจำกกองทุนสนับสนุนและส่งเสรมิกำรวิจัย  ปี 2555 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ เร่ือง จ านวนงบประมาณ 
1 อ.กานต์    กานต์พรรณพงศ์ คมส. การสร้างความชอบธรรมทางอ านาจผ่านความเชื่อ

เร่ืองผีของชาวไทยทรงด า  พื้นที่บา้นพนัเสา  อ.บาง
ระก า  จ.พิษณุโลก 

50,000 

2 อ.อรรถพล    จรจันทร ์ ควจ. ศักยภาพการพัมนาด้านเศรษฐกิจของจงัหวัด
พิษณุโลกโดยการใช้แบบจ าลอง Boston  
Consulting Group (BCG) 

25,000 

3 อ.บุลดา     คุณาเวชกิจ ควจ. แนวทางการพัฒนารูปแบบสหกิจศกึษาของคณะ
วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

42,000 

4 อ.โชติ    บดีรัฐ คมส. การศึกษาความเป็นไปได้ของการน ายุทธศาสตร์การ
สร้างชุมชนเข้มแข็งไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง  3 จังหวัด  (สโุขทัย  พษิณุโลก  และ
นครสวรรค์) 

40,000 

5 อ.พิณรัตน์    นุชโพธิ์ ควจ. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

30,000 

6 อ.ศุวศิว์    สุวรรณเกษตร ควจ. การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจยัการผลิตในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

50,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  6 โครงการ  เปน็จ านวนเงิน 270,000 
 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   
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- 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม  จ านวน  20 คน                     () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  2)  จ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่  จ านวน 7 คน                      () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  3)  จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัย  จ านวน 3 เรื่อง                     () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90                  () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 2)  ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80                  () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  3)  ความรู้ความเข้าใจจากผู้เข้ารับการอบรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90            () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

   

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน                (  )  น้อยกว่าแผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    ()  ช้ากว่าแผน  (  )  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน............6..............ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ..........100................ 
          

             นางสาวพัทธนันท์    โกธรรม   ผู้ให้ข้อมูล   
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รหัสงบประมาณ 960601010121 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)              โครงการพัฒนานักวิจัยด้วยระบบพี่เลี้ยง 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ) โครงการพัฒนานักวิจัยด้วยระบบพี่เลี้ยง 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ       ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่ให้มีความรู้ และทักษะด้านการวิจัย 

 4.2  เพื่อกระตุ้นให้ได้หัวข้อวิจัย  ที่สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย และตรงกับความต้องการของชุมชน 

โดยชุมชนสามารถน าไปใช้ได้จริง  

4.3  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการวิจัยของนักวิจัยหน้าใหม่ 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 

เป้ำหมำยของ

กิจกรรม 

ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- เตรียมโครงการพัฒนานักวิจัย 

- ประชาสัมพันธ์ไปคณะ / หน่วยงาน 

3 ครั้ง 3 ครั้ง ต.ค 54 –

ม.ค 54 

พ.ย. 54 – 

ก.พ55 

ค่ำตอบแทน 
21,100 บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

50,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
10,000 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
21,100 บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

49,103บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
9,000 บาท 

 
 

ประชุม 

- จัดประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ ท าความเข้าใจ 

- บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ย.54 พ.ย 54 

ค้นหาโจทย์วิจัย 

- ลงพื้นที่วิจัย 2 ครั้ง 

2 ครั้ง 2 ครั้ง พ.ย.54 – 

ธ.ค.55 

พ.ย 54 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหัวข้อวิจัย ระหว่างนักวิจัย

กับพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาโครงการ 

- จักประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปประเด็นโจทย์

วิจัยและหัวข้อวิจัย 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค.54 ม.ค 55 

จัดค่ายพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการเขียนข้อเสนอ 

(โดยมีพี่เลี้ยงแต่ละหัวข้อวิจัย) 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค.54 ม.ค 55 

จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 

- นักวิจัยท ารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยส่ง 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค.54 ม.ค 55 

การพัฒนาโครงดารวิจัย 

- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย 

- นักวิจัยปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

ขอรับทุนโดยผ่านระบบ  NRPM 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ม.ค.55 ก.พ. 55 

การพิจารณาอนุมัติทนุวิจัย 1 ครั้ง 1 ครั้ง ม.ค.55 ก.พ. 55 
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- ประชุมคณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการ

พิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 81,100 

งบประมาณที่ใช้จริง 79,203 

งบประมาณคงเหลือ 1,897 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   จึงได้จัด

โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยระบบพี่เลี้ยง  ซึ่งกิจกรรมของโครงการประกอบไปด้วย  

การประชุมเสวนาเพื่อหาพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาหาโจทย์วิจัย  ,  การลงพื้นที่เป้าหมาย  เพื่อหาโจทย์วิจัยโดยเน้นปัญหา

จริงจากชุมชนและน ากลับมาถอดบทเรียน  , การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาโจทย์การท าวิจัยและจัดท าเอกสารเชิง

หลักการที่เหมาะสม  โดยมี ศ.ดร. วิสุทธิ์  ใบไม้  , ผศ. สุพจน์  พฤกษะวัน  , รศ.ดร.เดช  วัฒนชัยยิ่งเจริญ  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ร่วมให้ค าช้ีแนะแก่คณะนักวิจัยหน้าใหม่และนักวิจัยที่สนใจงานวิจัยเชิงพื้นที่   ซึ่งผุ้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในการท า

วิจัยเชิงพื้นที่และการก าหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ท่ีจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมกันทุกภาคี  และการทราบข้อมูลพื้นฐานของ

พื้นที่ท่ีเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้เห็นถึงความเช่ือมโยง ซึ่งโจทย์วิจัยที่ได้มาต้องเป็นปัญหาจริงที่เกิดในพื้นที่ชุมชน    

ฉะนั้นขั้นตอนแรกที่ส าคัญคือการลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูล  ปัญหา ความต้องการ ความรู้ของพื้นที่น้ันๆ  และเพื่อให้งานวิจัยที่ได้

มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม สถาบันวิจัยจึงให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณแก่นักวิจัยโดยจัดท าเป็นเอกสารให้กับนักวิจัยอีกด้วย 

โดยมีการก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการท าวิจัย  คือ  ต.พันเสา  อ.บางระก า  จ.พิษณุโลก  จากการด าเนินงานดังกล่าว  ท าให้

ได้มาซึ่งชุดโครงการวิจัย “ ความหลากหลายทางชีวภาพ สังคม  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไททรงด า  ต.

พันเสา  อ.บางระก า จ.พิษณุโลก” โดยได้โครงการเดี่ยวจ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

 

 ตำรำงสรุปข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยด้วยระบบพี่เลี้ยงและน ำส่งข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย 

เพื่อขอรับงบประมำณจำกกองทุนสนับสนุนและส่งเสรมิกำรวิจัย  ปี 2555 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ เร่ือง จ านวนงบประมาณ 
1 อ.กานต์    กานต์พรรณพงศ์ คมส. การสร้างความชอบธรรมทางอ านาจผ่านความเชื่อ

เร่ืองผีของชาวไทยทรงด า  พื้นที่บา้นพนัเสา  อ.บาง
ระก า  จ.พิษณุโลก 

50,000 

2 อ.อรรถพล    จรจันทร ์ ควจ. ศักยภาพการพัมนาด้านเศรษฐกิจของจงัหวัด
พิษณุโลกโดยการใช้แบบจ าลอง Boston  
Consulting Group (BCG) 

25,000 

3 อ.บุลดา     คุณาเวชกิจ ควจ. แนวทางการพัฒนารูปแบบสหกิจศกึษาของคณะ
วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

42,000 

4 อ.โชติ    บดีรัฐ คมส. การศึกษาความเป็นไปได้ของการน ายุทธศาสตร์การ
สร้างชุมชนเข้มแข็งไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคเหนือ

40,000 
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ตอนล่าง  3 จังหวัด  (สโุขทัย  พษิณุโลก  และ
นครสวรรค์) 

5 อ.พิณรัตน์    นุชโพธิ์ ควจ. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

30,000 

6 อ.ศุวศิว์    สุวรรณเกษตร ควจ. การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจยัการผลิตในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

50,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  6 โครงการ  เปน็จ านวนเงิน 270,000 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  20 คน                      () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  2)  จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัย  จ านวน 3 โครงการ                     () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80           () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

2)  ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80           () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  3)  ความรู้ความเข้าใจจากผู้เข้ารับการอบรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80     () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

   

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกวา่แผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกจิกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน                 (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกวา่แผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน    5    ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  100 
          

นางสาวพัทธนันท์    โกธรรม   ผู้ให้ข้อมูล  
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รหัสงบประมาณ 160601030142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)  โครงการพัฒนานักบริหารโครงการวิจัย 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการพัฒนานักบริหารโครงการวิจัย 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ        รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

4.  วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการการ  

บริหารชุดโครงการและงบประมาณ 

4.2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ขออนุมัติโครงการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง ม.ค.55 ม.ค.55 ค่ำตอบแทน 
24,900 บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

35,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
10100 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
24,900บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

34,900บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
10,080.84

บาท 
 
 

ประสานงาน/เตรียมการด าเนินงาน 2 ครั้ง 2 ครั้ง ม.ค.-ก.พ.

55 

ม.ค.-ก.พ.

55 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการ

ท าชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ” 

1 ครั้ง 1 ครั้ง มี.ค.55 มี.ค.55 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “โครงการ

อบรมเพื่อพัฒนานักบริหารโครงการวิจัย” 

1 ครั้ง 1 ครั้ง เม.ย.55 เม.ย.55 

สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง เม.ย.55 เม.ย.55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 70,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 69,880.84 

งบประมาณคงเหลือ 119.16 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าโครงการพัฒนานักบริหารโครงการวิจัยขึ้น   โดยมีการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ

จ านวน 2 ครั้ง      โดยในครั้งแรกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ  แนวทางการท าชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ  โดยมี

การให้ความรู้ในการจัดท าชุดโครงการวิจัย  มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ    ในครั้งที่ 2 ได้จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการในหัวข้อ “โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักบริหารโครงการวิจัย”  โดยเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค

และกระบวนการการบริหารชุดโครงการและงบประมาณ   และสนับสนุนให้เกิดหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ จ านวน 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

2 คน   ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 21 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 91 ความรู้

ความเข้าใจร้อยละ 93 และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 82 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม  จ านวน  20 คน                          () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

              2) จ านวนนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ  จ านวน 2 คน   () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  1)  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90                   () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

                         2)  ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80                       () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

                         3)  ความรู้ความเข้าใจจากผู้เข้ารับการอบรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90             ( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน              (  )  น้อยกวา่แผน  ()  เปน็ไปตามแผน  (  )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน  ()  ช้ากว่าแผน    (  ) เป็นไปตามแผน (  )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน            (  )  น้อยกวา่แผน   ()  เปน็ไปตามแผน (   ) มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน    5    ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  100 
          

นางสาวพัทธนันท์    โกธรรม   ผู้ให้ข้อมูล  
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 160601040142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)                โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 

       เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)     โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 

                                                           เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อให้นักวิจัยได้รับความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ 

4.2  เพื่อให้นักวิจัยสามารถจัดท าบทความเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะชนและตีพิมพ์บทความใน

วารสารวิชาการที่มีคุณภาพได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ขออนุมัติโครงการ และด าเนินการประสานงาน 3 เดือน 3 เดือน ต.ค.54 - 

ธ.ค.54 

ต.ค.54 - ธ.ค.

54 

ค่ำตอบแทน 
10,000 บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

30,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
5,000 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
10,000บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

29,942บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
5,000บาท 

 
 

เตรียมการด าเนินงาน 1ครั้ง 1ครั้ง ธ.ค.54 ธ.ค.54 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการ” (จ านวน 2 วัน) 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค.54 ธ.ค.54 

สรุปผลการด าเนินงาน  1 ครั้ง  1 ครั้ง ม.ค. 55 ม.ค. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 45,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 44,942 

งบประมาณคงเหลือ 58 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีแนวทางสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการรวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการ  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ      โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจ านวน  2 วัน  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรบทั้ง 2 วันจ านวน 18 คน 
จากการเข้าประชุมดังกล่าวพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 93 มีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 91 และสามารถ
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

น าน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเขียนบทความร้อยละ 82  ผลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ท าให้นักวิจัย
ได้ให้ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ  จนสามารถจัดท าบทความเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนและตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 
 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม  จ านวน  15คน                     () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  2)  จ านวนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  จ านวน 5 บทความ         () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  3)  จ านวนครั้งในการจัดอบรม  จ านวน 1 ครั้ง                   () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90                  () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

                         2)  ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80                  () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  3)  ความรู้ความเข้าใจจากผู้เข้ารับการอบรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90           () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    ()  ช้ากว่าแผน   ( )  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน    6    ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  100 
          

             นางสาวพัทธนันท์  โกธรรม  ผู้ให้ข้อมูล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 30 

 

รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 160601050142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)          โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาการต่างๆ 

4.2  เพื่อจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 

4.3  เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการวิจัย  ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ขออนุมัติโครงการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ย.54  พ.ย.54  ค่ำตอบแทน 
10,000 บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

30,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
5,000 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
 10,000บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

32,150บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
2,850บาท 

 
 

สถาบันวิจัยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารและ

สนับสนุนหน่วยวิจัยภายใต้การดูแล 

1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ย.54 พ.ย.54 

ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครตัวแทนแต่ละคณะ  

ที่มีความประสงค์จะขอจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 

1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ย. 54 - 

ธ.ค.54 

พ.ย. 54 - 

ธ.ค.54 

ประชุมพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง

ตามเกณฑ์ 

2 ครั้ง 2 ครั้ง ม.ค 55 ม.ค 55 

จัดท าการลงนามสัญญาตามที่ฝ่ายวิจัยก าหนด 1 ครั้ง 1 ครั้ง ม.ค. 55 ม.ค. 55 

จัดสรรเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานแก่หน่วย

วิจัยเฉพาะทาง 

3 ครั้ง 3 ครั้ง ม.ค55 – 

ส.ค. 55 

ม.ค55 – 

ส.ค. 55 

ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง

ตามแผน 

3 ครั้ง 3 ครั้ง มี.ค 55, 

มิ.ย 55 , 

ส.ค 55 

มี.ค 55, 

มิ.ย 55 , 

ส.ค 55 

สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง ก.ย 55 ก.ย 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 150,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 150,000 

งบประมาณคงเหลือ 0 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ด าเนินการจัดตั้งโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
มุ่งหวังและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา
สังคม สนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ มุ่งพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ  บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  และเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิจัยในสาขาวิทยาการต่างๆ ตอบสนองความต้องการของชุมชนท่ีหลากหลาย   โดยมีการจัดประชุม  2  ครั้ง  และได้
จัดตั้งหน่วยเฉพาะขึ้น 3 หน่วย คือ  
1.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคณุค่าความหลากหลายทางชีวภาพ  
2.เคมีบูรณาการ 
3.หน่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  จ านวนหน่วยวิจัยเฉพาะทาง   จ านวน  5 หน่วย                     (  ) ผ่าน   () ไม่ผ่าน  

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               ( )  น้อยกวา่แผน  (  )  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน    0   ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  0 
          

             นางสาวพัทธนันท์    โกธรรม   ผู้ให้ข้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 160601130142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)         โครงการสังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)     โครงการสังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่การน าไปใช้ 

                                                           ประโยชน์ 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อให้ได้องค์ความรู้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

4.2  เพื่อเพิ่มผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 

เป้ำหมำยของ

กิจกรรม 

ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

จัดประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ค. 55 พ.ค. 55 ค่ำตอบแทน 
11,000 บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

34,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
10,000 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
11,000บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

34,900บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
8,652.33บาท 

 
 

ร่วมกันศึกษาเอกสารงานวิจัย 1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ค. 55 พ.ค. 55 

ประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย 1 ครั้ง 1 ครั้ง มิ.ย. 55 มิ.ย. 55 

ประชุมวิพากษ์ผลการสังเคราะห์ 1 ครั้ง 1 ครั้ง มิ.ย. 55 มิ.ย. 55 

จัดท าจุลสาร  เว็บไซต์ และบทความการสังเคราะห์

งานวิจัยเผยแพร่ในรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน 

6 ครั้ง 6 ครั้ง ต.ค 54 – 

ส.ค. 55  

เดือนเว้น

เดือน 

ต.ค 54 – 

ส.ค. 55  

เดือนเว้น

เดือน 

เผยแพร่รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย 6 ครั้ง 6 ครั้ง พ.ย. 54 – 

ก.ย. 55  

เดือนเว้น

เดือน 

พ.ย. 54 – 

ก.ย. 55  

เดือนเว้น

เดือน 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 55,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 54,552.33 

งบประมาณคงเหลือ 447.67 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการสังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์  โดยมีการ

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิพากษ์ผลการสังเคราะห์จ านวน  5 คน  ตรวจร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  จ านวน 2 คน   เพื่อให้ได้

องค์ความรู้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  เป็นการเพิ่ม

ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  โดยมีช่องทางการเผยแพร่ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 3 ช่องทาง ได้แก่  

เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  ,  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  และ รายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย  จ านวน  15  เรื่อง                    () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  2)  ช่องทางการเผยแพร่การน าไปใช้ประโยชน์  จ านวน 3 ช่องทาง               () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

   

   

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน    2    ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  100 
          

             นางสาวพัทธนันท์    โกธรรม   ผู้ให้ข้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 160601060142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)          โครงการสนับสนุนการสร้างชุดโครงการวิจัยร่วมกับชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์ 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการสนับสนุนการสร้างชุดโครงการวิจัยร่วมกับชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์ 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ         รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อให้นักวิจัยมีการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างชุดโครงการวิจัยร่วมกับชุมชนและผู้ใช้ประโยชน ์

4.2  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดชุดโครงการวิจัยมากขึ้น 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

จัดท าเอกสาร/ขออนุมัติโครงการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ย.55 พ.ย.55 ค่ำตอบแทน 
21,600 บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

12,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
6,400 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

ประสานงาน/จัดเตรียมงาน 2 ครั้ง 2 ครั้ง ธ.ค.55 ธ.ค.55 

จัดโครงการสนับสนุนการสร้างชุดโครงการวิจัยร่วมกับ

ชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ครั้งที่ 1 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ (ชุด

โครงการ) เพื่อของบประมาณ” 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ม.ค.55 ม.ค.55 

จัดโครงการสนับสนุนการสร้างชุดโครงการวิจัยร่วมกับ

ชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ครั่งที่ 2 แนวคิดการบริหารจัดการโครงการวิจัย 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ก.พ.55 ก.พ.55 

สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง ก.พ.55 ก.พ.55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 40,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 39,870 

งบประมาณคงเหลือ 130 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดโครงการสนับสนุนการสร้างชุดโครงการวิจัยร่วมกับชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์  เพื่อ

ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง  ในครั้งแรกเป็นการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ (ชุดโครงการ) เพื่อของบประมาณ  โดยเป็นการให้ความรู้

เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้รับงบประมาณ  และครั้งที่ 2 เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวคิด

การบริหารจัดการโครงการวิจัย  ซึ่งเป็นการให้ความรู้เพื่อให้การบริหารจัดการงานวิจัยมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึง

ปลายทาง   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 20  คน                    () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  2)  จ านวนครั้งในการจัดประชุม  จ านวน 2  ครั้ง              () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  3) จ านวนชุดโครงการวิจัย   จ านวน  1  ชุดโครงการ       () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90                   () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  2) น าความรู้ไปใช้ประโยชน์   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80         () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  3) ความรู้ความเข้าใจจากผู้เข้าร่วมประชุม   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90       () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน              (  )  น้อยกวา่แผน  (  )  เปน็ไปตามแผน  (  )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน   (  )  ช้ากว่าแผน    (  ) เป็นไปตามแผน (  )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน             (  )  น้อยกวา่แผน   (  )  เปน็ไปตามแผน (   ) มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน    6    ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  100 
          

นางสาวพัทธนันท์    โกธรรม   ผู้ให้ข้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 160601090142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)           โครงการยกย่องเชิดชูนักวิจัยดีเด่น 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)       โครงการยกย่องเชิดชูนักวิจัยดีเด่น 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ    รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีผลงานวิจัยระดับดีเด่นละคณะ  ที่มีจรรยาบรรณและมี

ช่ือเสียงเป็ฯที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

4.2  เพื่อสร้างก าลังใจให้แก่นักวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

จัดท าเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง มี.ค 55 มี.ค 55 ค่ำตอบแทน 
10,800 บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

14,500 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
4,700 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดเกณฑ์การ

พิจารณาคัดเลือก 

1 ครั้ง 1 ครั้ง มี.ค 55 มี.ค 55 

ประชุมพิจารณาก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของ

ผู้ที่จะได้รับเลือก 

1 ครั้ง 1 ครั้ง มี.ค 55 มี.ค 55 

ประชาสัมพันธ์ให้คณะเสนอชื่อนักวิจัย 1 ครั้ง 1 ครั้ง มี.ค 55 – 

เม.ย 55 

มี.ค 55 – 

เม.ย 55 

ประชุมพิจารณาการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น 1 ครั้ง 1 ครั้ง เม.ย 55 เม.ย 55 

จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น 1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ค. 55 พ.ค. 55 

สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ค. 55 พ.ค. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 30,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 29,970 

งบประมาณคงเหลือ 30 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 จากการด าเนินงานด้านวิจัยที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีนักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์
ความรู้และได้รับการเผยแพร่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นจ านวนมาก   สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเห็นถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของนักวิจัยผู้สร้างช่ือเสียงในด้านต่างๆ  เพื่อเป็นก าลังใจให้นักวิจัยผลิตงานคุณภาพ   จึงได้จัดโครงการยกย่อง
เชิดชูนักวิจัยดีเด่นโดยได้จัดท าเกณฑ์การให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกรียตินักวิจัยดีเด่นประเภทผลงานตีพิมพ์เผยแพร่  ประจ าปี
งบประมาณ  2555  และด าเนินประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนไปยังคณะต่างๆ  ให้ส่งรายช่ือนักวิจัยที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณา
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การรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกรียตินักวิจัยดีเก่นจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก  โดยในปีงบประมาณ  2555  มี
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ   นักวิจัยดีเด่นประเภทผลงานตีพิมพ์เผยแพร่  จ านวน  3  รางวัล ดังนี ้
       1.ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นประเภทผลงานตีพิมพ์เผยแพร่  สายวิทยาศาสตร์ 
       2.ดร.เกตุการ  ดาจันทา  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นประเภทผลงานตีพิมพ์เผยแพร่  สายวิทยาศาสตร์ 
       3.ดร.นิคม   นาคอ้าย  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นประเภทผลงานตีพิมพ์เผยแพร่  สายสังคมศาสตร์ 
       ทั้งนี้  ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นประเภทผลิตผลงานตีพิมพ์เผยแพร่  ประจ าปีงบประมาณ  
2555  จะได้รับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทผลิตผลงานตีพิมพ์เผยแพร่  พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเดียรติคุณในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 
7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  จ านวนนักวิจัยดีเด่น  จ านวน  3  รางวัล                     () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 

  

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน    1    ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  100 
       

     นางสาวพัทธนันท์    โกธรรม   ผู้ให้ข้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 160601080142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)           โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)       โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในนาม มรพส. 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ    รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อให้คณาจารย์  นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  ได้ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย

และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนเพิ่มมากขึ้น 

4.2  เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ประสาน/เตรียมการด าเนินงาน 3 เดือน 3 เดือน ส.ค. 55 ส.ค. 55 ค่ำตอบแทน 
40,000 บาท 

 
ค่ำใช้สอย - 

บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
10,000 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

ประกาศ / คัดเลือก รับผู้ประสานงานการจัดงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง ส.ค. 55 ส.ค. 55 

ประสานเตรียมการจัดงานกับ วช. 1 ครั้ง 1 ครั้ง ส.ค. 55 ส.ค. 55 

สนับสนุนทุนจัดนิทรรศการ / เข้าร่วมงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง ส.ค. 55 ส.ค. 55 

สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง ส.ค. 55 ส.ค. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 50,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 50,000 

งบประมาณคงเหลือ 0 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะผู้สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม  ได้จัดโครงการสนับสนุนการเข้า

ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในนามมหาวิทยาลัย  โดยมีความมุ่งหวังให้คณาจารย์  นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  ได้ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย  การจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนเพิ่มมากขึ้น และ

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์โดยสนับสนุนให้กับ ดร.อุษณีย์  เส็งพานิช ร่วมน าเสนอผลงานในงาน  

Thailand  2012 Reset  
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สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  จ านวนครั้งของการเข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  1 ครั้ง     () ผ่าน  (  ) ไม่ผ่าน 

   

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน    1    ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  100   

     นางสาวพัทธนันท์    โกธรรม   ผู้ให้ข้อมูล   
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รหัสงบประมาณ 260602040144 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)            โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่บัณฑิตศึกษาและนักศึกษา 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)        โครงการสนับสนุนกองทุนวิจัยฯ 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ     รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยด าเนินการวิจัยด้านต่างๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลองคค์วามรู้ใหม่รวมทั้งน าองค์ความรู้

ใหม่ไปใช้พัฒนาท้องถิ่นหรือประเทศ 

4.2  เพื่อสนับสนุนพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้  ความสามารถในการเสนอและด าเนินโครงการวิจัย  

และแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัย  ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4.3  เพื่อส่งเสริมให้มีศูนย์ความรู้  ความเช่ียวชาญในคณะต่างๆตามศักยภาพ  เพื่อมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

4.4 เพื่อสนับสนุนการจัดเวทีนักวิจัยในการเสนองานวิจัยและพัฒนานักวิจัยให้สามารถพัฒนาทีมงานวิจัยเพื่อ

รองรับทิศทางและแนวทางวิจัยของมหาวิทยาลัย 

4.5 เพื่อสนับสนุนการขอรับสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ  ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งสภาพของสิทธิบัตร

และทรัพย์สินทางปญัญานั้นๆ 

4.6 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวิจัยการน าผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ

หรือการขยายผลต่อไป 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 

เป้ำหมำยของ

กิจกรรม 

ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 1 ครั้ง 1 ครั้ง ต.ค.54 – 

พ.ย.54 

ต.ค.54 – 

พ.ย.54 

ค่ำตอบแทน 
- บาท 

 
ค่ำใช้สอย 
1,000,000 

บาท 
ค่ำวัสดุ  - 

บาท 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน 1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ย.54 – 

ก.ย. 55 

พ.ย.54 – 

ก.ย. 55 

สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง ก.ย 55 ก.ย 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 1,000,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 1,000,000 

งบประมาณคงเหลือ 0 



ห น้ า  | 41 

 

รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 ในปีงบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยให้แกน่ักวิจัย  โดยกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ได้
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโดยมุ่งสนับสนุนพันธกิจดา้นวิจัย  3  งาน  คือ  งานสนับสนุนและส่งเสริมการวิจยั  งาน
เพิ่มศักยภาพการวิจัย  และงานการเผยแพร่และการติดตามงานวิจัยในการน าไปใช้ประโยชน์  โดยเกือบกิจกรรมในทุก
งานบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการของกองทุนฯ  ยกเว้นในงานเพิ่มศักยภาพการวิจัย  กิจกรรมการสนับสนุน
ค่าตอบแทนเงินรางวัลเผยแพร่ส าหรับนักวิจัย  และงานสนับสนุนและส่งเสรมิการวิจยักิจกรรมการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  ซึ่งในแตล่ะงานมีการด าเนินงานโดยสรปุ  ดังต่อไปนี้ 
     1.งานสนับสนุนและส่งเสรมิการวิจัย  จากการด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรมของงานสนับสนุนและส่งเสริมการวิจยั  
ตั้งแต่การส่งเสริมและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมีความพร้อมและเหมาะสมส าหรบัการขอทุน  จวบจนการประชุม
พิจารณาของคณะกรรมการกองทุนเพื่อหาแนวทางส่งเสรมิพันธกิจดา้นต่างๆ ของมหาวิทยาลยั  ท าให้ในปีงบประมาณ  
2555  มีนักวิจัยหน้าใหม่ของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าการวิจัยทั้งสิ้น  11 โครงการ เป็น
งบประมาณ  499,000  บาท  
     2.งานเพิ่มศักยภาพการวิจัย  ค่าตอบแทนเงินรางวัลเผยแพร่เพือ่เป็นขวัญก าลังใจส าหรับนักวิจัย  จ านวน  21  เรื่อง  
เป็นงบประมาณ  54,000  บาท 
     3.งานเผยแพร่และตดิตามงานวิจัยในการน าไปใช้ประโยชน์  จากการด าเนินงานตามกิจกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้างานวิจัยดังกล่าวท าให้หัวหน้าโครงการไดส้่งรายงานวจิัยที่แล้วเสร็จเพิ่มขึ้น  14 โครงการ 
 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการกองทุน             (  ) ผ่าน   () ไม่ผา่น   

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               ()  น้อยกวา่แผน  (   )  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน    0    ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  0 

นางสาวพัทธนันท์    โกธรรม   ผู้ให้ข้อมูล   
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หัสงบประมาณ 160601100142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)      โครงการสนับสนุนการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการสนับสนุนการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ       รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ท าวิจัยสถาบันและน าผลการวิจัยมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาสถาบันต่อไป 

4.2  เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานพัฒนาของสถาบันได้อย่างเหมาะสม 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

วางแผนด าเนินงานและออกแบบติดตามจัดเก็บข้อมูล 2 ครั้ง 2 ครั้ง ก.ค. 55 ก.ค. 55 ค่ำตอบแทน 
6,500 บาท 

 
ค่ำใช้สอย 
2,200 บาท 

 
ค่ำวัสดุ  
 - บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

จัดเก็บข้อมูล 2 ครั้ง 2 ครั้ง ก.ค. 55 ก.ค. 55 

วิเคราะห์ข้อมูล 2 ครั้ง 2 ครั้ง ก.ค. 55 – 

ส.ค.55 

ก.ค. 55 – 

ส.ค.55 

จัดท าร่างรายงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 2 ครั้ง 2 ครั้ง ส.ค. 55 – 

ก.ย. 55 

ส.ค. 55 – 

ก.ย. 55 

สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง ก.ย. 55 ก.ย. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 8,700 

งบประมาณที่ใช้จริง 8,690 

งบประมาณคงเหลือ 10 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการสนับสนุนการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร  ซึ่งมีการด าเนินการตั้งแต่มีการ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน  โดยมีกระบวนการที่เช่ือถือได้  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าผลมาใช้ใน

การตัดสินใจ  แก้ปัญหาและการวางแผนการพัฒนาองค์กรเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบต่างๆของสถาบันวิจัย   จัดท า

ร่างรายงานให้กับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน  จากนั้นท าการส่งเสริมบุคลากรให้ท าวิจัยสถาบันและน าผลการวิจัยมาแก้ไข

ปัญหาอีกทางหนึ่ง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานพัฒนาของสถาบันได้อย่างเหมาะสมต่อไป  
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7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  งานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร  จ านวน  1  เรื่อง                  () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)น าผลใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถาบัน                    

                                  () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน    2    ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  100 

 

     นางสาวพัทธนันท์    โกธรรม   ผู้ให้ข้อมูล   
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รหัสงบประมาณ 160602040142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)          โครงการสนับสนุนทุนวิจัย  (ในประเด็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยและ 

                                                            เครือข่ายความร่วมมือและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ) 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัย 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

4.2  เพื่อเพิ่มจ านวนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัย 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ประสานด าเนินงาน / ประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง ต.ค.54  ต.ค.54  -  

จัดท าสัญญารับทุน 

 

1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ย.54 พ.ย.54 -  

ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 13 เรื่อง 13 เรื่อง พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

- 2,116,950 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ตามแนวคิดฯ 

1 เรื่อง 1 เรื่อง พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

722,000  

โครงการผลิตถั่วเหลืองหมักที่ปลอดภัยและมี

คุณค่าทางโภชนาการฯ 

1 เรื่อง 1 เรื่อง พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

231,000  

โครงการพัฒนาวิธีสกัดและวิเคราะห์สารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพจากล าใย 

1 เรื่อง 1 เรื่อง พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

210,000  

โครงการสร้างชุดการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนา

บุคลากรทางการฯ 

1 เรื่อง 1 เรื่อง พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

136,000  

โครงการพัฒนาเครื่องต้นแบบไบโอเซนเซอร์ทาง

เคมีไฟฟ้าร่วมกับ 

1 เรื่อง 1 เรื่อง พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

210,000  

โครงการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดสบู่ด า

เพื่อใช้เป็นตัวดูด 

1 เรื่อง 1 เรื่อง พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

220,000  

โครงการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  สินค้าหัสถกร 1 เรื่อง 1 เรื่อง พ.ย.54 – พ.ย.54 – 157,000  
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กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

รมวิสาหกิจชุมชน ก.ค. 55 ก.ค. 55 

โครงการระดับมลพิษทางอากาศในโรงเรียน

ประถมศึกษา 

1 เรื่อง 1 เรื่อง พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

210,000  

โครงการวิเคราะห์ภาพลายเครื่องจักสานพื้นบ้านใน

จังหวัดพิษณุโลก 

1 เรื่อง 1 เรื่อง พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

100,000  

โครงการวิเคราะทางเคมีของสีย้อมผ้าฯ จาก 

Steptomyces 

1 เรื่อง 1 เรื่อง พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

210,000  

โครงการทดลองใช้เถ้าแกลบเป็นส่วนผสมเนื้อดิน

ปั้นคอร์เดียไรต์ 

1 เรื่อง 1 เรื่อง พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

210,000  

โครงการหารูปแบบที่เหมาะสมในการน าเสนอ

เนื้อหาบทเรียนออนไลน์ 

1 เรื่อง 1 เรื่อง พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

157,000  

โครงการความหลายหลายทางชีวภาพ  สังคม

วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไทย

ทรงด า 

1 เรื่อง 1 เรื่อง พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

พ.ย.54 – 

ก.ค. 55 

1,005200  

รายงานผลการด าเนินโครงการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง มิ.ย 55 

และ ก.ย 

55 

มิ.ย 55 และ 

ก.ย 55 

  

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3,778,200 

งบประมาณที่ใช้จริง 2,116,950 

งบประมาณคงเหลือ 1,661,250 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 ในปีงบประมาณ  2555  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน  

ประจ าปี  2555   ให้กับนักวิจัยที่เขียนข้อเสนอโครงการผ่านการประเมินโดย  วช.  จ านวนทั้งสิ้น  17 โครงการ  แต่มีนักวิจัย

ขอไม่รับทุนจ านวน 2 โครงการ  เนื่องจากนักวิจัยยังไม่พร้อมในการด าเนินโครงการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการ

ประกาศเพื่อจัดสรรทุนใหม่อีกครั้งและมีนักวิจัยผ่านการประเมินรับทุน  จ านวน  8 โครงการ รวมจ านวนโครงการที่ได้รับการ

จัดสรร  ทั้งสิ้น  23  โครงการ  รายละเอียดดังนี ้

   

ที ่ โครงกำรวิจัย ชื่อ-สกุล คณะ งบประมำณ 

1 โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

ครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน 

ผศ.ชญานิษฐ์    ศศิวิมล ครุศาสตร ์ 168,000 
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ที ่ โครงกำรวิจัย ชื่อ-สกุล คณะ งบประมำณ 

2 โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

ครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตาม

สภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ดร.กฤธยากาญจน์  โต

พิทักษ์ 

ครุศาสตร ์ 168,000 

3 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพครูเพื่อ

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน

การเห็นคุณค่าในตนเอง (self-

esteem) โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ผศ.สลักจิต   ตรีรณโอภาส ครุศาสตร ์ 168,000 

4 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพครู

ด้านการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

อ.พัชราวลัย  มีทรัพย์ ครุศาสตร ์ 168,000 

5 การผลิตถั่วเหลืองหมักที่ปลอดภัย

และมีคุณค่าทางโพชนาการสูงด้วย

ราโมแนสคุสเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

เกษตรและสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ดร.เกตุการ   ดาจันทา เทคโนโลยีการเกษตร 231,000 

6 การพัฒนาวิธีสกัดและวิเคราะห์

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากล าไย

ส าหรับใช้ทางการแพทย์และ

เครื่องส าอางค์ด้วยเทคนิคโมเล

กุลาร์อิมพริ้นเต็ดโพลีเมอร์ร่วมกับ

แบบออนอะชิพ 

ดร.วิษณุ   ธงไชย วิทยาศาสตร์ 210,000 

7 การพัฒนาเครื่องต้นแบบ

ไบโอเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าร่วมกับ

ระบบการไหล 

ดร.อัญชนา   ปรีชาวรพันธ์ วิทยาศาสตร์ 210,000 

8 การสร้างชุดการสอนภาษาญี่ปุ่น

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการ

ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (ผู้ถือถุงไม้กอล์ฟ

หรือแคดดี้) 

อ.ณัฐฐิรา  ทับทิม มนุษยและ

สังคมศาสตร์ 

136,000 

9 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือก

เมล็ดสบู่ด าเพื่อใช้เป็ฯตัวดูดซับ

โลหะหนัก (Preparation  of  

ดร.เฉลิมพร   ทองพูน วิทยาศาสตร์ 220,000 
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ที ่ โครงกำรวิจัย ชื่อ-สกุล คณะ งบประมำณ 

activated carbon from 

Jatropha curcas seed shell for 

adsorption of heavy metal) 

10 ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  สินค้า

หัตถุกรรมวสิาหกิจชุมชน  จ.

พิษณุโลก 

อ.รติวัฒน์  ปารีศรี วิทยาศาสตร์ 157,000 

11 ระดับมลพิษทางอากาศภายใน

อาคารในโรงเรียนประถมศึกษา  

เทศบาลนครพิษณุโลก  (Indoor 

Air Pollution Levels in Primary 

Schools at Phitsanulok 

Municipality) 

ดร.ธันวดี  ศรีธาวิรัตน์ วิทยาศาสตร์ 210,000 

12 การวิเคราะห์ภาพลายเครื่องจัก

สานพื้นบ้านในจังหวัดพิษณุโลก

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

อ.ไพฑูรย์  ง้ิวทั่ง วิทยาศาสตร์ 100,000 

13 การวิเคราะห์ทางเคมีของสีย้อม  

และการวิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอของ

เส้นใยไหมที่ย้อมด้วยสีย้อมจาก 

steptomyces indiaensis, S. 

zaomyceticus, S. fulvissimus 

และ S. misionensis 

 

ผศ.นฤมล  เถื่อนกูล วิทยาศาสตร์ 210,000 

14 การทดลองใช้เถ้าแกลบเป็น

ส่วนผสมเนื้อดินปั้นคอร์เดียไรต์

ส าหรับผลิตแผ่นรองเผา 

อ.สนิท  ปิ่นสกุล เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

210,000 

15 การหารูปแบบที่เหมาะสมในการ

น าเสนอเนื้อหาบทเรียนออนไลน ์

อ.สมหมาย   แม้นมณี วิทยาศาสตร์ 157,000 

16 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพืช

สมุนไพรในชุมชนไททรงด า  ต.พัน

เสา  อ.บางระก า  จ.พิษณุโลก 

ดร.ร าไพ   โกฎสืบ วิทยาศาสตร์ 165,500 

17 การสร้างความชอบธรรมทาง อ.กานต์    กานต์พรรณ มนุษยศาสตร์และ 90,000 
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ที ่ โครงกำรวิจัย ชื่อ-สกุล คณะ งบประมำณ 

อ านาจผ่านความเช่ือเรื่องผีของชาว

ไททรงด า  พื้นที่บ้านพันเสา  อ.

บางระก า  จ.พิษณุโลก 

พงศ์ สังคมศาสตร์ 

18 การปรับตัวของครอบครัวและ

ชุมชนไททรงด าต่อกระแสการ

เปลี่ยนแปลงภาวะโลก  ต าบลพัน

เสา  อ.บางระก า  จ.พิษณุโลก 

อ.ธัญวรัตน ์  คงนุ่น มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

60,000 

19 การศึกษารูปแบบการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นผ่านครอบครัวของ

ชาวไททรงด า  ต าบลพันเสา  

อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 

ดร.ปิยลักษณ์   พฤกษะวัน ครุศาสคร์ 100,800 

20 ศึกษาภูมิปัญญาในการท านาโยน

ของชุมชนต าบลพันเสา  อ าเภอ

บางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 

อ.ปิยะพงษ์  โอฬารทิชา

ชาต 

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

64,000 

21 การพัฒนาระบบประมวลผลภาพ

ส าหรับเครื่องต้นแบบ  ระบบโยน

กล้า  ในการท านาโยนของชุมชน  

ต าบลพันเสา  อ าเภอบางระก า  

จังหวัดพิษณุโลก 

อ.มลฑล   ฟักเอม เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

172,390 

22 การพัฒนาระบบขับเคลื่อนส าหรับ

เครื่องต้นแบบระบบโยนกล้า

กึ่งอัตโนมัติ 

อ.เกียรติชัย   บรรลุผลสกุล เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

188,000 

23 ผลกระทบความหลากหลายของนก

บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ าเขตเกษตรกึ่ง

อินทรีย์และบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ าเขต

เกษตรเคมีในต าบลพันเสา  อ าเภอ

บางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 

ดร.อรรถพล  นาขวา วิทยาศาสตร์ 99,000 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  สนับสนุนทุนวิจัยตามก าหนดระยะเวลาตามแผนด าเนินการ  15 เรื่อง    ( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

   

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  น้อยกวา่แผน  (  )  เปน็ไปตามแผน  ()  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน    1    ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  100 
          

     นางสาวพัทธนันท์    โกธรรม   ผู้ให้ข้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 260603010144 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)          โครงการส่งเสริมการจัดท าชุดโครงการวิจัยและของบสนับสนุนการท าวิจัย 

                                                         จากแหล่งทุนต่างๆ 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการความร่วมมือ 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท างานของนักวิจัยรุ่นใหม่การท างานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น 

4.2  เพื่อเพิ่มจ านวนงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่ได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกันไว ้

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

สนับสนุนทุนวิจัย 3 เรื่อง 3 เรื่อง ต.ค.54 – 

ส.ค. 55 

ต.ค.54 – 

ส.ค. 55 

ค่ำตอบแทน 
- บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

320,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  - 
บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

ประสาน / ติดตามการด าเนินการวิจัย 3 ครั้ง 3 ครั้ง ต.ค.54 – 

ส.ค. 55 

ต.ค.54 – 

ส.ค. 55 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 3 ครั้ง 3 ครั้ง ก.ย. 55 ก.ย. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 320,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 0 

งบประมาณคงเหลือ 320,000 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าโครงการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการเครือข่ายความร่วมมือขึ้น  เพื่อจัดสรร

งบประมาณการวิจัยของนักวิจัยให้กับนักวิจัย   เพื่อสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุนจากเครือข่ายความร่วมมือจาก

หน่วยงานต่างๆ    ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือท่ีได้จัดท าไว้  เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์รุ่นใหม่  ในการพัฒนา

ศักยภาพในการท างานวิจัย  สร้างสมประสบการณ์และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ    โดยมีเงื่อนไขการให้ทุน

สนับสนุนงานวิจัยจาก  3  ภาคส่วน  คือทุนสนับสนุนจาก  สกว.   สกอ.  และมหาวิทยาลัยฝ่ายละไม่เกิน 160,000 บาท 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ระยะเวลาท าวิจัยไม่เกิน  2  ปี  โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้จัดท าโครงการไว้เพื่อรองรับไว้เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัย

ที่ต้องการไปท า MOU กับหน่วยงานภายนอก  แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ 2555 ไม่มีนักวิจัยเข้ามาขอสนับสนุนทุนเพื่อท า 

MOU กับหน่วยงานภายนอก 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  จ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนร่วมกับเครือข่าย   จ านวน  3 เรื่อง    (   ) ผ่าน   () ไม่ผ่าน 

   

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               ( )  น้อยกว่าแผน  (   )  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              ( )  น้อยกว่าแผน  (  )  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน.............0.............ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ............0…. 
          

     นางสาวพัทธนันท์    โกธรรม   ผู้ให้ข้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 960603010144 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)                  โครงการส่งเสริมการจัดท าชุดโครงการวิจัยและของบสนับสนุนการท าวิจัยจาก 

         แหล่งทุนต่างๆ  

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)       โครงการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการเครือข่ายความร่วมมือ 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท างานของนักวิจัยรุ่นใหม่สู่การท างานวิจัยในระดับสูงขึ้น 

4.2  เพื่อเพิ่มจ านวนงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่ได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกันไว ้

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

สนับสนุนทุนวิจัย 6 เรื่อง 6 เรื่อง ต.ค.54 – 

มี.ค.55 

ต.ค.54 – 

มี.ค.55 

ค่ำตอบแทน 
- บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

468,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ   
- บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

ประสานและติดตามการด าเนินงานการวิจัย 3 ครั้ง 3 ครั้ง ธ.ค.54 - 

มี.ค.55 

ธ.ค.54 - 

มี.ค.55 

สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง มี.ค. 55 มี.ค. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 468,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 80,000 

งบประมาณคงเหลือ 388,000 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าโครงการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการเครือข่ายความร่วมมือขึ้น  เพื่อจัดสรร

งบประมาณการวิจัยของนักวิจัยให้กับนักวิจัย   โดยมีเง่ือนไขการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก  3  ภาคส่วน  คือทุนสนับสนุน

จาก  สกว.   สกอ.  และมหาวิทยาลัยฝ่ายละไม่เกิน 160,000 บาท ระยะเวลาท าวิจัยไม่เกิน  2  ปี   เพื่อสนับสนุนการวิจัย

ของนักวิจัยที่ได้รับทุนจากเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ    ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้จัดท าไว้  เพื่อ

พัฒนาคุณภาพของอาจารย์รุ่นใหม่  ในการพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัย  สร้างสมประสบการณ์และพัฒนาไปสู่การเป็น
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

นักวิจัยที่มีคุณภาพ   และเพื่อเพิ่มจ านวนงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่ได้จัดท าข้อตกลงร่วมมือกัน

ไว้  โดยได้จัดท าไว้เป็นเงินกันในปีงบประมาณ 2554 ซึ่งได้มีการเบิกจ่ายไป 1 โครงการ  ซึ่งโครงการนี้ได้จัดท าโครงการไว้

เพื่อรองรับไว้เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยที่ต้องการไปท า MOU กับหน่วยงานภายนอก 
 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  โครงการวิจัยที่เป็นไปตามเง่ือนไขเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานได้รับการสนับสนุน 

        ทุนวิจัย    จ านวน  6  เรื่อง   (  ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน  

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน              ( )  น้อยกวา่แผน  (   )  เป็นไปตามแผน  (  )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน  (  )  ช้ากว่าแผน    () เป็นไปตามแผน (  )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน            ( )  น้อยกวา่แผน   (   )  เป็นไปตามแผน (   ) มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน 0    ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ   0 

                                                                            นางสาวพัทธนันท์    โกธรรม   ผู้ให้ข้อมูล  
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 160601110242 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)                    โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ            ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อให้ได้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4.2  เพื่อให้ได้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  1 ครั้ง  1 ครั้ง พ.ย.54 พ.ย.54 ค่ำตอบแทน 
20,000 บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

47,600 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
2,400 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแท
น 

บาท 
 

ค่ำใช้สอย  
บาท 

 
ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

2. ลงพื้นที่พบผู้น าชุมชน(ประชุม/เสวนา) 1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค.54 ธ.ค.54 

3. ลงพื้นที่พบผู้น าชุมชนหาโจทย ์ 2 ครั้ง 2 ครั้ง ม.ค. 55 – 

ก.พ.55 

ม.ค. 55 – 

ก.พ.55 

4. ประชุมนักวิจยัเจ้าหน้าที่เพื่อสังเคราะหป์ระเด็น/
เขียนโครงร่างการวิจัย 

2 ครั้ง 2 ครั้ง มี.ค.55 – 

เม.ย. 55 

มี.ค.55 – 

เม.ย. 55 

5. ประเมินและพิจารณาปรับปรุงโครงร่างการวิจยัโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 ครั้ง 2 ครั้ง พ.ค. 55 –  

ก.ค. 55 

พ.ค. 55 –  

ก.ค. 55 

6. ส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอแหล่งทุน 1 ครั้ง 1 ครั้ง ส.ค. 55 – 

ก.ย. 55 

ส.ค. 55 – 

ก.ย. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 70,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 58,900 

งบประมาณคงเหลือ 11,100 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าโครงการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นท่ีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นที่ตรงกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  งานวิจัยจึงต้องเป็นงานวิจัยที่มีฐานของกาพัฒนาเพื่อท้องถิ่น  ซึ่งตั้งแต่

การศึกษาสภาพทั่วไป  การหาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่น   ซึ่งตรงกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

โดยสถาบันวิจัยได้เชิญผู้น าชุมชนมาร่วมประชุมเสวนา จากนั้นลงพื้นท่ีอีกครั้งเพื่อหาความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง   

น าข้อมูลที่ได้มาประชุมกับนักวิจัยและเจ้าหน้าที่เพื่อสังเคราะห์ประเด็น  และเขียนโครงร่างการวิจัยขึ้นมา  จากนั้นจึงส่งให้

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน  พิจารณาปรับปรุงโครงร่างการวิจัย  เมื่อผ่านการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  จึงจัดส่ง
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สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

โครงการวิจัยเพื่อเสนอแหล่งทุนต่อไป ผลจากการประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 81 มีความรู้ความ

เข้าใจร้อยละ 92.5 และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 82 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   1)  ผู้เข้าร่วมงานวิจัย  จ านวน  10 คน                             () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 
 2)  โครงร่างการวิจัยจ านวน 3 เรื่อง                      () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80                   () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 2)  ผู้ร่วมโครงการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80                () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  3)  ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจจากการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน  

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน    5     ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ    100 
          

     นางสาวพัทธนันท์   โกธรรม    ผู้ให้ข้อมูล   
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สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 160601110142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)                 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจยัและการบริการวชิาการ 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ            รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

4.  วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อก าหนดแผนงาน การบริหารจัดการงานวิจัยของฝ่ายวิจยัให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานวิจัย
ของสถาบัน 
            4.2 เพื่อบริหารงบอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งทุนต่างๆ ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ให้ด าเนินงานวิจัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค ์และเป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนด  
            4.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานวิจยัทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงาน
วิจัยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง  
            4.4 เพื่อผลักดันใหเ้กิดการสร้างผลงานวิจยั การเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยดี้านการวิจัย การถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชน และการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการ
งานวิจัยเพือ่ก าหนดทิศทางนโยบายการวิจัย 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ต.ค.54  ต.ค.54  ค่ำตอบแทน 
4,000 บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

16,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
10,000 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

2. จัดหาวัสดุส านกังาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง ต.ค.54 ต.ค.54 

3. จัดประชุมเพื่อท าค าของบประมาณ 1 ครั้ง 1 ครั้ง ต.ค.54 – 

พ.ย.54 

ต.ค.54 – 

พ.ย.54 

4. ประชุมเพื่อจัดท าแผนฏิบัติการฝ่ายบริหาร
งานวิจัย  ประจ าป ีพ.ศ. 2555 

1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ย.54  พ.ย.54  

5.  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ย. 54 – 

ก.ย. 54 

พ.ย. 54 – 

ก.ย. 54 

6.  ติดตามความกา้วหน้าการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

3 ครั้ง 3 ครั้ง มี.ค 54 – 

ส.ค 54 

มี.ค 54 – 

ส.ค 54 

7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหาร
งานวิจัย 

1 เล่ม 1 เล่ม ก.ย.54 ก.ย.54 

8.ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานวิจัย 1 เล่ม 1 เล่ม ก.ย.54 ก.ย.54 

9.ประชุมสรุปและรายงานผลการบริหาร
งานวิจัยประจ าป ีพ.ศ. 2555 

1เล่ม 1เล่ม ก.ย.54 ก.ย.54 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 30,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 29,774.20 

งบประมาณคงเหลือ 225.80 
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6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  ในลักษณะของการประสานงาน  ส่งเสริม  

สนับสนุน  และท าหน้าที่ในลักษณะของฝ่ายเลขานุการ  จึงมีการจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยขึ้น   เพื่อให้

ภารกิจทางด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตามวิสัยทัศของมหาวิทยาลัย  โดยมีการจัด

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท าการก าหนดนโยบายการวิจัย   จากนั้นได้ด าเนินการจัดประชุมจัดท า

ค าของบประมาณ  และจัดท าแผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานวิจัย  ประจ าปี พ.ศ. 2555    โดยมีการด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554   และมีการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็น 2 

ระยะในช่วงเดือน มีนาคม  และเดือน สิงหาคม   ซึ่งในเดือนกันยายนได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารงานวิจัย  

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการบริหารงานวิจัย โดยดูจากจ านวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จ  และประชุมสรุปผลและรายงานผลการ

บริหารงานวิจัยประจ าปี พ.ศ. 2555 อย่างละ 1เล่ม  รวม 3 เล่ม 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)จ านวนรูปเล่มรายงานประจ าปีฝา่ยบริหารจัดการงานวิจัยจ านวน จ านวน  3 เล่ม            

                  () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ  3.51                  

                                 () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

   

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน..........................ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ.......................... 
          

     นางสาวพัทธนันท์     โกธรรม    ผู้ให้ข้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 204313040142  

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)           โครงการพัฒนาหน่วยฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)       โครงการด าเนินงานของหน่วยฝึกอบรม  

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการที่มีความหลากหลาย 

4.2  เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรม 12 เดือน 12 เดือน ต.ค.54 – 

ก.ย.55 

ต.ค.54 – 

ก.ย.55 

ค่ำตอบแทน 
- บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

500,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ   
- บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม 2 หลักสูตร 2 
หลักสูตร 

พ.ย.54 – 

ธ.ค.54 

พ.ย.54 – 

ธ.ค.54 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 12 เดือน  ม.ค.55 – 

ก.ย.55 

ม.ค.55 – 

ก.ย.55 

ด าเนินการฝึกอบรม 2 หลักสูตร 
*10 รุ่น 

 มี.ค.55 – 

ก.ค.55 

มี.ค.55 – 

ก.ค.55 

สรุปผลและรายงานผล 3 เล่ม  ส.ค. 55-ก.ย 

55 

ส.ค. 55-ก.ย 

55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 500,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 0 

งบประมาณคงเหลือ 500,000 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

      สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินโครงการโดยได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของประชาชนและผู้ที่สนใจที่
ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมและด าเนินการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมตามที่ส ารวจความต้องของประชาชนเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการและกลุ่มเป้าหมาย  แต่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน  โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการจัดหารายได้ 

 
7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  จ านวนผู้รับบริการ  จ านวน 150 คน                          (  ) ผ่าน   () ไม่ผ่าน 

 2)  จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม  จ านวน 2 หลักสูตร                         (  ) ผ่าน   () ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการวิชาการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  (  ) ผ่าน   () ไม่ผ่าน 

 2)  ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจจากการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (   ) ผ่าน   () ไม่ผ่าน 

  3)  ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80                  (  ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน 

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               ( )  น้อยกว่าแผน  (  )  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    ()  ช้ากว่าแผน   (  )  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              ( )  น้อยกว่าแผน  (  )  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน...............0...........ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 0 
          

     นางสาวพัทธนันท์   โกธรรม ผู้ใหข้้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 104302020142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)           โครงการให้บริการวิชาการที่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)       โครงการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ    รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้จาการวิจัยและวิชาการสู่ประชาชนในท้องถิ่นผ่านการับฟังรายการทางวิทยุ 

4.2  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและศักยภาพของบุคลากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสู่กลุ่มเป้าหมาย

ในเขตพื้นที่บริการ 

4.3  เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ใช้บริการห้องบันทึกเสียง

เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกและมีความพร้อม 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

จัดรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้านและวิทยุชุมชน 10 เรื่อง 10 เรื่อง ต.ค.54 – 

ก.ย.55 

ต.ค.54 – 

ก.ย.55 

ค่ำตอบแทน 
34,200 บาท 

 
ค่ำใช้สอย 
4,800 บาท 

 
ค่ำวัสดุ  

25,000 บาท 
 

(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
44,000 บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

17,700 บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
2,300 บาท 

 
 

ให้บริการห้องบันทึกเสียงในการผลิตสื่อโฆษณาและสื่อ

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

10 ครั้ง 10 ครั้ง ต.ค.54 – 

ก.ย.55 

ต.ค.54 – 

ก.ย.55 

ประเมินติดตามการรับฟังรายการเพื่อการน าไปใช้

ประโยชน์ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค.54 – 

ก.ย.55 

ธ.ค.54 – 

ก.ย.55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 64,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 64,000 

งบประมาณคงเหลือ 0 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ  โดยผลิตรายการวิทยุออกมาในรูปสื่อเพื่อ

เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน  ผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  และสถานีวิทยุชุมชน  เพื่อให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากที่สุด   โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเน้นให้เกิดการสร้างองค์ความรู้เชิงระบบ

โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้และการฝึกอบรมให้กับผู้ผลิตรายการ  เพื่อสามารถเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนได้อย่างมี



ห น้ า  | 61 

 

รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก   นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังให้

บริการห้องอัดเสียงในการผลิตสื่อโฆษณาและสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และมีการประเมิน

ติดตามผลการรับฟังรายการวิทยุเพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ภายในชุมชนของตนเองได ้

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางาน
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในแผนงาน/โครงการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน  
ดังนี้   

 

1. ผลิตสื่อรำยกำรวิทยุ “วิทยำลัยชำวบ้ำน” และ “ ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่สู่สถำนีวิทยุชุมชน  
- จัดท ำรำยกำรวิทยุ “วิทยำลัยชำวบ้ำน”  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและงานวิจัยตลอดจน

การประชาสัมพันธ์คณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ให้ชุมชนและสังคมได้รับทราบข่าวสาร  
ความรู้  และความเป็นไปของมหาวิทยาลัยฯ  อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นผู้ร่วมจัดรายการ  โดยในปี  2555  ได้มีการจัดรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน  
จ านวนทั้งสิ้น  47  เรื่อง 

- จัดท ำสื่อรำยกำรวิทยุเพ่ือเผยแพร่สู่สถำนีวิทยุชุมชน  เป็นการจัดท าสื่อรายการวิทยุ  ในรูปแบบ  CD  เพื่อส่ง
เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รับความ
อนุเคราะห์จากสถานีวิทยุชุมชน  จ านวน  5  สถานี  ซึ่งได้แก่  สถานีวิทยุชุมชนคนพิษณุโลก  สถานีวิทยุชุมชนคนของ
แผ่นดิน  สถานีวิทยุชุมชน  Smile  Waves  สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาเทคนิคสองแคว  และสถานีวิทยุชุมชน
โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก  ในการเผยแพร่สื่อรายการวิทยุที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดส่งให้  
โดยในปีงบประมาณ  2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดท าสื่อรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่สู่สถานีวิทยุชุมชน  ในรูปแบบ
การสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จของนักวิจัยภายใน มรพส. เพื่อน ามาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบ
รายการวิทยุ  จ านวนทั้งสิ้น  2  เรื่อง  

ซึ่งการจัดท าสื่อรายการวิทยุฯ  ของทั้ง 2 กิจกรรม รวมทั้งสิ้นได้  49  เรื่อง และจากการด าเนินงานทั้ง  2  กิจกรร
รม   คือ  การจัดท ารายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน  และการผลิตสื่อรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่สู่สถานีวิทยุชุมชน  สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับฟังรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้านและสื่อรายการวิทยุฯ  ขอ ง
ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก จ านวน  379  คน  พบว่ามีผู้รับฟังรายการวิทยุฯ  ความพึงพอใจร้อยละ  84   ความรู้ความ
เข้าใจร้อยละ   83.40   การน าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ   86   

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้รับฟังรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้านยังสามารน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 2  คน  
คือ  

1. นางสาวขวัญเรือน  คงพุฒ อาศัยอยู่บ้านเลขที่  13/2  หมู่ที่ 1  ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
65000   

โดยได้น าความรู้ที่ได้รับในเรื่องของการดูแลสุขภาพในหน้าหนาว  มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ในส่วนของการดูแลรักษา
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง อาทิ  การเลือกรับประทานอาหาร, การออกก าลังกายรวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอ และยัง
สามารถน าความรู้ที่ได้รับฟังมาจากทางรายการวิทยุฯ น ามาเป็นแนวทางในการป้องกันคนในครอบครัวให้ห่างไกลจาก
โรคภัยต่างๆ  ในฤดูหนาว ได้อีกด้วย 

2. นายประไพ  ช้างพินิจ  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1 หมูที่ 3  ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000  
โดยฟังรายการแล้วท าให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม และน าไปสู่การปฏิบัติจริงพร้อมกับน ามาปฏิบัติใน
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การด ารงชีวิตต่อชุมชนและพัฒนาชุมชนอย่างมีจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างจริงจัง รวมทั้งส่งเสริม  ปลูกฝัง 
ใหเ้ยาวชนในชุมชนท้องถิ่นรู้รักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

 

2.  กำรให้บริกำรห้องบันทึกเสียงแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ  ห้องบันทึกเสียงของสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ  ตั้งอยู่บริเวณช้ัน  2  ห้อง  202  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วน
ทะเลแก้ว)  เปิดให้บริการในวันพุธ – ศุกร์  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 16.00 น.  โดยเปิดให้บริการแก่
คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  ในการจัดท าสปอตโฆษณา  สื่อ
ประชาสัมพันธ์งานหรือหน่วยงาน  ตลอดจนจัดท าสื่อประกอบการสอน  อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือต่าง ๆ ภายในห้องบันทึกเสียง  ซึ่งในปีที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ให้บริการห้องบันทึกเสียงแก่หน่วยงานต่าง ๆ  โดยมีอาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  ขอใช้บริการห้อง
บันทึกเสียงของสถาบันวิจัยและพัฒนา  จ านวนทั้งสิ้น  260  ครั้ง  โดยมี  นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  เป็นผู้รับผิดชอบ  
ก ากับดูแล  ให้บริการค าแนะน า  และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการห้องบันทึกเสียง  และจากการด าเนินงาน
ดังกล่าว  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ท าการประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องบันเสียง  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวม  คือ  ผู้ใช้บริการห้องบันทึกเสียง มีความพึงพอใจในการให้บริการห้องบันทึกเสียง  ร้อยละ  89.30 
   

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

  - 

  

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม  จ านวน  300 คน                     () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 2)  ผู้เข้าใช้บริการห้องบันทึกเสียง  จ านวน 200 คน                     () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 3)  ผู้ฟังรายการวิทยุน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  อย่างน้อย 2 คน         () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการวิชาการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

2)  ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80                  () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  3)  ความรู้ความเข้าใจจากผู้เข้ารับบริการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90           () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

   

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน     6   ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ   100 
          

     นางสาวณัฐมน   วิจารณกลุ    ผู้ให้ข้อมูล   
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รหัสงบประมาณ 104301030142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)            โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการวิชาการ 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)        โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการวิชาการ 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ     รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความรู้และทักษะด้านการเป็นวิทยากร 

4.2  เพือ่ให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 40 คน 45 คน ธ.ค.54 มิ.ย.55 ค่ำตอบแทน 

20,000 บาท 
 

ค่ำใช้สอย 

22,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
8,000 บาท 

ค่ำตอบแทน 

12,000.00 

บาท 
ค่ำใช้สอย 
27,251.25 

บาท 
ค่ำวัสดุ  

10,649.00 

บาท 

ติดตามประเมินผล 12 คน  20 คน ก.พ. 55 ,  
เม.ย 55 ,  
มิ.ย. 55 

ส.ค.55 

สรุปผลและจัดท ารายงาน 1 งาน 1 งาน มิ.ย 55 ก.ย.55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 50,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 49,900.25 

งบประมาณคงเหลือ 99.75 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการวิชาการ  ดังนี้ 
  1.  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการวิชาการ  ในวันที่  26 – 27  มิถุนายน  
2555  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  ช้ัน  3  อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความรู้  ทักษะ  และเทคนิคด้านการเป็นวิทยากร  และเพื่อให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความรู้สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้  ในการด าเนินงานครั้งนี้  มีบุคลากรให้ความสนใจเข้ารับการอบรม  จ านวนทั้งสิ้น  45  คน  
และจากการสอบถามผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  44  คน  พบว่า  ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ
อบรม  ร้อยละ  97.27  มีความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ  100  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  100   
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2.  จัดการประชุมติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ใน
วันท่ี  17  กรกฎาคม  2555  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  ช้ัน  3  อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เข้ารับการอบรมในช่วงวันที่ 26 – 27  มิถุนายน  
2555  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการออกไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนร่วมกัน  ในการ
ด าเนินงานครั้งนี้  มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมประชุม  จ านวนทั้งสิ้น  20  คน  โดยเป็น
บุคลากรที่ได้ออกไปให้บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน  จ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.33  ของ
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการวิชาการ   
 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  40 คน                     () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 2)  จ านวนผู้ที่ไปเป็นวิทยากร  จ านวน 30 เปอร์เซ็นต์                    () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

   

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80                  () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

2)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80         () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  3)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90                () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

   

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน         5    ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ     100 
          

     นางจิตรา         มีค า    ผู้ให้ข้อมูล   
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รหัสงบประมาณ 104301050142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)                  โครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสืบสานโครงการอัน 

                                                            เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ             รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริให้มี

ประสิทธิภาพตรงตามพันธกิจและความต้องการในแผนงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

4.2  ประชาชนในเขตพื้นที่บริการได้รับการบริการวิชาการที่ตรงตามความต้องการ  มีความรู้ความเข้าใจ  และ

สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการบริการไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง 3 ครั้ง พ.ย.54 , 
เม.ย 55 , 
ก.ย. 55 

พ.ย.54 , 
เม.ย 55 , 
ก.ย. 55 

ค่ำตอบแทน 

5,000  บาท 
 

ค่ำใช้สอย 

10,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
5,000 บาท 

 

(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 

-  บาท 
 

ค่ำใช้สอย 

19,993.00 

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
-  บาท 

 
 

จัดหาวัสดุส านักงาน 1 งาน 1 งาน ต.ค. 55 – 
ก.ย. 55 

ต.ค. 55 – 
ก.ย. 55 

ส ารวจความต้องการ 1 งาน 1 งาน ต.ค.54  , 
ม.ค. 55 , 
พ.ค. 55 

ต.ค.54  , 
ม.ค. 55 , 
พ.ค. 55 

จัดท าแผนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  ประจ าปี 2555 

1 งาน 1 งาน พ.ย. 54 พ.ย. 54 

ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 3 ครั้ง 3 ครั้ง ม.ค. 55 , 
พ.ค. 55 , 
ก.ย. 55 

ม.ค. 55 , 
พ.ค. 55 , 
ก.ย. 55 

จัดท ารายงานประเมินแผนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 

1 งาน 1 งาน ส.ค. 55 – 
ก.ย. 55 

ส.ค. 55 – 
ก.ย. 55 

สรุปและรายงานผล 1 งาน 1 งาน ส.ค. 55 – 
ก.ย. 55 

ส.ค. 55 – 
ก.ย. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 20,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 19,993 

งบประมาณคงเหลือ 7 
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6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ในพื้นที่จังหวัด

พิษณุโลก  ครั้งที่  2  ในวันที่  22  พฤษภาคม  2555  เวลา  13.00 – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  ช้ัน  3  

อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  โดยมี  ผู้ช่วยศาตราจารย์ชญานิษฐ์  ศศิวิมล  รอง

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นประธานการประชุม  ได้ประชุมร่วมกับกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 

31  พร้อมด้วยครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  31  จ านวน  7  

โรงเรียน  เกี่ยวกับผลการด าเนินงานจัดอบรมครูต ารวจตระเวนชายแดน  ประจ าปี  2555  และแนวทางในการให้บริการ

วิชาการแก่ครูต ารวจตระเวนชายแดน  ในปีงบประมาณ  2556  ซึ่งทางกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  31  

ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อเตรียมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน  โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานดังกล่าว  

จ านวน  15,000  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จึงใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบการ

บริการจัดการงานส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  จ านวน  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูต ารวจตระเวนชายแดน  เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน   และได้โยกกิจกรรมในการพัฒนาระบบการบริการจัดการงานส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ  ไปรวมกับโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ     - 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  ส ารวจความต้องการ    จ านวน  1 เล่ม                                () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 2)  แผนโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  จ านวน 1 เล่ม                () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 3)  รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ   จ านวน 1 เล่ม                                () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 4)  ประเมินผลกระทบที่เป็นประโยชน์จากโครงการ  อย่างน้อย 10 โครงการ  () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ผู้รับบริการฝ่ายบริการวิชาการมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการงานโครงการ ร้อยละ  85                                  

                                    () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน...........5...............ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ...........100............... 

          

นางจิตรา         มีค า    ผู้ให้ข้อมูล   
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รหัสงบประมาณ 104302010142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)      โครงการส่งเสริมสืบสานงานอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ     รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อให้ผู้บริหารครูและผู้ดูแลเดก็ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีทักษะและเทคนิคการสอนในกลุ่มสาระ

ต่างๆเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.2  เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  และผู้ดูแลเด็กได้น าความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3  เพื่อให้ครูและนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้รับประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้จากการจัดค่าย

การเรียนรู้ทางวิชาการ 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 1 งาน 1 งาน ต.ค.54 – 
ก.ย 55 

ต.ค.54 – 
ก.ย 55 

ค่ำตอบแทน 

-  บาท 
 

ค่ำใช้สอย 

132,000 

บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
8,000 บาท 

 

(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 

46,800.00  
บาท 

ค่ำใช้สอย 

87,365.50 

บาท 
ค่ำวัสดุ  

5,763.00  
บาท 

 
 

บริหารโครงการ / ประชุมคณะกรรมการ 1 งาน 

 
1 งาน ต.ค.54 – 

ก.ย 55 

ต.ค.54 – 
ก.ย 55 

จัดท าระบบข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

1 ฐาน 1 ฐาน ต.ค.54 – 
ก.ย 55 

ต.ค.54 – 
ก.ย 55 

ด าเนินการจัดค่ายวิชาการ 2 ครั้ง 2 ครั้ง ธ.ค 54 – 
ม.ค.55 

ธ.ค 54 – 
ม.ค.55 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน 

1 ครั้ง 1 ครั้ง เม.ย. 55 – 
พ.ค. 55 

พ.ค. 55 

ศึกษาดูงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ

จัดการความรู้ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค. 55 
และ มิ.ย. 

55 

ธ.ค.55 

นิเทศติดตามงาน / ประเมินผลกระทบที่เป็น

ประโยชน์ 

1 งาน 1 งาน ม.ค. 55 , 
พ.ค. 55 , 
ส.ค. 55 , 
ก.ย. 55 

ก.ค.55 

สรุปผลด าเนินงาน 3 เล่ม 3 เล่ม ส.ค. 55 – 
ก.ย. 55 

ส.ค. 55 – 
ก.ย. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 140,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 139,928.50 

งบประมาณคงเหลือ 71.50 
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6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 ในปีงบประมาณ  2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ด าเนินงานส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ  จ านวน  1  โครงการ  คือ  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ซึ่ง

ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้

 1.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  

มีการประชุมร่วมกัน  จ านวน  2  ครั้ง  คือ 

  ครั้งท่ี  1  ในวันท่ี  11  เมษายน  2555  เวลา  13.00 – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  ช้ัน  3  

อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  พัฒนะ  รอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  เป็นประธานการประชุม  ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้

ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  และกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน

ที่  31  เกี่ยวกับแนวทางการให้บริการวิชาการแก่ครูต ารวจตระเวนชายแดน  ประจ าปี  2555   

  ครั้งท่ี  2  ในวันท่ี  22  พฤษภาคม  2555  เวลา  13.00 – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  ช้ัน  

3  อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ชญานิษฐ์  ศศิวิมล  รอง

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นประธานการประชุม  ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  ได้ประชุมร่วมกับกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31  พร้อมด้วยครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  31  จ านวน  7  โรงเรียน  เกี่ยวกับผลการด าเนินงานจัดอบรม

ครูต ารวจตระเวนชายแดน  ประจ าปี  2555  และแนวทางในการให้บริการวิชาการแก่ครูต ารวจตระเวนชายแดน  ใน

ปีงบประมาณ  2556   

 2.  จัดท าระบบข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สถาบันวิจัยและ

พัฒนา    ได้จัดท าฐานข้อมูลของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่  

ประวัติของโรงเรียน  โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  ข้อมูลบุคลากร  จ านวนนักเรียน  ตลอดจนผลการ

ด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริที่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ  บ้ านนุชเทียน  บ้านรักไทย  และ

อาทรอุทิศ  ท่ีได้ด าเนินการในปีการศึกษา  2554  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการให้บริการวิชาการต่อไป  

3.  กิจกรรมค่ายวิชาการ  แบ่งเป็น  2  ระยะ  คือ   
     ระยะที่  1  กิจกรรม  “ค่ายฝึกทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อพิชิตผลสัมฤทธิ์”  จัดให้แก่นักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่  
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ  บ้านนุชเทียน  บ้านรักไทย  อาทรอุทิศ  และนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จัดขึ้น  2  วัน  คือ  ในวันที่  18 – 19  ธันวาคม  2554  ณ  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในสาระความรู้ทางภาษาไทย
และคณิตศาสตร์  เกิดทักษะทางภาษาทั้งด้านการฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  และมีทักษะทางคณิตศาสตร์
ตอบสนองคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดจนได้รับประสบการณ์ตรงจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง
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จากฐานการเรียนรู้  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  มีนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  19  
คน  และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ านวน  36  คน  รวมทั้งสิ้น  55  คน  จากการ
สอบถามผู้เข้าร่วมกิจรรม  พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ  80.50  มีความรู้
ความเข้าใจวิชาภาษาไทย  ร้อยละ  92.40  วิชาคณิตศาสตร์  ร้อยละ  95.00  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์  ร้อยละ  83.20   

ระยะที่  2  กิจกรรม  “ติวเข้มเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้”  จัดให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
ลาดเรือ   บ้านนุชเทียน  บ้านรักไทย  และอาทรอุทิศ  จัดขึ้น  1  วัน  คือ  ในวันที่  20  มกราคม  2555  ณ  ห้อง
ประชุมราชาวดี  อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนทะเลแก้ว)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิัน้
พื้นฐาน (O-NET)  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  มีนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งสิ้น  19  คน  
จากการสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม  พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ  82.60  
มีความรู้ความเข้าใจวิชาสังคมศึกษา  ร้อยละ  94.80  วิชาวิทยาศาสตร์  ร้อยละ  94.80  วิชาภาษาอังกฤษ  ร้อยละ  
92.60  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  87.40  โดยมีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมคือ  ควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ให้มากข้ึน 

4.  กิจกรรมศึกษาดูงาน  จัดให้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในพื้นทีจ่ังหวัดพิษณุโลก  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ  บ้านนุช
เทียน  บ้านรักไทย  และอาทรอุทิศ  จัดขึ้น  1  วัน  คือ  ในวันท่ี  19  ธันวาคม  2554  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ   พิบูลสงคราม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้ศึกษาดู
งานกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ซึ่งมีผู้บริหารและครูผู้สอน
ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งสิ้น  12  คน  ประกอบด้วย  ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านลาดเรือ  บ้านนุชเทียน  บ้านรักไทย  และอาทรอุทศ  จ านวน  4  คน  และครูผู้สอนสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ  บ้านนุชเทียน บ้านรักไทย และอาทรอุทิศ  
จ านวน  8  คน  โดยได้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกับคณะครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  หลังจากนั้น  คณะครูโรงเรียนสาธิตฯ  ได้พาผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนเข้าชมการจัดการเรียนการสอนตามห้องต่าง ๆ  ซึ่งเป็นการสอนจริงในช่วงระยะเวลาที่เข้าชม  โดยได้มี
การสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานได้ดังนี้  1.  การจัดบรรยากาศในช้ันเรียน  พบว่า  ภายในห้องเรียนได้มีการจัดโต๊ะ
เรียนเป็นรูปต่าง ๆ เช่น  รูปตัวโอและตัวยู  มีการจัดโต๊ะเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม  
2.  รูปแบบและเทคนิคการสอน  พบว่า  ครูผู้สอนได้ใช้เทคนิคถามค าถามเพื่อน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้เด็กนักเรียนมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียน  3.  เทคนิคการเสริมแรงและการสร้างความสนใจให้กับนักเรียน  พบว่า  
ครูผู้สอนได้ยกตัวอย่างเพื่อนในห้องเรียนเพื่อเป็นกรณีศึกษาท าให้นักเรียนในห้องเรียนมีความกระตือรือร้นและให้ความ
สนใจ  4.  การใช้สื่อการเรียนรู้  พบว่า  ครูผู้สอนได้มีการใช้เพลงและมิวสิควีดีโอที่ก าลังเป็นที่นิยมมาใช้เป็นสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน  และจากประสบการณ์การศึกษาดูงานดังกล่าวท าให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเช่นนี้อีกเพื่อที่จะได้ให้ครูต ารวจตระเวน
ชายแดนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้มีโอกาสเห็นสภาพการจัดการเรียนการสอนที่แท้จริง  อีกทั้งยังให้ครูสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้ 
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5.  กิจกรรมอบรมครูประจ าปี  “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”  มีการจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะทางด้านการสอนแก่ ผู้บริหาร  ครู  และผู้ดูแลเด็กของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งในการ
ประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน รวมทั้งสิ้น  41  คน  ในการนี้  สถาบันวิจัยฯ ได้
ด าเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  เมื่อสอบถามถึง
ประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีต่อการจัดงานฯ ครั้งนี้  พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการอบรมในด้านต่าง ๆ  เช่น  การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการ
ด าเนินงาน, เนื้อหา/ หลักสูตร และกระบวนการที่จัดการฝึกอบรม, เอกสารประกอบการอบรม, ระยะเวลาของการ
ฝึกอบรม, สถานที่ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม, ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆในการด าเนินกิจกรรม, อาหาร
ว่าง และอาหารกลางวันที่จัดเตรียมให้, พิธีกร / ผู้ด าเนินรายการในการจัดอบรม, การอ านวยความสะดวกต่างๆของ
คณะกรรมการ และในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการในครั้งนี้  อยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน  คิดเป็น
ร้อยละ  87.63  (Mean  =  4.38, S.D.  =  0.59) ยกเว้นระยะเวลาของการฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 69.80 (Mean = 3.49, S.D. = 0.80) 

6.  กิจกรรมนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ลงพื้นที่นิเทศและ
ติดตามประเมินผลกระทบจากการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก  จ านวน  
4  แห่ง  ได้แก่ ครั้งท่ี  1  วันที่  10  กรกฎาคม  2555  ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน     บ้านลาดเรือ  บ้านนุชเทียน  และบ้านรักไทย  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก  ครั้งที่  2  วันที่  13  
กรกฎาคม  2555  ลงพื้นท่ีนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ  อ าเภอนครไทย  
จังหวัดพิษณุโลก  จากการนิเทศติดตามประเมินผลกระทบดังกล่าว  พบว่า  1.  ผู้บริหารโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ได้น าความรู้ที่ได้รับจากการรับเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้บริหาร  ไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าหลักสูตรแกนกลางเพื่อ
ท าแผนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดได้ และสามารถบูรณาการ
โครงการพระราชด าริให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้  2.  ครูผู้สอนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ได้
น าความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมในหลักสูตรครูผู้สอน  ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนโดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมให้มากขึ้น  ท าให้นักเรียนตั้งใจเรียนและสนุกสนานที่ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  
และเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น  อีกทั้งยังน าความรู้เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรไปเป็นแนวในการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้และสอดคล้องกับท้องถิ่นชุมชน ท าให้ครูสอนได้ตรงประเด็นตามเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้และตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด  3.  ผู้ดูแลเด็กโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ได้น าความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรผู้ดูแลเด็ก  ไปใช้ประโยชน์ในการสังเกตเด็กนักเรียนของโรงเรียนมามีความพิเศษหรือไม่ เพื่อที่จะได้
จัดการเรียนการสอนและการเสริมทักษะและพัฒนาการให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าว  อีกทั้งยังได้น าความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการเล่านิทานและการใช้เพลง เกมต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเข้าจังหวะ ท าให้เด็ก
ปฐมวยัมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อามรณ์  สังคม จิตใจ และสติปัญญาดีมากยิ่งข้ึน  และจากการพัฒนาครูต ารวจตระเวน
ชายแดนอย่างต่อเนื่อง  ท าให้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สั่งสมความรู้จนก่อเกิดทักษะและสามารถสร้างกลไกใน
การพัฒนาตนเอง  โดยการบูรณาการกับโครงการพระราชด าริและน าความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาจัดท าเป็นหลักสูตร
ท้องถิ่นขึ้น  เช่น  ประเพณีปักธงชัยและการจักสานผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากไม้ไผ่ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาทร
อุทิศ  และการจักสานไม้กวาดจากดอกหญ้าของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ  ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้แกชุ่มชนได้เป็นอย่างดี    
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7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   
- 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  80 คน                     () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80                  () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

2)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80              () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  3)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  90          () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  4)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีความเข้มแข้งและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอย่างน้อย2 รร.             

                                     () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน...........5...............ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ..........100................ 

     นางจิตรา         มีค า    ผู้ให้ข้อมูล   
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รหัสงบประมาณ 104301040142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและบริการกับเครือข่าย 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ) โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 

4.2  เพื่อพัฒนา/ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและการให้บริการวิชาการสู่ผู้ประกอบการหรือชุมชนที่เป็น

เครือข่าย 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

จัดหาวัสดุส านักงาน 1 งาน 1 งาน พ.ย.54 – 
ก.ย. 55 

พ.ย.54 – 
ก.ย. 55 

ค่ำวัสดุ
ส ำนักงำน

15,000 บาท 
 

ค่ำจัด
ประชุม 

15,000 บาท 
 
 

ค่ำ
ด ำเนินกำร
20,000 บาท 

 

(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำวัสดุ
ส ำนักงำน 

2,800 บาท 
 

ค่ำจัด
ประชุม 

13,134.58 

บาท 
 

ค่ำ
ด ำเนินกำร

33,942 

บาท 
 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายคลินิก

เทคโนโลยี 

2 ครั้ง 2 ครั้ง  พ.ย.54 – 
ก.ย. 55 

พ.ย.54 – 
ก.ย. 55 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเครือข่าย อวน. 2 ครั้ง 2 ครั้ง พ.ย.54 – 
ก.ย. 55 

พ.ย.54 – 
ก.ย. 55 

ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การบริการวิชาการ 

1 เครือข่าย 1 
เครือข่าย 

พ.ย.54 – 
ก.ย. 55 

พ.ย.54 – 
ก.ย. 55 

สรุปรายงานผลด าเนินงาน 1 งาน 1 งาน พ.ย.54 – 
ก.ย. 55 

พ.ย.54 – 
ก.ย. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 50,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 49,876.58 

งบประมาณคงเหลือ 123.42 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ด าเนินการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ในการ
ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  ดังนี ้

1.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี  ดังนี้   

1.1  การจัดประชุมคณะกรรมการประจ าปี  ครั้งที่  1/2555  ในวันที่  13  กุมภาพันธ์  2555  ณ  
ห้องประชุมราชาวดี  อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  พัฒนะ   
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์  ศศิวิมล  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าทิพย์  วงษ์ประทีป  ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตราจารย์ประจ าจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เข้าร่วมประชุม  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการให้บริการของคลินิกเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบ
โจทย์ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง  ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสินค้า OTOP  สู่สากล   

1.2  การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  ประจ าปี 2555  
ในวันที่  30 – 31  กรกฎาคม  2555  ณ  โรงแรมรามาการ์เดนส์  กรุงเทพมหานคร  โดยส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และมีแนวทางการด าเนินงาน
เครือข่ายความมือไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน  ตลอดจนให้เกิดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของเครือข่าย
ความร่วมมือ ในการด าเนินงานตอบสนองความต้องการของชุมชน  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าทิพย์  วงษ์ประทีป  
และนางสาวจุติญาณี  จิตรสุวรรณ  เข้าร่วมประชุม     

2.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  (อวน.)  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้
ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  (อวน.)  ดังนี้   

2.1  การเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2555  
ณ  ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกับรัฐมนตรี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัย  จ านวน  7  เครือข่าย  ประกอบด้วย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยพะเยา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์  และมหาวิทยาลัยนเรศวร  เกี่ยวกับความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ของแต่
ละภูมิภาค  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าทิพย์  วงษ์ประทีป  เข้าร่วมประชุม   

3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  ดังนี้   

 3.1  เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ “สัปดาห์บริการวิชาการ”  และลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
ที่จะน าไปสู่การจัดท า MOU ในอนาคต  จัดโดยเครือข่ายบริการวิชาการ  สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่  
19 – 20  มีนาคม  2555  ณ  ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา – ทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี  จากการเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาดังกล่าว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  พัฒนะ  เป็นผู้แทนลง
นามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาไทย  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย  จ านวน  37  แห่ง   

3.2  เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการด าเนินงานติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ  ฟื้นฟู  
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555  และโครงการป้องกันปัญหา
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อุทกภัยต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่ายหลักในการด าเนินงาน  

 
7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  มีการด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี จ านวน 2 ครั้ง      () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 2)  มีการด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ        () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

    จ านวน 2 ครั้ง      

 3)  มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น            () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

                 จ านวน 1 เครือข่าย                       

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ความพึงพอใจของเครือข่ายที่เข้าร่วมด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน   4   ตัวช้ีวัด   คิดเป็นร้อยละ   100 
          

     นางจิตรา         มีค า    ผู้ให้ข้อมูล   
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รหัสงบประมาณ 104301020142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)                 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา 

         ท้องถิ่น 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา 

                                                            ท้องถิ่น 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ             รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ  ตรงตามพันธกิจและความต้องการใน

แผนงานบริการวิชาการ 

4.2  ประชาชนในเขตพื้นที่บริการได้รับการบริการวิชาการที่ตรงตามความต้องการ มีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการบริการไปพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง 3 ครั้ง พ.ย.54 , 
เม.ย 55 , 
ก.ย. 55 

พ.ย.54 , 
เม.ย 55 , 
ก.ย. 55 

ค่ำตอบแทน 
-  บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

81,600 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
18,000 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
-  บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

93,560 บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
6,040  บาท 

 
 

จัดหาวัสดุส านักงาน 1 งาน 1 งาน ต.ค. 55 – 
ก.ย. 55 

ต.ค. 55 – 
ก.ย. 55 

ส ารวจความต้องการ 1 งาน 1 งาน ต.ค.54  , 
ม.ค. 55 , 
พ.ค. 55 

ต.ค.54  , 
ม.ค. 55 , 
พ.ค. 55 

จัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี 2555 1 งาน 1 งาน พ.ย. 54 พ.ย. 54 

ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 3 ครั้ง 3 ครั้ง ม.ค. 55 , 
พ.ค. 55 , 
ก.ย. 55 

ม.ค. 55 , 
พ.ค. 55 , 
ก.ย. 55 

จัดท ารายงานประเมินแผนบริการวิชาการ 1 งาน 1 งาน ส.ค. 55 – 
ก.ย. 55 

ส.ค. 55 – 
ก.ย. 55 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริการวิชาการ 1 งาน 1 งาน ส.ค. 55 – 
ก.ย. 55 

ส.ค. 55 – 
ก.ย. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 99,600 

งบประมาณที่ใช้จริง 99,600 

งบประมาณคงเหลือ 0 
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6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น  และโครงการพัฒนาระบบการบริการจัดการงานส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ  ในปี  2555  ดังนี ้

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการ  และงานส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจ าปี  2555  และเชิญประชุมเพื่อทบทวนแผนและผลการ

ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  ในปี  2554  และร่วมกันก าหนด

แนวทางในการให้บริการวิชาการ  ประจ าปี  2555   

2.  ส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการส ารวจความต้องการรับ

บริการวิชาการ  โดยให้ผู้รับบริการวิชาการกรอกข้อมูลความต้องการในแบบส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการ  และ

จัดท าเป็นข้อมูลประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อให้แต่ละหน่วยงานจัดท าข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปี 

2555 

3.  จัดท าแผนบริการวิชาการและแผนส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ประจ าปี   2555  

ซึ่งในปีน้ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีโครงการบริการวิชาการ  จ านวน  26  โครงการ  เป็นโครงการที่มีการบูร

ณาการกับการเรียนการสอน  จ านวน  17   โครงการ  และบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน  จ านวน  5  

โครงการ  โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  จ านวน  10  โครงการ  เป็นโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียน

การสอน  จ านวน  5   โครงการ  และบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน  จ านวน  5  โครงการ 

4.  ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการติดตามความก้าวหน้าการ

ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ และโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  เป็นระยะ  โดยให้รายงาน

ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  และเชิญประชุมผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อน าเสนอ

ความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  และมีการเชิญประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  ร่วมกันถึง

ปัญหาและอุปสรรคในการออกให้บริการวิชาการ 

5.  รายงานการประเมินแผนบริการวิชาการและแผนโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ   ประจ าปี  

2555  พบว่า  โครงการที่ระบุในแผนบริการวิชาการ  จ านวน  26  โครงการ  และโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ  จ านวน  10  โครงการ  มีผลการด าเนินงานบรรลุความส าเร็จตามตัวช้ีวัดทุกโครงการ 

6.  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  ผู้รับผิดชอบ

โครงการบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  ได้มีการติดตามและประเมินผลกระทบที่เป็น
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ประโยชน์จากการให้บริการวิชาการของโครงการ  พบว่า  ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการวิชาการ  สามารถน า

ความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์  เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน  ท าให้มีความเข้มแข็ง

และเกิดเป็นความยั่งยืนขึ้นภายในชุมชน 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  มีผลส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการ จ านวน  1  เล่ม          () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 2)  มีแผนบริการวิชาการประจ าปี 2555  จ านวน 1 เล่ม                      () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 3)  มีรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการบริการวิชาการ  จ านวน 1 เล่ม                       () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 4) มีการประเมินผลกระทบที่เป็นประโยชน์จากโครงการ  26 โครงการ             () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน

   

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน    5   ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ    100   
          

     นางจิตรา         มีค า    ผู้ให้ข้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 160601070142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)                   โครงการจัดท าวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)       โครงการจัดท าวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ              รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและผลงานทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.2 เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ  และงานวิจัยระหว่างนักวิชาการ  นักวิจัยและ

ผู้สนใจทั่วไป 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ประชาสัมพันธ์งานวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ต.ค.54  ต.ค.54  ค่ำตอบแทน 
   -  บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

70,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
 - บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

ประสานและด าเนินการรับบทความเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร่ ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ 

และผู้เขียนบทความเพื่อจัดพิมพ์วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเผยแพร่

วารสาร 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ต.ค.54 ต.ค.54 

จัดท ารูปเล่มวารสาร / ส่งโรงพิมพ์ 2 ฉบับ 2 ฉบับ มี.ค.55 มี.ค.55 

รายงานผลการด าเนินงานของวารสาร เผยแพร่

วารสารและจัดส่ง reprint ให้ผู้เขียนบทความ 

3 ครั้ง 3 ครั้ง มี.ค.55 มี.ค.55 

ประเมินคุณภาพวารสาร 1 ครั้ง 1 ครั้ง ก.ย. 55 ก.ย. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 70,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 70,000 

งบประมาณคงเหลือ 0 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม  

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานในการจัดท าวารสารและมีก าหนดออกวารสารราย 6 เดือน  ทั้งนี้ผลงานที่จะ

น ามาลงตีพิมพ์ในวารสาร ต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   เพื่อให้วารสารมีคุณภาพตาม

ระดับมาตรฐานสากล   ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  หรือ TCI  Centre   สามารถเผยแพร่

ผลงานวิจัยของคณาจารย์  นักวิจัย  นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายสู่การน าไปใช้ประโยชน์  ทั้งภายในและ
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ภายนอกมหาวิทยาลัยลัย   และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ  และงานวิจัยระหว่างนักวิชาการ  

นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  จ านวนวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล 

                  สงครามที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตรงตามเป้าหมาย    จ านวน  2  ฉบับ () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  อยู่ในเกณฑ์คุณภาพตามล าดับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร 

                              ไทย TCI  Center         () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน              (  )  น้อยกวา่แผน  ( )  เปน็ไปตามแผน  (  )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน  (  )  ช้ากว่าแผน    () เป็นไปตามแผน (  )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน            (  )  น้อยกวา่แผน   ()  เปน็ไปตามแผน (   ) มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน    2    ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  100 
          

       น.ส.ปิยวดี    น้อยน้ าใส  ผู้ให้ข้อมูล 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 960601030221 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)                   จัดท าวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจาก 

          งานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)       จัดท าวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่อง 

                                                             จากงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ              ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่ายการ

น าไปใช้ประโยชน์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.2  เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ และงานวิจัยระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยและ

ผู้สนใจทั่วไป 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ประชาสัมพันธ์งานวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ต.ค.54  ต.ค.54  ค่ำตอบแทน 
100,000 บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

150,000บาท 
 

ค่ำวัสดุ   
- บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

ประสานและด าเนินการรับบทความเพื่อตีพิมพ์ 1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ย.54–

ก.พ.55 

พ.ย.54–

ก.พ.55 

จัดพิมพ์วารสาร 1 ครั้ง 1 ครั้ง มี.ค.55 มี.ค.55 

รายงานผลการด าเนินงานของวารสาร เผยแพร่

วารสารและจัดส่ง reprint ให้ผู้เขียนบทความ 

3 ฉบับ 3 ฉบับ มี.ค..55 มี.ค..55 

สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง มี.ค. 55 มี.ค. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 250,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 249,905 

งบประมาณคงเหลือ 95 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม  

       สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานในการจัดท าวารสารและมีก าหนดออกวารสารราย 6 เดือน  ทั้งนี้ผลงานที่จะ
น ามาลงตีพิมพ์ในวารสาร ต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   เพื่อให้วารสารมีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐานสากล   ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  หรือ TCI  Centre   สามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยของคณาจารย์  นักวิจัย  นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายสู่การน าไปใช้ประโยชน์  ทั้งภายในและ
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ภายนอกมหาวิทยาลัยลัย   และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ  และงานวิจัยระหว่างนกัวิชาการ  
นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป    แต่เนื่องจากจ านวนบทความวิจัยที่ผ่านเกณฑ์คณุภาพของผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อน าลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิจัยมีจ านวนน้อย  คณะกรรมการจึงมีการประชุมและใหด้ าเนินการยุบศาสตร์ทางการวิจัยเหลอืเพียงแค่ 2 
ศาสตร์  คือวิทยาศาสตร์  และสังคมศาสตร์  และเนื่องจากจ านวนวารสารมีน้อย  เพื่อเป็นการลดต้นทุนจึงให้จัดพิมพ์เล่ม
วารสารเพียงแค่  2 ฉบับต่อปี 
 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  จ านวนวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล 

                  สงครามที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตรงตามเป้าหมาย    จ านวน  3  ฉบับ (   ) ผ่าน   () ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  อยู่ในเกณฑ์คุณภาพตามล าดับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร 

                              ไทย TCI  Center         () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน              ()  น้อยกวา่แผน  (   )  เปน็ไปตามแผน  (  )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน  (  )  ช้ากว่าแผน    () เป็นไปตามแผน (  )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน            (  )  น้อยกวา่แผน   ( )  เปน็ไปตามแผน (   ) มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน    1    ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  50 
          

       น.ส.ปิยวดี    น้อยน้ าใส  ผู้ให้ข้อมูล 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 160601120142 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)                 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจยัและการบริการวชิาการ 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ            รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อเก็บข้อมูลผลงานวิจยัและการบริการวิชาการ องค์ความรู้  
4.2 เพื่อง่ายต่อการสืบค้น แก้ไข เผยแพร่และใช้งาน 
4.3 เพื่อให้ผู้บริหาร ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่มีข้อมูล

เพียงพอ เป็นปัจจุบัน สะดวกและรวดเร็ว 
4.4 ประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการได้ทราบถึงผลการด าเนินงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และศกัยภาพ

ของบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม และสามารถตัดสินใจขอรับบริการวิชาการที่ตรงตามความต้องการ 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 ครั้ง 3 ครั้ง ธ.ค. 54 – 

ม.ค 55 

ธ.ค. 54 – 

ม.ค 55 

ค่ำตอบแทน 
22,000 บาท 

 
ค่ำใช้สอย 
8,000 บาท 

 
ค่ำวัสดุ   
- บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

2. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลงานวิจยัและบรกิารวิชาการ 4 ระบบ 4 ระบบ พ.ย.54 – 

พ.ค 55 

พ.ย.54 – 

พ.ค 55 

3. จัดท าข้อมูลการใช้งานของระบบต่างๆ 1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

ม.ค.55 – 

มิ.ย. 55 

ม.ค.55 – 

มิ.ย. 55 

4. ประเมินความปลอดภยัและความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ 

2 ครั้ง 2 ครั้ง เม.ย. 55 – 

มิ.ย. 55 

เม.ย. 55 

– มิ.ย. 55 

5. จัดท ารายงานประเมินผลเสนอต่อผู้บริหาร 1 ครั้ง 1 ครั้ง มิ.ย 55 มิ.ย 55 

6. ปรับปรุงศักยภาพของระบบตามผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ 

1ครั้ง 1ครั้ง ก.ค. 55 – 

ส.ค. 55 

ก.ค. 55 – 

ส.ค. 55 

7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ   ก.ย. 55 ก.ย. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 30,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 29,861 

งบประมาณคงเหลือ 139 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งสนับสนุนการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากทางวิชาการและวิจัยจากภูมิปัญญาไทย

และภูมิปัญญาสากลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ซึ่งผลงานและองค์ความรู้จากงานวิจัยต่างๆ  ที่นักวิจัยได้จัดท าขึ้นตั้งแต่

เริ่มก่อตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาจนมาถึงปัจจุบันมีจ านวนมาก  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการขึ้นเพื่อรองรับงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่นักวิจัยและอาจารย์ได้เผยแพร่และ

ถ่ายทอดซึ่งมีทั้งองค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  มี

ความเที่ยงตรง  ช่วยลดความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล  และลดปริมาณของข้อมูล  ท าให้จัดเก็บได้ครั้งละมากๆ  

สืบค้นและแก้ไขได้ง่าย   ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน  ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ

ประชาชนในเขตพืน้ที่ท่ีรับบริการสามารถใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานตามภารกิจเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิ์

ภาพ   ทั้งนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ    มีการตรวจสอบและประเมินความปอลดภัยอย่างสม่ าเสมอโดย

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ จากนั้นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าเป็นรายงานประเมินผลเสนอต่อผู้บริหาร  

พร้อมทั้งปรับปรุงศักยภาพของระบบตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะ   จากนั้นจึงจัดท าผลการด าเนินงานโครงการเป็น

รูปเล่มสมบูรณ์ 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน  2 ระบบ            () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ระดับความพึงพอใจของระบบฐานข้อมูล  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75     () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 
  

   

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน.........2.................ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ.........100 
          

     นายสามารถ    เน่าบู่    ผู้ให้ข้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 260601140221 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)                 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA เพื่อเพ่ิมขีด 

                                                       ความสามารถในการบริหารจดัการ 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)     โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้วย PMQA 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ           รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1.ประเมินแผนปฏิบัติการ 2555 1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค.54 ธ.ค.54 ค่ำตอบแทน 
- บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

49,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
6,000 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

2.ประเมินแผนยุทธศาสตร์ 2553-2555 1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค.54 ธ.ค.54 

3.สร้างความเข้าใจระบบ PMQA 2 ครั้ง 2 ครั้ง ม.ค. 55 – 

มี.ค 55 

ม.ค. 55 – 

มี.ค 55 

4.จัดท าแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ 1 ครั้ง 1 ครั้ง ม.ค. 55 – 

มี.ค 55 

ม.ค. 55 – 

มี.ค 55 

5.สร้างความเข้าใจและถ่ายทอด  
  แผนกลยุทธ์สู่ทกุงาน 

2 ครั้ง 2 ครั้ง เม.ย 55 เม.ย 55 

6.จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี 1 ครั้ง 1 ครั้ง ม.ค. 55 – 

มี.ค 55 

ม.ค. 55 – 

มี.ค 55 

7.แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ2556 1 แผน 1 แผน พ.ค.55 – 

มิ.ย.55 

พ.ค.55 – 

มิ.ย.55 

8.ประเมินการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค. 55 , 

มี.ค 55 , 

มิ.ย.55 , 

ก.ย. 55 

ธ.ค. 55 , 

มี.ค 55 , 

มิ.ย.55 , 

ก.ย. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 55,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 6,259.50 

งบประมาณคงเหลือ 48,740.50 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้วย PMQA   เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการภายในให้มีกระบวนการวางแผน  ด าเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผลจนสามารถ

บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการด าเนินโครงการเริ่มตั้งแต่การประเมินแผนปฏิบัติการ 2555  

ประเมินแผนยุทธศาสตร์  2555    และจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระบบ  PMQA  , จัดท าแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ  

และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม   จากน้ันจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดและสร้างความ

เข้าใจแผนกลยุทธ์สู่ทุกฝ่าย  และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน   

โดยมีการประเมินการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  ทุกๆ 3 เดือน 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  การบรรลุความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90             () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 
2)  การบรรลุความส าเร็จของแผนกลยุทธ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 3)  บุคลากรในสถาบันวิจัยมีความรู้ความเข้าใจระบบ PMQA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90          

          () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 2)  ความพึงพอใจต่อการรับบริการตามภารกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80           () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน  

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน.............5.............ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ.........100................. 
          

     นางสาวกัลนิกา  พูลผล    ผู้ให้ข้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 260601140121 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)                  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA เพื่อเพ่ิมขีด 
                                                        ความสามารถในการบริหารจดัการ 
2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)       โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ             รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อพัฒนาระบบและการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1.น าผลการประเมินคุณภาพมา  
   จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ย.54 - 

ธ.ค.54 

พ.ย.54 - 

ธ.ค.54 

ค่ำตอบแทน 
- บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

15,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
5,000 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

2.จัดท าแผนด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ 1 แผน 1 แผน ธ.ค.54 ธ.ค.54 

3.สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ 

2 ครั้ง 2 ครั้ง ธ.ค.54 , 

มี.ค. 55 , 

มิ.ย. 55 

ธ.ค.54 , 

มี.ค. 55 , 

มิ.ย. 55 

4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพกับ
เครือข่าย 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค.54 , 

มี.ค. 55 

ธ.ค.54 , 

มี.ค. 55 

5.จัดเก็บ/ติดตามผลการด าเนินงาน   
  รอบ 6 เดือน 9 เดือน 

2 ครั้ง 2 ครั้ง ธ.ค.54 , 

มี.ค. 55 

ธ.ค.54 , 

มี.ค. 55 

6.จัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงาน 1 เล่ม 1 เล่ม เม.ย. 55 – 

มิ.ย. 55 

เม.ย. 55 

– มิ.ย. 55 

7.จัดท า SAR 1 เล่ม 1 เล่ม ก.ค. 55 ก.ค. 55 

8.รับการประเมินคุณภาพ 1 ครั้ง 1 ครั้ง ก.ค. 55 – 

ส.ค. 55 

ก.ค. 55 – 

ส.ค. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 20,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 19,995 

งบประมาณคงเหลือ 5 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  และได้ผ่านการประเมินคุณภาพ

การศึกษาศึกษาภายนอกจากส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 ในปีการศึกษา 2554  และ
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในเดือนกรกฏาคม  2555 ที่ผ่านมา  ซึ่ง

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  มีองค์ประกอบและตัวช้ีวัดจ านวนมาก  ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัด

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  โดยเริ่มจากการน าผลการประเมินคุณภาพมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพกับเครือข่ายต่างๆ  

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีกับทางราชภัฏก าแพงเพชร  โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้น าแนวปฏิบัติที่ดีของทางสถาบันวิจัยและพัฒนาไปเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดท า

รายงานประเมินตนเองในปีต่อไป    รวมถึงติดตามผลการด าเนินงาน  โดยแบ่งเป็น 2  ช่วงคือ รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 

เดือน  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการด าเนินงานมาจัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่าน

มา  เพื่อน ามาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย  อย่างน้อย 2 ครั้ง       () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 
  2)  มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกนัคุณภาพ  อย่างน้อย 1 ครั้ง         () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  อยู่ในระดับดีมาก                 () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน............3..............ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ...........100............... 
          

     นางสาวกัลนิกา   พูลผล    ผู้ให้ข้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 960601020221 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)                 โครงการงานพัฒนาระบบการติดตามความส าเร็จของงาน 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการงานพัฒนาระบบการติดตามความส าเร็จของงาน 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ            รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล  รายงานความส าเร็จของการบริหารงานและกลยุทธ์ 

4.2  เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนงาน / โครงการ 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ประชุมคณะกรรมการ  2 ครั้ง  2 ครั้ง ต.ค.54  ต.ค.54  ค่ำตอบแทน 
-  บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

80,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
13,900 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

พัฒนาระบบการติดตามงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง ต.ค.54 – 

พ.ย.54 

ต.ค.54 – 

พ.ย.54 

ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบ  3 ครั้ง  3 ครั้ง พ.ย.54 – 

ธ.ค. 54 

พ.ย.54 – 

ธ.ค. 54 

จัดท ารายงานประจ าปี 1 เล่ม 1 เล่ม พ.ย.54 – 

ธ.ค. 54 

พ.ย.54 – 

ธ.ค. 54 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 1 เล่ม 1 เล่ม พ.ย.54 – 

ธ.ค. 54 

พ.ย.54 – 

ธ.ค. 54 

จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค. 54 ธ.ค. 54 

ประเมินการบรรลุความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค. 54 – 

ม.ค. 55 

ธ.ค. 54 – 

ม.ค. 55 

ประเมินการบรรลุความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 1 ครั้ง 1 ครั้ง ม.ค. 55 – 

ก.พ. 55 

ม.ค. 55 – 

ก.พ. 55 

น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบการติดตาม 1 ครั้ง 1 ครั้ง ก.พ. 55 – 

มี.ค. 55 

ก.พ. 55 – 

มี.ค. 55 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 1 เล่ม 1 เล่ม มี.ค. 55 มี.ค. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 93,900 

งบประมาณที่ใช้จริง 93,900 

งบประมาณคงเหลือ 0 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดให้มีการพัฒนาระบบงานติดตามและประเมินผล  รายงานความส าเร็จของการ

บริหารงานและกลยุทธ์   โดยในช่วงเดือนตุลาคม –พฤศจิกายน  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการและร่วมกันพัฒนาระบบ

การติดตามงาน  และเริ่มประเมินผลการด าเนินงานตามระบบ  จัดท ารายงานประจ าปี  และ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

ตามความส าเร็จระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  จากนั้นจึงจัดท ารายงานเสนอต่อผูบ้ริหาร ให้ผู้บริหารตรวจสอบพร้อม

บทสรุปผู้บริหาร   จัดท ารายงานการประเมินการบรรลุความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์  และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง

ระบบการติดตาม  ในช่วงเดือนมีนาคมจึงท าการสรุปและรายงานผลการด าเนินงานทั้งหมดที่ทางสถาบันวิจัยได้ด าเนินการ 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  การบรรลุความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90            () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 2)  กาบรรลุความส าเร็จของแผนกลยุทธ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                  () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 3)  การบรรลุความส าเร็จของระบบการติดตามงาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบติดตามงาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80           () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

   

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน     4    ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ     100 
          

     นางสาวกัลนิกา   พูลผล    ผู้ให้ข้อมูล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 90 

 

รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 260601150121 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)                  โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ             รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อเพิ่มความรอบรูด้้านการบริหารทีส่ามารถน ามาใช้ในการปฏบิัติงาน 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1.สนับสนุนการเข้ารับการอบรม 5 คน 5 คน ต.ค.54 – 

ก.ย. 55 

ต.ค.54 – 

ก.ย. 55 

ค่ำตอบแทน 
- บาท 

 
ค่ำใช้สอย 
40,000 
บาท 

 
ค่ำวัสดุ   
- บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

2.ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง เม.ย 55 – 

มิ.ย 55 

เม.ย 55 – 

มิ.ย 55 

3.จัดท าคู่มือการปฏบิัติงาน 1 เล่ม 1 เล่ม พ.ย. 54 – 

ส.ค. 55 

พ.ย. 54 – 

ส.ค. 55 

4.สรุปผลการด าเนินงาน 1เล่ม 1เล่ม ส.ค.55 – 

ก.ย. 55 

ส.ค.55 – 

ก.ย. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 40,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 39,859 

งบประมาณคงเหลือ 141 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารขึ้น  เพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านการบริหารที่

สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  พัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้น า  และเสริมสร้างก าลังใจผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่งไปท่ีการน า

ทักษะทางการบริหารรวมเข้ากับหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้เป็นแนวทางไปสู่การบริหารที่เน้นผลงานเป็นส าคัญ  

โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริการเข้ารับการอบรมที่มีขึ้นในรอบปี  จัดการศึกษาดูงาน  และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  และ

สรุปผลการด าเนินงาน 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  ผู้บริหารได้รับการพัฒนา  จ านวน  5 คน                     () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 2)  ผลการประเมินด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร จ านวน 8 ข้อ                      () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารไม่น้อยกว่าร้อยละ  80                   

                                   () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน...........3...............ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ.............100............. 
          

     นางสาวกัลนิกา   พูลผล    ผู้ให้ข้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 260601150221 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)          โครงการเสริมศักยภาพบุคลากร 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลกัด้านมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Achievement Motivation) และ

การบริการที่ดี (Service Mind) 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1.สนับสนุนการเข้ารับการอบรม 12 คน 12 คน ต.ค.54 – 

ก.ย. 55 

ต.ค.54 – 

ก.ย. 55 

ค่ำตอบแทน 
- บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

50,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ   
- บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

2.ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง เม.ย 55 – 

มิ.ย 55 

เม.ย 55 – 

มิ.ย 55 

3.จัดท าคู่มือการปฏบิัติงาน 1 เล่ม 1 เล่ม พ.ย. 54 – 

ส.ค. 55 

พ.ย. 54 – 

ส.ค. 55 

4.สรุปผลการด าเนินงาน 1 เล่ม 1 เล่ม ส.ค.55 – 

ก.ย. 55 

ส.ค.55 – 

ก.ย. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 50,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 49,871 

งบประมาณคงเหลือ 129 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  จึงจัดท า

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขึ้น    เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้บุคลากรปฏิบัติงานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  และเสริมสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  และตระหนักในคุณค่าของตนเอง  เพื่อน าความรู้

ไปใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  บุคลากรได้รบัการพัฒนา  จ านวน  12 คน                  () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การเข้าสู่ต าแหน่งตาม  

                            สายงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  80                                                         () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน............2..............ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ...........100............... 
          

     นางสาวกัลนิกา    พูลผล    ผู้ให้ข้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 260601160121 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)          โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการจัดท ารายงานประจ าปี และรายงานผลด าเนินงานต่างๆ 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ   หัวหน้าส านักงานเลขาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อแสดงผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาของหน่วยงาน 

4.2  เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1.ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง พ.ย.54 พ.ย.54 ค่ำตอบแทน 
- บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

21,500 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
3,500 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

2.รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะหแ์ละแปล
ผล 

2 ครั้ง 2 ครั้ง พ.ย.54 – 

มิ.ย. 55 

พ.ย.54 – 

มิ.ย. 55 

3.จัดท ารายงานประจ าป ี 1 เล่ม 1 เล่ม ก.ค. 55 – 

ส.ค. 55 

ก.ค. 55 – 

ส.ค. 55 

3.สรุปผลการด าเนินงาน 1 เล่ม 1 เล่ม ส.ค. 55 – 

ก.ย. 55 

ส.ค. 55 – 

ก.ย. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 25,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 24,875.88 

งบประมาณคงเหลือ 124.12 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้ความส าคัญกับการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี  จึงได้จัดท า

โครงการจัดท ารายงานประจ าปีและรายงานผลด าเนินงานต่างๆขึ้น    เพื่อแสดงผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของ

สถาบันและเผยแพร่ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน   สามารถน าข้อมูลผลการด าเนินงานย้อนหลังมาช่วยในการตัดสินใจ

ของผู้บริหารได้อีกทางหนึ่ง  โดยโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท ารายงานประจ าปี

และรายงานผลการด าเนินงาน    และด าเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณเดือน
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

มีนาคม  เพื่อน าข้อมูลมาด าเนินการวิเคราะห์และแปลผล  เมื่อด าเนินการแปลผลแล้วจึงจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานประจ าปี  

และสรุปผลการด าเนินงานต่างๆประมาณเดือนสิงหาคม 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  รายงานประจ าปีและรายงานผลการด าเนินงาน  จ านวน  3 เล่ม            () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 2)  จ านวนการเผยแพร่อย่างน้อย จ านวน 3 ช่องทาง                    () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน.........2.................ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ........100.................. 
          

     นางสาวกัลนิกา   พูลผล    ผู้ให้ข้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 260601170121 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)                  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)      โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ            รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ โดยระบบสารสนเทศจะต้อง

ตอบสนองแสดงผลสรุป สถติิข้อมลู ในการแก้ไขปญัหาอย่างทันท่วงที เป็นปัจจุบัน สะดวกและรวดเรว็   

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 ครั้ง 3 ครั้ง ธ.ค.54 – 

ม.ค 55 

ธ.ค.54 – 

ม.ค 55 

ค่ำตอบแทน 
7,200 บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

62,800 บาท 
 

ค่ำวัสดุ   
- บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

2. พัฒนาระบบฐานขอ้มูล 4 ระบบ ฐานขอ้มูลวิจัย  
ฐานข้อมูลบริการวิชาการ ฐานขอ้มูลงานโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ ระบบวารสาร(e-journal) 
และเว็บไซต์สถาบันวิจยั 

4 ระบบ 4 ระบบ พ.ย.54 – 

พ.ค. 55 

พ.ย.54 – 

พ.ค. 55 

3. จัดท าข้อมูลการใช้งานของระบบต่างๆ 1 

ฐานข้อมูล 

1 

ฐานข้อมูล 

ม.ค. 55 – 

มิ.ย 55 

ม.ค. 55 – 

มิ.ย 55 

4. ประเมินความปลอดภยัและความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง เม.ย 55 – 

มิ.ย. 55 

เม.ย 55 – 

มิ.ย. 55 

5. จัดท ารายงานประเมินผลเสนอต่อผู้บริหาร 1 ครั้ง 1 ครั้ง มิ.ย. 55 มิ.ย. 55 

6. ปรับปรุงศักยภาพของระบบตามผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ก.ค. 55 – 

ส.ค. 55 

ก.ค. 55 – 

ส.ค. 55 

7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 1 เล่ม 1 เล่ม ก.ย. 55 ก.ย. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 70,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 70,000 

งบประมาณคงเหลือ 0 

 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีพันธกิจด้านการส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขึ้น  เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ด้วยการวิจัยและการบริการวิชาการ ระบบประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ระบบประเมินความพึงพอใจ
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ฐานข้อมูลและเว็บไซต์  ระบบวารสารวิจัย  ฐานข้อมูลและเว็บไซตืโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  และเว็บไซต์

สถาบันวิจัยและพัฒนา  โตยโครงการดังกล่าวนี้ ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนโดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล  4 

ระบบ คือ ฐานข้อมูลงานวิจัย  ฐานข้อมูลบริการวิชาการ  ฐานข้อมูลงานโครงการตามแนวพระราชด าริ  ระบบวารสาร และ

เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  ในระหว่างการด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  ก็ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา

ระบบสารสนเทศด้วย  และด าเนินการจัดท าข้อมูลการใช้งานของระบบต่างๆ   เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปตามความต้องการของ

ผู้ใช้งานในช่วงเดือนพฤษภาคม  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดท าการประเมินความปลอดภัยและความพึง

พอใจของผู้ใช้ระบบ   จากนั้นจึงจัดท ารายงานประเมินผลเสนอต่อผู้บริหาร    เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะปรับปรุง

ศักยภาพของระบบตามผลการประเมินแลข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานและผู้บริหาร  และจึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

โครงการ 

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตดัสินใจ  จ านวน  20 คน  () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ระดับความพึงพอใจของระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ  75                () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน............2..............ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ.............100............. 
          

     นายสามารถ   เน่าบู่   ผู้ให้ข้อมูล   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รหัสงบประมาณ 260601180121 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 

1.  ชื่อโครงกำร  (มหำวิทยำลัย)           โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 

2.  ชื่อโครงกำร  (สถำบันวิจัยและพัฒนำ)       โครงการจัดการความรู้ในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.  บุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ    รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร 

4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อเพื่อให้บุคลากรของสถาบนัวิจัยและพัฒนา มีความรู้และทักษะที่ดีในการปฏิบตัิงาน 

4.2  เพื่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในการวิจยัและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

5.  กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
เป้ำหมำยของกิจกรรม ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1.ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

3 ครั้ง 3 ครั้ง ธ.ค.54 ธ.ค.54 ค่ำตอบแทน 
- บาท 

 
ค่ำใช้สอย 

32,000 บาท 
 

ค่ำวัสดุ  
8,000 บาท 

 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ค่ำตอบแทน 
บาท 

 
ค่ำใช้สอย  

บาท 
 

ค่ำวัสดุ 
บาท 

 
 

2.ก าหนดประเด็นการจัดการความรู ้ 3 ประเด็น 3 ประเด็น ธ.ค.54 ธ.ค.54 

3.วิเคราะห์ความรู้ที่จ าเป็นและเสาะแสวงหา
ความรู้และรวบรวมความรู้ที่จ าเป็น 

3 เรื่อง 3 เรื่อง ม.ค. 55 – 

มี.ค. 55 

ม.ค. 55 – 

มี.ค. 55 

4.แบ่งบันและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 1 เรื่อง 2 เรื่อง เม.ย. 55 – 

มิ.ย. 55 

เม.ย. 55 – 

มิ.ย. 55 

5.จัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบและเผยแพร่
ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร 

1 เรื่อง 1 เรื่อง ก.ค. 55 – 

ก.ย. 55 

ก.ค. 55 – 

ก.ย. 55 

6.ประเมินผลการน าความรู้ของบุคลากรใน
สถาบันที่น าปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ส.ค. 55 – 

ก.ย. 55 

ส.ค. 55 – 

ก.ย. 55 

7.จัดท ารายงานผลด าเนินงาน 3 เล่ม 4 เล่ม ก.ย. 55 ก.ย. 55 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 40,000 

งบประมาณที่ใช้จริง 2,881 

งบประมาณคงเหลือ 37,119 

 

.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  และจัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง , จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท า SAR  วิธีการเขียน  

และการอ้างอิง  เอกสาร  ท้ังยังแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันคุณภาพเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารเพื่อให้ตรงกับตัวช้ีวัด

ของการประกันคุณภาพ  ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ได้มีได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ประกอบด้านการวิจัย  มีการ
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                            
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

แลกเปลี่ยนเพื่อให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การประเมินอย่างถ่องแท้ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเขียนรายงาน

ประเมินตนเองได้ดียิ่งขึ้น  ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ,  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดท าคู่มือ

ประกันคุณภาพการศึกษา ,และจัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ในการประชุมบุคลากร  

 

7.  กรณีที่ล่ำช้ำกว่ำแผนด ำเนินกำรโปรดระบุ   

- 

 

8.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1)  ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อกัษร  อย่างน้อย 1 เรื่อง             

       () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

  2)  แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร  อย่างน้อย 1 เรื่อง           () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 
 3)  จ านวนบุคลากรประจ าสถาบันที่น าเอาความรู้ทีไ่ด้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  

                  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1)  ความพึงพอใจของบุคลากรในการจัดการความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80   () ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 

9.  ผลกำรประเมินโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนโดยสรุป    (ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทยีบกบัแผน               (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับแผน    (  )  ช้ากว่าแผน   ()  เป็นไปตามแผน (   )  เร็วกว่าแผน 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน              (  )  นอ้ยกวา่แผน  ()  เป็นไปตามแผน  (   )  มากกว่าแผน 

การบรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  จ านวน...........4...............ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ.........100................. 
          

น.ส. กัลนิกา  พูลผล    ผู้ให้ข้อมลู   
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

1 ป.2 สวจ. 
001 
หน้า 
39 

โครงการพัฒนานกัวิจัยหน้าใหม ่ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์  

และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ 

ที่ยังไม่เคยท าการวิจัย  ให้มี

ความรู้ในกระบวนการท าวิจัยเพื่อ

ก้าวหน้าไปสู่การเป็นนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

นักวิจัยรุ่นใหม่ภายในวิทยาลัย 

 

3.  เพื่อกระตุ้นให้เกิดงานวิจัย  ที่

สอดคล้องกับทิศทางและนโยบาย

ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมาก

ยิ่งข้ึน 

 

1.ประสาน/เตรียมการ
ด าเนินงาน 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนานกัวิจัยรุ่นใหม่
ด้วยระบบพีเ่ลี้ยง ระยะที่ 1 
(การค้นหาโจทย์วิจัยและเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย) 
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนานกัวิจัยรุ่นใหม่
ด้วยระบบพีเ่ลี้ยง ระยะที่ 2 
(เทคนิคการบรหิารงานวิจัย)  
4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนานกัวิจัยรุ่นใหม่
ด้วยระบบพีเ่ลี้ยง  ระยะที่ 3 
เทคนิคการเขียนรายงาน
ความก้าวหน้าและร่างรายงาน
การวิจัยฉบบัสมบรูณ์) 
5.สรปุผลการด าเนินงาน 

คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงครามที่ยังไม่
เคยท าวิจัย 

เชิงปริมำณ 
1)  จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม  
จ านวน  20 คน 
2)  จ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่  
จ านวน 7 คน              
3)  จ านวนข้อเสนอ
โครงการวิจัย  จ านวน 3 เรื่อง  
  
เชิงคุณภำพ 
1)ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
2)ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
3) ความรู้ความเข้าใจจากผู้เข้า
รับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 
 
 

 
27 คน 
 
21 คน 
 
6 เรื่อง 

 
93.89 

 
93.23 

 
93.32 

 
- 

 
/ 

  
100,000 

 
99,999.40 

 
0.60 

รองฯฝ่ายวิจัย 

2 ป.2  
เงิน
กัน 

สวจ. 
001 
หน้า 
39 

โครงการพัฒนานกัวิจัยใหม่ด้วย
ระบบพี่เลี้ยง 

1 เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยใหม่ให้มีความรู้ และทักษะ

ด้านการวิจัย 

2  เพื่อกระตุ้นให้ได้หัวข้อวิจัย  ที่

สอดคล้องกับทิศทางของ

มหาวิทยาลัย และตรงกับความ

ต้องการของชุมชน โดยชุมชน

สามารถน าไปใช้ได้จริง

  

3  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ

1.ประสาน/เตรียมการ
ด าเนินงาน 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนานกัวิจัยรุ่นใหม่
ด้วยระบบพีเ่ลี้ยง ระยะที่ 1 
(การค้นหาโจทย์วิจัยและเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย) 
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนานกัวิจัยรุ่นใหม่
ด้วยระบบพีเ่ลี้ยง ระยะที่ 2 
(เทคนิคการบรหิารงานวิจัย)  
4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงครามที่ยังไม่
เคยท าวิจัย 

เชิงปริมำณ 
1)  จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม  
จ านวน  20 คน 
2)  จ านวนข้อเสนอ
โครงการวิจัย  จ านวน 3 เรื่อง   
 
เชิงคุณภำพ 
1)ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2)ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

 
8 คน 
 
8 เรื่อง 

 
83 

 
86 

 
84 

 
- 

 
/ 

  
81,100 

 
79,203 

 

1,897 

ผู้อ านวยการ 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

วิจัยของนักวิจัยหน้าใหม่ 

 

โครงการพัฒนานกัวิจัยรุ่นใหม่
ด้วยระบบพีเ่ลี้ยง  ระยะที่ 3 
เทคนิคการเขียนรายงาน
ความก้าวหน้าและร่างรายงาน
การวิจัยฉบบัสมบรูณ์) 
5.สรปุผลการด าเนินงาน 

80 
3) ความรู้ความเข้าใจจากผู้เข้า
รับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 

3 ป.2 สวจ. 
002 
หน้า 
43 

โครงการพัฒนานกับริหาร
โครงการวิจัย 

1 เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและ

กระบวนการการ  บริหารชุด

โครงการและงบประมาณ 

2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกิดหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่มี

คุณภาพมากข้ึน 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ประสานงาน/เตรียมการ
ด าเนินงาน 
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ภายใต้หัวข้อ “ แนวทางการท า
ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณา
การ” 
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ภายใต้หัวข้อ “โครงการอบรม
เพื่อพฒันานักบริหารโครงการ” 
4.สรปุผลการด าเนินงาน 

นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

เชิงปริมำณ 
1)จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 20 คน 
2)จ านวนนักวิจัยทีเ่ป็น
หัวหน้าชุดโครงการวิจัยแบบ
บูรณาการ จ านวน 2 คน 
 
เชิงคุณภำพ  
1)ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารบั
การอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
2)ผู้รบับริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
3)ความรู้ความเข้าใจของผู้
เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

 
21 คน 
 
2 คน 
 

 
ร้อยละ 91 

 
ร้อยละ 82 

 
ร้อยละ 93 

 
- 

 
/ 

 70,000 69,880.84 119.16 รองฯฝ่ายวิจัย 

4 ป.2 สวจ. 
003 
หน้า 
47 

โครงการพัฒนาศัยภาพนักวิจัย
ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ 

1 เพื่อให้นักวิจัยได้รับความรู้และ

เทคนิคเกี่ยวกับการเขียนบทความ

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ 

2  เพื่อให้นักวิจัยสามารถจัดท า

บทความเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่

สาธารณะชนและตีพิมพ์บทความ

ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพได้

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ประสานงาน/เตรียมการ
ด าเนินงาน 
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ภายใต้หัวข้อ “โครงการพฒันา
ศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียน
บทความวิจัยเพือ่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ” 
(จ านวน 2 วัน) 

คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงครามที่ท า
วิจัย 

เชิงปริมำณ 
1)จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
จ านวน  15  คน 
2)มีจ านวนบทความวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 5  
บทความ 
3)จ านวนครั้งในการจัดอบรม 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

 
18  คน 
 
5 บทความ 
 
 
1 ครั้ง 
 

 
ร้อยละ 93 

 
ร้อยละ 82 

 
ร้อยละ 91 

 
- 

 
/ 

 45,000 44,942 58.00 รองฯฝ่ายวิจัย 



ห น้ า  | 102 

 

รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

ในปริมาณที่เพิ่มข้ึน 

 

4.สรปุผลการด าเนินงาน เชิงคุณภำพ 
1)ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารบั
การอบรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
90 
2)ผู้รบับริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
80 
3)ความรู้ความเข้าใจจากผู้
เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

5 ป.2 สวจ. 
004 
หน้า 
51 

โครงการสนบัสนุนการจัดต้ัง
หน่วยวิจัยเฉพาะทาง 

1 เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางการวิจัยและพัฒนาในสาขา

วิทยาการต่างๆ 

2  เพื่อจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 

3  เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง

เครือข่ายการวิจัย  ทั้งหน่วยงาน

ภายในและภายนอก 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.สถาบันวิจัยจัดต้ัง
คณะกรรมการเพื่อบรหิารและ
สนับสนุนหน่วยวิจัยภายใต้การ
ดูแล 
3.ประชาสมัพันธ์และเปิดรับ
สมัครตัวแทนแต่ละคณะ  ที่มี
ความประสงค์จะขอจัดต้ังหน่วย
วิจัยเฉพาะทาง 
4.ประชุมพจิารณาคัดเลือก
หน่วยงานวิจัยเฉพาะทางตาม
เกณฑ ์
5.จัดท าการลงนามสญัญาตามที่
ฝ่ายวิจัยก าหนด 
6.ติดตามผลการด าเนินงานของ
หน่วยวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเฉพาะทางตามแผน 
7.สรปุผลการด าเนินงาน 

กลุ่มนักวิจัยใน
ระดับคณะทีม่ี
ความต้องการ
จัดต้ังหน่วย
วิจัยเฉพาะทาง
ตามศักยภาพ
ด้านการวิจัย
และความ
เหมาะสม 

เชิงปริมำณ 
1)จ านวนหน่วยวิจัยเฉพาะ
ทาง 5 หน่วย 
 

 
3 หน่วย 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
/ 

150,000 150,000 - รองฯฝ่ายวิจัย 

6 ป.2 สวจ. 
006 
หน้า 
59 

โครงการสงัเคราะห์และเผยแพร่
ความรู้จากงานวิจัยสู่การน าไปใช้
ประโยชน ์

1 เพื่อให้ได้องค์ความรู้จากการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราช

1.ประชุมคณะกรรมการ 
2.ศึกษาเอกสารงานวิจัย 
3.ประชุมวิเคราะห์  สงัเคราะห์
งานวิจัย 

งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ปี 2550-
2554 

เชิงปริมำณ 
   1)รายงานการสงัเคราะห์
งานวิจัย 15 เรือ่ง 
   2)ช่องทางการเผยแพรก่าร

 
15 เรือ่ง 
 
 3 ช่องทาง

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
/ 

 55,000 54,552.33 447.67 รองฯฝ่ายวิจัย 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

ภัฏพิบูลสงครามที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ 

2  เพื่อเพิ่มผลงานวิจัยที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

4.ประชุมวิพากษ์ผลการ
สังเคราะห ์
5.จัดท าจลุสาร  เว็บไซต์  และ
บทความการสังเคราะห์งานวิจัย
เผยแพร่ในรายการวิทยุวิทยาลัย
ชาวบ้าน 
6.เผยแพร่รายงานการ
สังเคราะหง์านวิจัย 

น าไปใช้ประโยชน ์ 3 
ช่องทาง 

คือ เว็บไซต์  
จุลสาร  
และ
รายการ
วิทยุ 

7 ป.2 สวจ.
005 
หน้า
55 

โครงการสนบัสนุนการสร้างชุด
โครงการวิจัยร่วมกับชุมชนและ
ผู้ใช้ประโยชน์ 

1 เพื่อให้นักวิจัยมีการพัฒนา

ความรู้และทักษะการสร้างชุด

โครงการวิจัยร่วมกับชุมชนและ

ผู้ใช้ประโยชน์ 

2  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดชุด

โครงการวิจัยมากข้ึน 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ประสานงานฝจัดเตรียมงาน 
3.จัดโครงการสนับสนุนการ
สร้างชุดโครงการวิจัยร่วมกับ
ชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์ “การ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิารครัง้ที่  1 
เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการ (ชุดโครงการ) เพือ่ขอ
งบประมาณ 
4.จัดโครงการสนับสนุนการ
สร้างชุดโครงการวิจัยร่วมกับ
ชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์ “การ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิารครัง้ที่ 2 
แนวคิดการบรหิารจัดการ
โครงการวิจัย” 
5.สรปุผลการด าเนินงาน 

นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงครามที่มี
ความประสงค์
จะท าการวิจัย
ในลักษณะชุด
โครงการแบบ
บูรณาการกับ
ชุมชนและ
ผู้น าไปใช้
ประโยชน์ 
จ านวน 20 คน 

เชิงปริมำณ 
   1)จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
20 คน 
   2)จ านวนครั้งในการจัด
ประชุม 2 ครั้ง 
   3)จ านวนชุดโครงการวิจัย 
1 ชุดโครงการ 
 
เชิงคุณภำพ  
   1)ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   2)น าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
   3)ความรู้ความเข้าใจจาก
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
20 คน 
 
 2 ครั้ง 
 
1 ชุด
โครงการ 
 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
- 

 
/ 

 40,000 39,870 130.00 รองฯฝ่ายวิจัย 

8 ป.2 สวจ.
010 
หน้า
72 

โครงการยอย่องเชิดชูนักวิจัย
ดีเด่น 

1 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี

ผลงานวิจัยระดับดีเด่นละคณะ  ที่

มีจรรยาบรรณและมีช่ือเสียงเป็นที่

ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

2  เพื่อสร้างก าลังใจให้แก่นักวิจัย

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่
ก าหนดเกณฑก์ารพจิารณา
คัดเลือก 
3.ประชุมพจิารณาก าหนด
เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ทีจ่ะได้รับ
เลือก 
4.ประชาสมัพันธ์ให้คณะเสนอ

นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพได้รับ
การดีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสาร
มาตรฐานสาก
ล  หรือ

เชิงปริมำณ 
     จ านวนนักวิจัยดีเด่น  
จ านวน 3 รางวัล 

 
จ านวน 3 
รางวัล 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
/ 

 30,000 29,970 30.00 รองฯฝ่ายวิจัย 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

ต่อไป 

 

ช่ือนักวิจัย 
5.ประชุมพจิารณาการคัดเลือก
นักวิจัยเด่น 
6.จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัย
ดีเด่น 
7.สรปุผลการด าเนินงาน 

บทความได้รับ
การอ้างองิสงู 
หรือเป็น
ผลงานวิจัยที่
สามารถ
ประยุกต์ไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ชุมชน หรือต่อ
ยอดเชิงพานิชย์
ได้  หรือเป็น
นักวิจัยที่มี
ความเช่ียวชาญ
เป็นที่ยอมรบั
ได้สาขาน้ัน  มี
ความสามารถ
ด้านการบริหาร
งานวิจัย มี
บุคลิกภาพเป็น
ที่ยอมรบัทัง้
ทางด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

9 ป.2 สวจ. 
008 
หน้า 
66 

โครงการสนบัสนุนการเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัยในนาม 
มรพส. 

1 เพื่อให้คณาจารย์  นักวิจัย  และ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  ได้ร่วมน าเสนอ

ผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการสู่สาธารณชนเพิ่มมากข้ึน 

2  เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอด

ความรู้จากงานวิจัยสู่ผู้ใช้

ประโยชน์ 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ประกาศ/คัดเลือก รับผู้
ประสานงนการจัดงาน 
3.ประสานเตรียมการจัดงานกับ 
วช. 
4.สนับสนุนทุนจัดนิทรรศการ 
5.สรปุผลการด าเนินงาน 
 

นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม  ที่มี
ความประสงคื
ในการเข้าร่วม
น าเสนอผลงาน
ในการประชุม
วิชาการ 

เชิงปริมำณ 
1) จ านวนครั้งของการเข้า
ร่วมน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ  1  ครั้ง 

 
1  ครั้ง 

 
- 

 
- 

 
- 

  
/ 

 50,000 50,000 - รองฯฝ่ายวิจัย 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

 
10 ป.2 สวจ. 

009 
หน้า 
69 

โครงการสนบัสนุนกองทุนวิจัยฯ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์  

และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ 

ที่ยังไม่เคยท าการวิจัย  ให้มี

ความรู้ในกระบวนการท าวิจัยเพื่อ

ก้าวหน้าไปสู่การเป็นนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยฯ 

2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

นักวิจัยรุ่นใหม่ภายในวิทยาลัย 

3  เพื่อกระตุ้นให้เกิดงานวิจัย  ที่

สอดคล้องกับทิศทางและนโยบาย

ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมาก

ยิ่งข้ึน 

1.จัดท าแผนการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ 
2.ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน 
3.สรปุผลการด าเนินงาน 
 

คราจารย์ หรือ
พนักงาน
ราชการ  
พนักงานมหาวิ
ยาลัย สาย
วิชาการและ
สายสนบัสนุน  
แต่ละคณะ/
สถาบัน/ส านัก/
กอง ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

เชิงคุณภำพ 
    ประสทิธิภาพในการ
บรหิารจัดการตาม
แผนปฏิบัติการกองทุน  
โครงการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการกองทุน 
 

 
บรรลุ
เป้าหมาย
ตาม
แผนปฏิบัติ
การกองทุน 
 

 
- 

 
- 

 
- 

  
/ 

 1,000,000 1,000,000 - รองฯฝ่ายวิจัย 

11 ป.2 สวจ.
011 
หน้า 
76 

โครงการสนบัสนุนการวิจัย
สถาบันเพือ่พัฒนาองค์กร 

1 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ท าวิจัย

สถาบันและน าผลการวิจัยมาแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาสถาบันต่อไป 

2  เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ด าเนินงานพัฒนาของสถาบันได้

อย่างเหมาะสม 

 

1.วางแผนด าเนินงานและ
ออกแบบติดตามจัดเก็บข้อมูล 
2.จัดเกบ็ข้อมลู 
3.วิเคราะห์ข้อมูล 
4.จัดท าร่างรายงานให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
5.จัดท ารายงานวิจัยฉบบั
สมบรูณ์ 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

เชิงปริมำณ 
     1) งานวิจัยสถาบันเพื่อ
พัฒนาองค์กร  1 เรื่อง 
 
เชิงคุณภำพ 
     2) น าผลไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสถาบันใหม้ี
ประสิทธิภาพในการบรหิาร
จัดการสถาบัน 

 
1 เรือ่ง 
 
 

    
น าผลไป

ใช้
ประโยช
น์ในการ
พัฒนา
สถาบัน

ให้มี
ประสิทธิ
ภาพใน
การ

บรหิาร
จัดการ
สถาบัน 

 
/ 

 8,700 8.690 10.00 รองฯฝ่ายวิจัย 

12 ป.2 สวจ. 
009 
หน้า 

โครงการสนบัสนุนกองทุนวิจัยที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัย 

1 เพื่อสนับสนุนการสร้าง

ผลงานวิจัยทั้งการวิจัยเพื่อสร้าง

1.ประสานด าเนินการ/ประชุม
คณะกรรมการ 
2.จัดท าสญัญารับทุน 

นักวิจัยที่มี
ความประสงค์
ยื่นขอทุน

เชิงปริมำณ 
     1) สนับสนุนทุนวิจัยตาม
ก าหนดระยะเวลาตามแผน

 
23 เรื่อง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
/ 

 
 

3,788,200 2,116,950 1,661,250 รองฯฝ่ายวิจัย 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

79 องค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนา

ท้องถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

.2  เพื่อเพิ่มจ านวนงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยและสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

 

3.ให้ทุนสนบัสนุนโครงการวิจัย 
4.รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 

สนับสนุน
โครงการวิจัยที่
ผ่านการ
ประเมินจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
(วช) ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2555 
จ านวน 15 
โครงการ 

ด าเนินการ  15 เรื่อง 

13 ป.2 สวจ.
017 
หน้า 
95 

สนับสนุนทุนวิจัยโครงการความ
ร่วมมือ 

1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ

ท างานของนักวิจัยรุ่นใหม่การ

ท างานวิจัยในระดับที่สูงข้ึน 

2  เพื่อเพิ่มจ านวนงบประมาณ

สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอกที่ได้จัดท าข้อตกลงความ

ร่วมมือกันไว้ 

 

1.สนับสนุนทุนวิจัย 
2.ประสาน/ติดตามการ
ด าเนินงานวิจัย 
3.รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 

ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
ของอาจารย์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงครามที่ได้รบั
การสนบัสนุน
จากหน่วยงาน
เครือข่ายความ
ร่วมมือได้รบั
การจัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุน 3 
โครงการ 

เชิงปริมำณ 
      1. จ านวนโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนร่วมกับ
เครือข่าย 3 เรื่อง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

/ 320,000 - 320,000 รองฯฝ่ายวิจัย 

14 ป.2 
เงิน
กัน 

สวจ. 
034 
(เงิน
กัน) 
หน้า 
155 

โครงการสนบัสนุนทุนวิจัย
โครงการเครอืข่ายความร่วมมือ 

1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ

ท างานของนักวิจัยรุ่นใหม่สู่การ

ท างานวิจัยในระดับสูงข้ึน 

.2  เพื่อเพิ่มจ านวนงบประมาณ

สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน

1.สนับสนุนทุนวิจัย 
2.ประสานและติดตามการ
ด าเนินงานการวิจัย 
3.สรปุผลการด าเนินงาน 
 

ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
ของอาจารย์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงครามที่ได้รบั

เชิงปริมำณ 
1.โครงการวิจัยทีเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไขเครอืข่ายความ
ร่วมมือของหน่วยงานได้รบั
การสนบัสนุนทุนวิจัย 6 เรื่อง 

 
1 เรื่อง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 / 468,000 80,000 388,000 รองฯฝ่ายวิจัย 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

ภายนอกที่ได้จัดท าข้อตกลงความ

ร่วมมือกันไว้ 

 

การสนบัสนุน
จากหน่วยงาน
เครือข่ายความ
ร่วมมือได้รบั
จัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุน 6 
เรื่อง 

15 ป.2 สวจ.
020 
หน้า 
106 

โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1 เพื่อให้ได้กระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชน 

2  เพื่อให้ได้โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถ่ิน 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
2.ลงพื้นที่พบผู้น าชุมชน 
(ประชุม/เสวนา) 
3.ลงพื้นที่พบผู้น าชุมชนหา
โจทย ์
4.ประชุมนกัวิจัยเจ้าหน้าทีเ่พื่อ
สังเคราะหป์ระเด็น/เขียนโครง
ร่างการวิจัย 
5.ประเมินและพิจารณา
ปรับปรงุโครงร่างการวิจัยโดย
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
6.ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อเสนอ
แหล่งทุน 
 

-ชุมชนใน
ท้องถ่ิน 
จ านวน 2 
ชุมชน 
-บุคลากรสาย
วิชาการใน
มหาวิทยาลัย
จ านวน 15 คน 
-โครงการวิจัย 
จ านวน 3 
โครงการ 

เชิงปริมำณ 
1.ผู้เข้าร่วมงานวิจัย  จ านวน 
10 คน 
2.โครงร่างการวิจัย  จ านวน 
3 เรื่อง 
 
เชิงคุณภำพ 
1.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2.ผู้ร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
3.ผู้ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจจากการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
90 

 
 10 คน 
 
3 เรื่อง 
 

 
ร้อยละ 81 

 
ร้อยละ 82 

 
ร้อยละ 
92.5 

 
- 

 
/ 

 70,000 58,900 11,100 ผู้อ านวยการ 

16 ป.2 สวจ.
019 
หน้า 
102 

โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการงานวิจัย 

1 เพื่อก าหนดแผนงาน การ
บรหิารจัดการงานวิจัยของฝ่าย
วิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และแผนงานวิจัยของสถาบัน 
2 เพื่อบรหิารงบอุดหนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนต่างๆ ติดตาม
ประเมินผลโครงการวิจัย ให้

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
บรหิารจัดการงานวิจัยเพือ่
ก าหนดทิศทางนโยบายการวิจัย 
2.จัดหาวัสดสุ านักงาน 
3.จัดประชุมเพือ่ท าค าขอ
งบประมาณ 
4.ประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ

นักวิจัยที่ขอรบั
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยและ
เจ้าของ
โครงการ
บริการวิชาการ 

เชิงปริมำณ 
    1.จ านวนรปูเล่มรายงาน
ประจ าปฝี่ายบริหารจัดการ  
      งานวิจัยจ านวน  3 เล่ม 
 
เชิงคุณภำพ 
        ระดับความพึงพอใจ

 
จ านวน  5
เล่ม 
 

 
3.83 

 
- 

 
- 

 
- 

 
/ 

 30,000 29,774.20 225.80 รองฯฝ่ายวิจัย 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

ด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  
3 เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และ
ประสานงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้
การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และต่อเนือ่ง  
4 เพื่อผลักดันใหเ้กิดการสร้าง

ผลงานวิจัย การเผยแพร่องค์

ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ

วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่

ชุมชน และการน าไปใช้

ประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อให้

การด าเนินงานวิจัยมี

ประสิทธิภาพสงูสุด 

 

 

การฝ่ายบรหิารงานวิจัย  
ประจ าปี พ.ศ 2555 
5.ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ 
6.จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานการบรหิารงานวิจัย 
7.ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ
บรหิารงานวิจัย (จ านวน
งานวิจัยแล้วเสรจ็ตาม
ระยะเวลา) 
8.ประชุมสรปุและรายงานผล
การบริหารงานวิจัยประจ าปี 
พ.ศ 2555 

ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ด้านการ วิจัยและบริการ
วิชาการ  3.51 

17 ป.2 สวจ.
018 
หน้า 
98 

โครงการด าเนินงานของหน่วย
ฝึกอบรม 

1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการ

ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการที่มีความ

หลากหลาย 

2  เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการวิจัยและ

การบริการวิชาการแก่สังคมและ

ชุมชน 

 

1.สนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์ฝึกอบรม 
2.จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม 
3.ประชาสมัพันธ์หลักสูตร
ฝึกอบรม 
4.ด าเนินการฝึกอบรม 
5.สรปุผลและรายงานผล 
 

ประชาชน
ทั่วไป  จ านวน 
150 คน 

เชิงปริมำณ 
1.  จ านวนผู้รับบริการ 150 
คน 
2.  จ านวนหลักสูตรฝกึอบรม 
2 หลักสูตร 
 
เชิงคุณภำพ 
1.  ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการใหบ้รกิาร
วิชาการ ร้อยละ 80 
2.  ผู้รับบริการมีความรู้ความ

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 / 500,000 - 500,000 ผู้อ านวยการ 



ห น้ า  | 109 

 

รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

เข้าใจจากการใหบ้รกิาร ร้อย
ละ 80 
3.  ผู้รบับริการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์  ร้อยละ 80 

18 ป.2 สวจ.
030 
หน้า 
140 

โครงการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน 1 เพื่อเผยแพร่ความรู้จาการวิจัย

และวิชาการสู่ประชาชนในท้องถ่ิน

ผ่านการับฟังรายการทางวิทยุ 

2  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและ

ศักยภาพของบุคลากร และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สู่กลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่บริการ 

3  เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงาน

ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ได้ใช้บริการห้อง

บันทึกเสียงเพื่อผลิตผลงานทาง

วิชาการสื่อสารกับผู้มสี่วน

เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกและมี

ความพร้อม 

 

1.จัดรายการวิทยุวิทยาลัย
ชาวบ้านและวิทยุชุมชน 
2.ให้บรกิารห้องบันทึกเสียงใน
การผลิตสือ่โฆษณาและสือ่การ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
3.ประเมินติดตามการรบัฟัง
รายการเพื่อการน าไปใช้
ประโยชน ์
 

-ประชาชนใน
ท้องถ่ินที่ฟงั
รายการวิทยุ
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 
จ านวน 300 
คน 
-คนในชุมชน
อย่างน้อย 2 
คน ใน 5 
ชุมชนที่
สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน ์
-คณาจารย์  
เจ้าหน้าที่  
และบุคลากร
ภายนอกเข้าใช้
บริการห้อง
บันทึกเสียง 
200 คน 

เขิงปริมำณ 
1.จ านวนผู้รบับริหาร ได้แก่ 
ประชาชนในท้องถ่ิน จ านวน 
300 คน  , ผู้เข้าใช้บริการ
ห้องบันทึกเสียง จ านวน 200 
คน  และผุ้ฟังรายการวิทยุน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย 2 คน 
 
เชิงคุณภำพ 
1.ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการใหบ้รกิาร
วิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2.ผู้รบับริการมีความรู้ความ
เข้าใจจากการใหบ้รกิาร ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.ผู้รบับริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
80 
 

 
379 คน  , 
260 คน , 
2 คน 
 
 

 
ร้อยละ 84 

 
ร้อยละ
83.40 

 
ร้อยละ 86 

 
- 

/  64,000 64,000 - รองฯฝ่าย
บริการวิชาการ 

19 ป.2 สวจ.
014 
หน้า 
85 

โครงการพัฒนาศัยภาพบุคลากร
เพื่อการให้บริการวิชาการ 

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามมีความรู้และทักษะด้าน

การเป็นวิทยากร 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2.ติดตามประเมินผล 
3.สรปุผลและจัดท ารายงาน 
 

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม  
จ านวน 40 คน 

เขิงปริมำณ 
     1.  จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  40 คน 
     2.  จ านวนผู้ที่ไปเป็น
วิทยากร  30เปอรเ์ซ็นต์ของผู้

 
45 คน 
 
ร้อยละ 
33.33 

 
ร้อยละ 
97.27 

 
ร้อยละ100 

 
ร้อยละ100 

 
- 

 
/ 

 50,000 49,900.25 99.75 

 

รองฯฝ่าย
บริการวิชาการ 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

2  เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไป

ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่

ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ร่วมกิจกรรม 
 
เชิงคุณภำพ 
     1.  ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ 
80 
     2.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อย
ละ 80 
     3.  ผู้เข้าร่มกจิกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ 
90 

 
 

20 ป.2 สวจ. 
015 
หน้า 
88 

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานสง่เสริมสบืสาน
โครงการอันเนือ่งมาจากแนว
พระราชด าร ิ

1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการงานส่งเสริมสบืสาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริให้มีประสิทธิภาพตรง

ตามพันธกิจและความต้องการใน

แผนงานอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 

2  ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ

ได้รับการบริการวิชาการที่ตรงตาม

ความต้องการ  มีความรู้ความ

เข้าใจ  และสามารถน าความรู้ที่

ได้รับจากการบริการไปพัฒนา

ชุมชนท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
2.จัดหาวัสดสุ านักงาน 
3.ส ารวจความต้องการ 
4.จัดท าแผนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
ประจ าปี 2555 
5.ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 
6.จัดท ารายงานประเมินแผน
โครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าร ิ
7.สรปุและรายงานผล 

-แผนการ
ส่งเสริมสืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
แนว
พระราชด าริ  
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2555 
-รายงาน
ประเมินการ
บรรลุ
ความส าเรจ็
และประเมิน
สัมฤทธ์ิผลของ
การสง่เสรมิสบื
สานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
แนว
พระราชด าริ  

เชิงปริมำณ 
   1.  มีการส ารวจความ
ต้องการ  จ านวน 1 เล่ม 
 
   2.  มีแผนโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ
ประจ าปี 2555 จ านวน 1
เล่ม 
 
   3.  มีรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชด าร ิ จ านวน 1
เล่ม 
   4.  มีการประเมินผล
กระทบทีเ่ป็นประโยชนจ์าก
โครงการอันเนือ่งมาจากแนว
พระราชด าร ิ 10 โครงการ 
 
เชิงคุณภำพ 
1. ผู้รับบรกิารฝ่ายบริการ

 
1 เล่ม 
 
 
1เล่ม 
 
 
 
 
1เล่ม 
  
 
 
  26 
โครงการ 
 
 

 
ร้อยละ 
87.63 

 
- 

 
- 

 
- 

 
/ 

 20,000 19,993 7.00 
 

รองฯฝ่าย
บริการวิชาการ 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

วิชาการมีความพึงพอใจตอ่
ระบบบริหารจัดการงาน
ส่งเสริมสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  
ร้อยละ 85 

21 ป.2 สวจ. 
029 
หน้า 
135 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

1 เพื่อให้ผู้บริหารครูและผู้ดูแล

เด็กในโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนมีทักษะและเทคนิคการ

สอนในกลุ่มสาระต่างๆเพื่อน าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2  เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  และ

ผู้ดูแลเด็กได้น าความรู้และ

ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน

ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน

การสอนในโรงเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3  เพื่อให้ครูและนักเรียนโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนได้รับ

ประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้

จากการจัดค่ายการเรียนรู้ทาง

วิชาการ 

 
 

1.จัดหาวัสดุอปุกรณ์ 
2.บรหิารโครงการ/ประชุม
คณะกรรมการ 
3.จัดท าระบบข้อมูลการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 
4.ด าเนินการจัดค่ายวิชาการ 
5.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
6.ศึกษาดูงานเพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้ 
7.นิเทศติดตามงาน/ประเมินผล
กระทบทีเ่ป็นประโยชน ์
8.สรปุผลด าเนินงาน 

 
-ผู้บรหิาร ครู 
และผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวน
ชายแดน  
จ านวน 40 คน 
-เด็กนักเรียน
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวน
ชายแดน 
จ านวน 40 คน 

 

เขิงปริมำณ 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
อันได้แก่ ผู้บรหิาร  ครู และ
ผู้ดูแลเดก็โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน  จ านวน  
40 คน  และเด็กนักเรียน
โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนจ านวน 40 คน 
 
เชิงคุณภำพ 
1.  ความพึงพอใจตอ่
กระบวนการถ่ายทอดความรู้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
3. ผุ้เข้าร่วมกจิกรรมน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนมีความเข็มแข็งและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน
ได้อย่างน้อย  2  โรงเรียน 

 
ครู 40 เด็ก 
นร. 40 
 
 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
เป็น
แหล่ง

เรียนรู้ให้
โรงเรียน
อื่นได้ 2 
โรงเรียน 

 
/ 

 140,000 139,928.50 71.50 รองฯฝ่าย
บริการวิชาการ 

22 ป.2 สวจ. 
016 
หน้า 
92 

โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริการวิชาการ 

1 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กับหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ใน

การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา

1.จัดหาวัสดสุ านักงาน 
2.สนับสนุนการจัดกจิกรรมของ
เครือข่ายคลินิกเทคโนโลย ี
3.สนับสนุนการจัดเครือข่าย 

-มีโครงการที่
เกิดจากการ
สนับสนุนจาก
เครือข่ายคลินิก

เชิงปริมำณ 
    1. มีการด าเนินงาน
ร่วมกันของเครือข่ายคลินกิ
เทคโนโลยี  จ านวน 2 ครั้ง 

 
2 ครั้ง 
     
 

 
ร้อยละ 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
/ 

 50,000 49,876.58 123.42 
 

รองฯฝ่าย
บริการวิชาการ 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต

พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 

2  เพื่อพัฒนา/ถ่ายทอดองค์

ความรู้จากงานวิจัยและการ

ให้บริการวิชาการสู่ผู้ประกอบการ

หรือชุมชนที่เป็นเครือข่าย 

 

อวน. 
4.สนับสนุนใหเ้กิดเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการบรกิาร
วิชาการ 
5.ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิด
เครือข่ายความร่วมมอืด้านการ
บริการวิชาการ 
6.สรปุรายงานผลด าเนินงาน 
 

เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 
-มีโครงการที่
เกิดจากการ
สนับสนุนจาก
เครือข่าย
อุทยาน
วิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 

    2. มีการด าเนินงาน
ร่วมกันของเครือข่ายอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
จ านวน 2 ครั้ง 
    3.  มีเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิจัยและบริการ
วิชาการเพิ่มมากขึ้น จ านวน 
1 เครือข่าย 
 
เชิงคุณภำพ 
   1.  ความพึงพอใจของ
เครือข่ายทีเ่ข้าร่วม
ด าเนินงาน   ร้อยละ  80 

2 ครั้ง 
 
 
 
1 เครือข่าย 
 
เชิง 
 

23 ป.2 สวจ. 
031 
หน้า 
82 

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการเพือ่
การพัฒนาท้องถ่ิน 

1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการงานบริการวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพ  ตรงตามพันธกิจ

และความต้องการในแผนงาน

บริการวิชาการ 

2  ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ

ได้รับการบริการวิชาการที่ตรงตาม

ความต้องการ มีความรู้ความเข้าใจ

และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก

การบริการไปพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

ให้มีความเข้มแข็ง และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 

 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
2.จัดหาวัสดสุ านักงาน 
3.ส ารวจความต้องการ 
4.จัดท าแผนบรกิารวิชาการ
ประจ าปี 2555 
5.ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 
6.จัดท ารายงานประเมินแผน
บริการวิชาการ 
7.ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ
บริการวิชาการ 

-แผนการ
บริการวิชาการ  
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ 2555 
-รายงน
ประเมินการ
บรรลุ
ความส าเรจ็
และประเมิน
สัมฤทธ์ิผลของ
การบริการ
วิชาการ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ 2555 

เชิงปริมำณ 
   1) มีผลส ารวจความ
ต้องการรับบรกิารวิชาการ 1 
เล่ม 
   2) มีแผนบริการวิชาการ
ประจ าปี 2555  1 เล่ม 
   3) มีรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ของการบริการวิชาการ  1 
เล่ม 
   4) มีการประเมินผล
กระทบทีเ่ป็นประโยชนจ์าก
โครงการบริการวิชาการ  26 
โครงการ 
 
เชิงคุณภำพ 
   1.ผู้รับบรกิารฝ่ายบริการ
วิชาการมีความพึงพอใจตอ่
ระบบบริหารจัดการงาน
บริการวิชาการ  ร้อยละ 85 

 
1 เล่ม 
 
 
1 เล่ม 
    
1 เล่ม 
    
 
26 
โครงการ 
 
 

 
ร้อยละ 85 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
/ 

 99,600 99,600 - รองฯฝ่าย
บริการวิชาการ 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

24 ป.2 สวจ.
007 
หน้า
63 

โครงการจัดท าวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

1 เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและ

งานงานทางวิชาการทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

นักวิจัยรุ่นใหม่ภายในวิทยาลัย 

3  เพื่อกระตุ้นให้เกิดงานวิจัย  ที่

สอดคล้องกับทิศทางและนโยบาย

ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมาก

ยิ่งข้ึน 

 

1.ประชาสมัพันธ์งานวารสาร
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
2.ประสานและด าเนินการรบั
บทความวิจัยเพือ่ตีพิมพ์
เผยแพร่ประสานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กองบรรณาธิการ  
และผูเ้ขียนบทความเพื่อ
จัดพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามและ
เผยแพร่วารสาร 
3.จัดท ารปูเล่มวารสาร/ส่งโรง
พิมพ ์
4.รายงานผลการด าเนินงาน
ของวารสาร  เผยแพร่วารสาร  
และจัดส่ง reprint ให้ผู้เขียน
บทความ 
5.ประเมินคุณภาพวารสาร 
 

จัดท าวารสาร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงครามจ านวน
ปีละ 2 ฉบับ/ป ี

เขิงปริมำณ 
   1)จ านวนวารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล 
สงครามที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตรง
ตามเป้าหมาย 2 ฉบับ/ป ี
 
เชิงคุณภำพ 
   1) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
ตามระดับมาตรฐานสากล  
ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ใน
ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำร
ไทย หรือ TCI Centre 

 
2 ฉบับ/ป ี
เชิง
คุณภาพ 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
อยู่ใน
เกณฑ์

คุณภาพ 

 
/ 

 70,000 70,000 - รองฯฝ่าย
บริหาร 

25 ป.2 
เงิน
กัน 

สวจ.
033 
(เงิน
กัน) 
หน้า 
153 

โครงการจัดท าวารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ฉบับพิเศษ) สบืเนื่อง
จากงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย  

1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ

คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

และเครือข่ายการน าไปใช้

ประโยชน์ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

2  เพื่อเป็นสื่อกลางในการ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน

วิชาการ และงานวิจัยระหว่าง

นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจ

ทั่วไป 

1.ประชาสมัพันธ์งานวารสาร
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
2.ประสานและด าเนินการรบั
บทความวิจัยเพือ่ตีพิมพ ์
3.จัดพิมพ์วารสาร 
4.รายงานผลการด าเนินงาน
ของวารสาร  เผยแพร่วารสาร
และจัดส่ง  reprint  ให้ผู้เขียน
บทความ 
 

จัดท าวารสาร
วิจัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม ฉบับ
พิเศษ  จ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 
ฉบับ 

เขิงปริมำณ 
1. จ านวนวารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตรง
ตามเป้าหมายจ านวน 2 ฉบับ 
 
เชิงคุณภำพ 
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามอยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพตามระดบั
มาตรฐานสากล  ซึ่งเป็น
วารสารที่จัดอยู่ในศูนย์ดัชนี
การอ้างองิวารสารไทย หรือ 

 
2 ฉบับ 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
อยู่ใน
เกณฑ์

คุณภาพ 

 
/ 

 250,000 249,905 95.00 รองฯฝ่าย
บริหาร 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

 TCI Centre 
26 ป.2 สวจ. 

021 
หน้า 
109 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลู
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

1 เพื่อเกบ็ข้อมูลผลงานวิจัยและ
การบริการวิชาการ องค์ความรู้  
2 เพื่อง่ายต่อการสบืค้น แก้ไข 
เผยแพร่และใช้งาน 
3 เพื่อให้ผูบ้รหิาร ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการ
บรหิารงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการที่มีข้อมลูเพียงพอ เป็น
ปัจจุบัน สะดวกและรวดเร็ว 
4 ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ
ได้ทราบถึงผลการด าเนินงาน
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ 
และศักยภาพของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม และสามารถตัดสินใจ
ขอรับบริการวิชาการที่ตรงตาม
ความต้องการ 

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
3.จัดท าข้อมลูการใช้งานระบบ
ต่างๆ 
4.ประเมินความปลอดภัยและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
5.จัดท ารายงานประเมินผล
เสนอต่อผู้บรหิาร 
6.ปรบัปรุงศักยภาพของระบบ
ตามผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ 
7.รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

นักวิจัยที่ขอรบั
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยและ
เจ้าของ
โครงการ
บริการวิชาการ
และผูท้ี่มีความ
ต้องการรับการ
บรหิารวิชาการ 

เชิงปริมำณ 
1. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
และบริการวิชาการ  อย่าง
น้อย 2 ระบบ 
 
เชิงคุณภำพ 
1.ระดับความพงึพอใจของ
ระบบฐานข้อมลู ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

 
  2  ระบบ 
 

 
วิจัยร้อยละ 
76 
บริการ
วิชาการ
ร้อยละ 75 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
/ 

 30,000 29,861 139.00 รองฯฝ่าย
บริหาร 

27 ป.4 สวจ. 
022 
หน้า 
113 

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บรหิารจัดการด้วย PMQA 

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบรหิาร

จัดการในหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในสถาบันวิจัยและพฒันา 

 

1.ประเมินแผนปฏิบัติการ 
2555 
2.ประเมินแผนยุทธศาสตร์ 
2553-2555 
3.สร้างความเข้าใจระบบ 
PMQA 
4.จัดท าแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
ฯ 
5.สร้างความเข้าใจและ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่ทกุงาน 
6.จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
7.แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2556 
8.ประเมินการมสี่วนร่วมและ

งานทุกงานใน
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

เชิงปริมำณ 
1.การบรรลุความส าเรจ็ของ
แผนปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2.การบรรลุความส าเรจ็ของ
แผนกลยทุธ์  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
3.บุคลากรในสถาบันวิจัยมี
ความรู้ความเข้าใจระบบ 
PMQA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
 
เชิงคุณภำพ 
1.ความพึงพอใจของบุคลากร

 
ร้อยละ 
94.12 
 
ร้อยละ 81 
 
 
ร้อยละ 
90.45 
 

 
ร้อยละ83 
ร้อยละ 
84.14 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
/ 

 55,000 6,259.50 48,740.50 รองฯฝ่าย
บริหาร 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

ต่อการบริหารจัดการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.ความพึงพอใจต่อการรับ
บริการตามภารกจิของ
สถาบัน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

28 ป.4 สวจ.
023 
หน้า
116 

โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1 เพื่อพัฒนาระบบและการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสถาบันวิจัยและพฒันา 

1.น าผลการประเมินคุณภาพมา
จัดท าแผนพฒันาคุณภาพ 
2.จัดท าแผนด าเนินงานพฒันา
คุณภาพ 
3.สร้างความเข้าใจในการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ 
4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกัน
คุณภาพกับเครือข่าย 
5.จัดเกบ็/ติดตามผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน 9 
เดือน 
6.จัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
7.จัดท า SAR 
8.รับการประเมินคุณภาพ 

ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพของ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

เชิงปริมำณ 
1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเครือข่าย อย่างน้อย 2 
ครั้ง 
2.มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
ประกันคุณภาพอย่างนอ้ย 1 
ด้าน 
 
เชิงคุณภำพ 
1.ผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอยู่
ในระดับดีมาก 

 
2 ครั้ง 
 
 
1 ด้าน 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
ผลการ
ประเมิน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษ
าภายใน
อยู่ใน
ระดับดี
มาก 

 
/ 

 20,000 19,995 5.00 รองฯฝ่าย
บริหาร 

29 ป.4 
เงิน
กัน 

สวจ. 
035 
เงิน
กัน 
หน้า 
158 

โครงการงานพฒันางานระบบ
การติดตามความส าเรจ็ของงาน 

1 เพื่อพัฒนาระบบติดตามและ

ประเมินผล  รายงานความส าเร็จ

ของการบริหารงานและกลยุทธ์ 

2  เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานแผนงาน / โครงการ 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
2.พัฒนาระบบการติดตามงาน 
3.ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามระบบ 
4.จัดท ารายงานประจ าป ี
5.จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 
6.จัดท ารายงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

ผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

เชิงปริมำณ 
1.การบรรลุความส าเรจ็ของ
แผนปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2.การบรรลุความส าเร้๗ของ
แผนกลยทุธ์ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
3.การบรรลุความส าเรจ็ของ
ระบบการติดตามงาน ไม่

 
ร้อยละ 
94.12 
 
ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 90 
 

 
ร้อยละ 
85.13 

 
- 

 
- 
 

 
- 

/  93,900 93,900 - รองฯฝ่าย
บริหาร 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

7.ประเมินการบรรลุความส าเรจ็
ของแผนปฏิบัตกิาร 
8.ประเมินการบรรลุความส าเรจ็
ของแผนยุทธศาสตร ์
9.น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
ระบบการติดตาม 
10.สรปุและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
เชิงคุณภำพ 
1.ความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบการติดตามงาน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

30 ป.4 สวจ. 
024 
หน้า 
119 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร 

1 เพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านการ
บรหิารทีส่ามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1.สนับสนุนการเข้ารบัการ
อบรม 
2.ศึกษาดูงาน 
3.จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน 
4.สรปุผลการด าเนินงาน 
 

ผู้อ านวยการ  
รอง
ผู้อ านวยการ 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

เชิงปริมำณ 
1. ผู้บรหิารได้รบัการพัฒนา 
จ านวน  5 คน 
2. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร  จ านวน 8 ข้อ 
 
เชิงคุณภำพ 
1. ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้บรหิารไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

 
5 คน 
 
8 ข้อ 
 
 

 
ร้อยละ 84 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
/ 

 40,000 39,859 141.00 รองฯฝ่าย
บริหาร 

31 ป.4 สวจ. 
025 
หน้า 
122 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

1 เพื่อให้บุคลากรทกุคนได้รับ

การพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ (Achievement 

Motivation) และการบรกิารที่ดี 

(Service Mind) 

 

1.สนับสนุนการเข้ารบัการ
อบรม 
2.ศึกษาดูงาน 
3.จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน 
4.สรปุผลการด าเนินงาน 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุนของ
สถาบันวิจัย
และพัฒนาทุก
คน 

เชิงปริมำณ 
1. บุคลากรได้รบัการพัฒนา  
จ านวน  12  คน 
เชิงคุณภำพ 
1. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการสนับสนุนการศึกษา
ต่อ  การฝึกอบรม  การเข้าสู่
ต าแหน่งตามสายงาน  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
12  คน 
 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
ได้รับการ
สนับสนุน
การศึกษ
าต่อร้อย
ละ 82 

 
/ 

 50,000 49,871 129.00 รองฯฝ่าย
บริหาร 

32 ป.4 สวจ. 
026 
หน้า 

โครงการจัดท ารายงานประจ าปี  
และรายงานผลด าเนินงานต่างๆ 

1 เพื่อแสดงผลการด าเนินงานใน

รอบปีทีผ่่านมาของหน่วยงาน 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
วิเคราะห์และแปลผล 

ผลการ
ด าเนินงาน 
และ

เชิงปริมำณ 
1. รายงานประจ าปีและ
รายงานผลการด าเนินงาน  

 
5 เล่ม  
 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
/ 

 25,000 24,875.88 124.12 หัวหน้า
ส านักงาน 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

125 2  เพื่อเป็นการเผยแพรผ่ลการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

3.จัดท ารายงานประจ าป ี
4.สรปุผลการด าเนินงาน 
 

ความส าเรจ็
ของงานในรอบ
ป ี

จ านวน 3 เล่ม อันได้แก่  
รายงานประจ าปี  , รายงาน
ผลการด าเนินงาน  และ
รายงานความส าเรจ็ของงาน
ที่มีประสทิธิภาพน าไปใช้ได้
จริง 
2. จ านวนการเผยแพรเ่ลม่
รายงาน  จ านวน 3 ช่องทาง   

 
 
 
 
 
 
3ช่องทาง 
 

33 ป.4 สวจ. 
027 
หน้า 
128 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 

1 เพื่อให้ผู้บรหิาร ใช้เป็นข้อมลู

ประกอบการตัดสินใจในการ

บรหิารจัดการ โดยระบบ

สารสนเทศจะต้องตอบสนอง

แสดงผลสรปุ สถิติข้อมูล ในการ

แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที เป็น

ปัจจุบัน สะดวกและรวดเร็ว   

 

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูล 4 
ระบบ ฐานข้อมูลวิจัย  
ฐานข้อมูลบริการวิชาการ  
ฐานข้อมูลงานโครงการตามแนว
พระราชด าริ  ระบบวารสาร (e-
journal) และเว็บไซต์สถานบัน
วิจัย 
3.จัดท าข้อมลูการใช้งานของ
ระบบต่างๆ 
4.ประเมินความปลอดภัยและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
5.จัดท ารายงานประเมินผล
เสนอต่อผู้บรหิาร 
6.ปรบัปรุงศักยภาพของระบบ
ตามผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ 
7.รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

คณะผู้บรหิาร/
ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

เชิงปริมำณ 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารจัดการและการ
ตัดสินใจ  อย่างน้อย  4  
ระบบ 
 
เชิงคุณภำพ 
1. ระดับความพึงพอใจของ
ระบบสารสนเทศ  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 

 
5  ระบบ 
 

 
ร้อยละ 
78.2 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
/ 

 70,000 70,000 - รองฯฝ่าย
บริหาร 

34 ป.4 สวจ. 
028 
หน้า 
132 

โครงการจัดการความรู้ใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1 เพื่อเพื่อให้บุคลากรของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความรู้

และทักษะที่ดีในการปฏิบัติงาน 

1.ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2.ก าหนดประเด็นการจัดการ

-บุคลากรของ
สถาบันวิจัย
และพัฒนาทุก
คนเข้าร่วม

เชิงปริมำณ 
1. ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้มีการเผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างน้อย  1 

 
1 เรื่อง 
 
 

 
ร้อยละ 81 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
/ 

 40,000 2,881 37,119.00 รองฯฝ่าย
บริหาร 
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รายงานผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2555                           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2555 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ล ำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์

รหั
สโ

คร
งก

ำร
 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

เป้ำหมำย/KPIของโครงกำร 

ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ 

ควำมพึง
พอใจ 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

อ่ืนๆ 

บร
รล

 ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ 

2  เพื่อบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยมีความรู้ความ

เข้าใจในการวิจัยและบริการ

วิชาการเพื่อพฒันาท้องถ่ิน 

 

ความรู้ 
3.วิเคราะห์ความรูท้ี่จ าเป็นและ
เสาะแสวงหาความรู้และ
รวบรวมความรูท้ี่จ าเป็น 
4.แบ่งบันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
5.จัดเกบ็ความรู้ใหเ้ป็นระบบ
และเผยแพร่ความรู้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
6.ประเมินผลการน าความรู้ของ
บุคลากรในสถาบันที่น าปรับใช้
ในการปฏิบัตงิานจริง 
7.จัดท ารายงานผลด าเนินงาน 

กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- บุคลากร
ภายใน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม  เข้า
ร่วมกิจกรรม
การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการ
วิจัยและการ
บริการวิชาการ  
จ านวน 30 คน 

เรื่อง 
2. แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 
3. จ านวนบุคลากรประจ า
สถาบันที่น าเอาความรู้ที่
ได้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 
 
เชิงคุณภำพ 
1. ความพึงพอใจของ
บุคลากรในการจัดการความรู้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

 
1 เรื่อง 
 
 
ร้อยละ  80 
 
 

 

 


