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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ขอมูลเบ้ืองตนของสถาบัน 

ประวัติความเปนมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีฐานะเปน “ศูนยวิจัยและบริการวชิาการ” ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518   มีสํานักงานตั้งอยู ณ บริเวณสวนหนึ่งของบานพิบูล วทิยาลยัครูพิบูล
สงคราม ถนนวังจันทน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตอมารัฐบาลไดประกาศใชพระราชบญัญัติ
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม พ.ศ. 2538  ซ่ึงไดมีการแบงสวนราชการใหม โดยมีฐานะเปน 
“สํานักวิจัยและบริการวิชาการ”   
 พ.ศ. 2547 มีพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ทําใหสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
เปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบงสวนราชการภายในเปน 10 สวน
ราชการ และสํานักวิจัยและบริการวชิาการ เปลี่ยนฐานะเปน “สถาบันวิจัยและพัฒนา” 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหัวหนาสวนราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสถาบนั  โดยมีรอง
ผูอํานวยการสถาบัน 3 คน ในปจจุบันมีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 หนวยงานคือ 
สํานักงานเลขานุการสถาบนั ฝายบริหารงานวิจัย และฝายบริการวชิาการ       

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

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

ปจจุบันสถาบนัวิจัยและพัฒนา ตั้งอยูที่อาคารศรีพิบลู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
สวนทะเลแกว   บานเลขที่ 156 หมู 5  ตําบลพลายชุมพล  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
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ปรัชญา 

 วิจัยสรางองคความรู  เชิดชภููมิปญญาไทย กวางไกลวสิัยทัศน  พัฒนาทองถิ่นและสังคม 

 
วิสัยทัศน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามุงม่ันสรางองคความรูจากภูมิปญญาไทยและสากล เพ่ือเสรมิสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการและการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

 
พันธกิจ 

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

 
ยุทธศาสตร 

 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1  พัฒนาใหสถาบันมีคุณภาพจามมาตรฐานอุดมศึกษาทางดานการ
วิจัย โดยมุงสงเสริมการวิจัยที่สมดุลทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต และการสราง 
นักวิจัย 

กลยุทธ 
1. กําหนดทิศทางการวิจัยที่ชดัเจนและเชื่อมโยงงานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของ

ทองถิ่น 
2. วิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมจากภูมิปญญาไทยและสากล และนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือ

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

กลยุทธ 
6. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 
7. ใหบริการวชิาการแกชุมชนรูปแบบตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม เปดโอกาสในการเขารับการ

บริการของชุมชนอยางทั่วถงึ 
8. เปนแหลงขอมูลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริการจัดการที่ดีของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 กลยุทธ 

 9. จัดการใหสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถดําเนินงานดวยระบบบรหิารจัดการที่ดี 
 
เปาประสงค 

1. มีผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ดี สามารถนําไปใชเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง ทุก
กลุมสาขาวชิา ๆ ละไมนอยกวา 5 เรื่อง  

2. มีศูนยการศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพ่ือใชเปนแหลงการศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทองถิ่น 

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

ปละ 2 ครั้ง 
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ทําเนียบผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

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

 
 
 

    รองศาสตราจารย  ดร.นงคราญ    กาญจนประเสริฐ 
    ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
    เม่ือ  พ.ศ.  2542 - 2546 
    รวมระยะเวลา  4  ป 
 
 
 
 
    รองศาสตราจารย  ดร.อุไรวรรณ    วิจารณกุล 
    ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
    เม่ือ  31  พ.ค.  2546 -8 มีนาคม 2552 

     
 

 
            
    ดร.ถาวร พงษพานิช 
    ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
    เม่ือ  9 มีนาคม 2552 - ปจจุบัน 
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คณะกรรมการบริหารสถาบัน       
 คณะกรรมการบริหารบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปการศึกษา 2551  มี 2 ชดุ ทั้งน้ี
เน่ืองจากคณะกรรมการชุดเดิมมีการบริหารงานมาครบวาระ ในวันที่ 8 มีนาคม 2552    
 
คณะกรรมการบริหารสถาบนั ในปการศึกษา 2551   ชุดที่ 1  (1 มิถนุายน 2551 – 8 มีนาคม 2552) 
 
    รศ.ดร. อุไรวรรณ   วิจารณกุล     
    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
     
    ผศ.ดร.ผองลักษณ   จิตตการุณ 

ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน 

 
 
    ผศ.ปถมา   เอ่ียมสอาด 
    รองผูอํานวยการสถาบัน 
 

 
 
    อาจารยดารณี   ทองสีเขม 
    รองผูอํานวยการสถาบัน 

 
 

อาจารยสมศรี   จินตนสนธิ 
    รองผูอํานวยการสถาบัน 
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 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการบรหิารสถาบันวจัิยและพัฒนาชุดใหม โดยเริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม  2552 เปนตนไป  ประกอบดวย 

 
 
            
     ดร.ถาวร พงษพานิช 
     ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
      

ดร.ชนิกานต     คุมนก 
     รองผูอํานวยสถาบันฝายบริหารและแผน 
 
 
 
 
      

ผศ.ดร.ศุภลักษณ    วิริยะสมุน 
     รองผูอํานวยการสถาบันฝายวิจัย 
 
 
 
 
     อาจารยกุลกนิษฐ    ใจดี 
     รองผูอํานวยการสถาบันฝายบริการวิชาการ 

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

(เจาหนาที่ประจําตามสัญญา)          (พนักงานราชการ)            (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
            
            
            
            
            
            
            
            
                          นายสามารถ     เนาบู                     นางณัฐมน    บาดดิษฐ     
                          นักวิชาการคอมพิวเตอร                  นักประชาสัมพันธ 
                           (เจาหนาที่โครงการ)                     (เจาหนาที่โครงการ)                      
 
 
            
            
            
            

นางเอื้ออารี   โกศัย                นายอรรถพงษ  สุดแกว     นางสาวสุธีรา   คงเชย         
       นักวิจัย                  เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป          เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

        (เจาหนาที่โครงการ)                   (เจาหนาที่โครงการ)                   (เจาหนาที่โครงการ)                     
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โครงสรางการบริหาร 

โครงสรางการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  (2546-2551) 
 
 

          
 
 
 
 
 

 
 

ระบบการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานเลขานุการ 

งานประสานและพัฒนา 
งานวิจยั 

งานสารสนเทศ และ 
ถายทอดเทคโนโลยี

งานบริการวิชาการ 
แกสังคม 

งานเลขานุการ 
(ผศ.ปถมา    เอี่ยมสอาด) 

รองผูอํานวยการ

(อ.สมศร ี   จินตนสนธิ, ผศ.ปถมา    เอี่ยมสอาด, อ.ดารณี    ทองสีเขม) 

งานประกนัคุณภาพ 

งานประกันคุณภาพ

(อ.ดารณี    ทองสีเขม) 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
(นายโชคชัย    นอยกลิ่น) 

เจาหนาที่ธุรการ 
(นางญาดา    ทองโพธิ์เล็น) 

นักวิชาการ  (บริการวิชาการ) 
(นางจิตรา    มีคํา) 

งานประสานและพัฒนางานวิจัย 
(ผศ.ปถมา    เอี่ยมสอาด) 

งานบริการวิชาการแกสังคม 
(อ.สมศร ี   จินตนสนธิ) 

ผูชวยผูอํานวยการฯ 
(ดร.ผองลักษม    จิตตการุญ) 

งานสารสนเทศและถายทอดเทคโนโลย ี
(อ.ดารณี    ทองสีเขม) 

 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

(รศ.ดร.อุไรวรรณ     วิจารณกุล) 
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โครงสรางองคกรสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปงบประมาณ  2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานเลขานุการสถาบัน 

งานธุรการและสารบรรณ 

งานนโยบายและแผน 

งานการเงินและพัสดุ 

งานบุคคลและสวัสดิการ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ฝายบริหารจัดการงานวิจัย 

งานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 

งานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัย 

งานประสานแหลงทุนวิจัยภายนอก 

งานทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน 

งานวารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 

งานหนวยบมเพาะงานวิจัย 

งานประสานงานวิจัยเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง 
(ABC-PUS/MAG) 

 

ฝายบริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการ 

งานวิทยาลัยชาวบาน 

งานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวระราชดําริ 

งานหนวยบริการวิชาการเคลื่อนที่ 

งานคลีนิคเทคโนโลยี  

งานประชาสัมพันธ 

งานสงเสริมการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา 

งานเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือตอนลาง  
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รองผูอํานวยการสถาบันฝายบริหารและแผน 
ดร.ชนิกานต     คุมนก 

 

รองผูอํานวยการสถาบันฝายวิจัยและพัฒนา 
ผศ.ดร.ศุภลักษณ   วิริยะสุมน 

 

รองผูอํานวยการสถาบันฝายบริการวิชาการ 
อาจารยกุลกนิษฐ    ใจดี 

 

สํานักงานเลขานุการสถาบัน 

งานกองทุนวจิัยมหาวิทยาลัย 
 (นายโชคชัย    นอยกลิ่น) 

งานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนกัวิจัย 
 (นายโชคชัย    นอยกลิ่น) 

งานทุนวิจัยงบประมาณแผนดินและแหลงทุนภายนอก 
 (นายโชคชัย    นอยกลิ่น) 

งานวารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 
 (นายโชคชัย    นอยกลิ่น) 

งานหนวยบมเพาะงานวจิัย 
 (นางสาวสุธีรา   คงเชย) 

งานประสานงานวิจัยเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง  
 (นายโชคชัย    นอยกลิ่น) 

งานวิทยาลัยชาวบาน 
 (นางณัฐมน   บาดดิษฐ)* 

งานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
 (นางจิตรา    มีคํา) 

งานสงเสริมการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา 
  (นายอรรถพงษ     สุดแกว)* 

งานคลีนิคเทคโนโลยี 
 (นางจิตรา  มีคํา) 

งานธุรการและสารบรรณ   
 (นางญาดา    ทองโพธิ์เลน) 

งานนโยบายและแผน 
 (......................................................)* 

งานการเงินและพัสดุ 
 (นางญาดา    ทองโพธิ์เลน) 

งานบุคคลและสวัสดิการ 
 (นางญาดา    ทองโพธิ์เลน) 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (นายสามารถ   เนาบู) 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
  (......................................................)* 

งานประชาสัมพันธ 
 (นางณัฐมน   บาดดิษฐ)* 

ฝายบริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการ 
 (นางจิตรา    มีคํา) 

ฝายบริหารจัดการงานวิจัย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.สวาง   ภูพัฒนวิบูลย 

คณะกรรมการประจําสถาบัน  สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
ผศ.ดร.นิวัติ    พัฒนะ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ดร.ถาวร     พงษพานิช 

โครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ปงบประมาณ  2552 

งานหนวยบริการวิชาการเคลื่อนที่ 
  (.................................................)* 

เครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือตอนลาง (อวน) 
 (นางจิตรา  มีคํา) 
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งบประมาณ  

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

      สงคราม ป พ.ศ. 2552 
งบประมาณ (บาท) ที่ โครงการ 

งบแผนดิน เงินรายได รวม 

 แผนงานวิจัยและงานสรางสรรค    

1 กองทุนสนับสนุนสงเสริมการวิจัย 0 500,000 500,000 
2 พัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนงานวิจัย 0 45,000 45,000 
3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 0 20,000 20,000 
4 สนับสนุนทุนวิจัย 5,920,500 0 5,920,500 
5 โครงการคลีนิควิจัย 0 5,000 5,000 
6 โครงการประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย 0 500,000** 500,000 
7 เตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพราชภัฏวิจัย 30,000 0 30,000 
8 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 0 50,000 50,000 

 แผนงานบริการวิชาการ    

9 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการบริการวิชาการ 40,000 0 40,000 
10 งานกาชาดนเรศวร ประจําป 2552 100,000 0 100,000 
11 สงเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตชด. 180,000 0 180,000 
12 สํารวจความคิดเห็นและประเมินผลการดําเนินงาน 0 15,000 15,000 
13 วิทยาลัยชาวบานและผลิตรายการวิทยุ 160,000 0 160,000 
 แผนงานบริหารและพัฒนาองคกร    

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนกลยุทธ 20,000 0 20,000 
15 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 0 10,000 10,000 
16 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการ 60,000 0 60,000 
17 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 0 15,000 15,000 
18 ดําเนินงานบริหารสํานักงานสถาบันวิจัย 0 90,000 90,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,510,500 1,250,000 7.760.500 

หมายเหต ุ  **  งบกลางมหาวิทยาลัย 
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การปรับปรุงผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2550  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2550 ในระดับ
ดี  โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยทกุองคประกอบเทากับ 2.05  และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผลการดําเน
งานของสถาบันในแตละองคประกอบ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ดานตาง ๆ ตามขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดในตารางที่ .... 
  
ตารางที่ 2  การปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
การประกันคณุภาพการศึกษา ปการศึกษา 2550  

จุดออนหรือขอเสนอแนะรายมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ 

องคประกอบที่ 1    ปรัชญา /ปณิธาน / วิสัยทัศน / วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน 

1.  ภารกิจดานการบริการยังไมมีแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจนเปน
รูปธรรม วาสถาบันหรือมหาวิทยาลัยจะมุงเนนการใหบริการ
วิชาการในลักษณะใด  และจะจัดแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรไดอยางไร 

แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ และ
คณะกรรมการดําเนินงานสงเสริมสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ เพ่ือ
จัดทําแผนยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ
และการสงเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ 

2.  ควรแสดงการนําผลการประเมินมาวิเคราะหแผนของปที่ผาน
มา  มาใชกับการทําแผนของปตอไป  เชนมีการปรับเปล่ียน
โครงการอยางไร  เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

มีการปรับเปล่ียนโครงการ  เพ่ิมเติมโครงการ
เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายของตัวชี้วัดตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการและผลประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

องคประกอบที่  2.  ภารกิจหลัก 

1.  ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยและบริการวิชาการของ
สถาบันและภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ใหสามารถใชงานได
จริงและเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการบริหารจัดการ 

จัดทําโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย และ
งานบริการวิชาการ   

2.  สงเสริมความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนหรือ
ภาคอุตสาหกรรม ตามศาสตรที่สถาบันมุงพัฒนาสูความเปน
เลิศ 

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

3.  ควรมีระบบฐานขอมูลดานการวิจัย  ที่สามารถใชเปน
เครื่องมือในการวิเคราะห  สังเคราะห  รวบรวม คัดสรรความรู
จากงานวิจัยสูการใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว  และทันตอ
สถานการณ 
 

พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย  มีการจัดทํา
แผนการจัดการความรูดานงานวิจัย 
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จุดออนหรือขอเสนอแนะรายมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ 

4.  วารสารวิจัยควรไดรับการพัฒนาเขาสูฐานขอมูลวารสารของ
ประเทศ  TCI   เนื่องจากมีอายุการตีพิมพครบ  3  ปเปนไป
ตามเงื่อนไขของ  TCI และกองบรรณาธิการวารสารควรมีการ
ประชุมอยางนอยปละ  1  ครั้ง   ควรมีผลงานการวิจัยภายนอก
สถาบันมาตีพิมพไมนอยกวา 10%  ตีพิมพในแตละฉบับ  
เพ่ือใหไดมาตรฐาน  TCI   

สงเสริมและผลักดันใหมีผลงานวิจัยจากภายนอก
สถาบันมาตีพิมพในวารสาร   และดําเนินการให
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเขาสู
ฐานขอมูลวารสารของประเทศ TCI 
 
 

5. ควรกําหนดระบบ/ กลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคกรภายนอกเพ่ือการทําวิจัยรวมกัน  หรือการใช
ประโยชนจากงานวิจัยรวมกัน 

งานเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ
ตอนลาง (อวน)   และ งานประสานงานวิจัยเชิง
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง  เปนกลไกสนับสนุนความ
รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกเพ่ือการ
ทําวิจัยรวมกัน  หรือการใชประโยชนจากงานวิจัย
รวมกัน 

6. ควรพัฒนาความรูของบุคลากร  ดานการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา  และจัดการใหบริการดานนี้ตอไป 

งานสงเสริมการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทาง
ปญญาทําหนาที่ใหความรูดานการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา   

7. ควรพัฒนาระบบ/ กลไกการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการสูสังคมใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น   

พัฒนาระบบ/ กลไกการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการสูสังคมใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ดวย 

8. ควรมีการกําหนดแนวทางการเชื่อมโยง  และบูรณาการการ
บริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่นๆ  ของสถาบันหรือของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

9. ควรหาจุดเดนของการใหบริการวิชาการของสถาบันโดย
อาศัยองคความรูหรือฐานขอมูลที่มีอยู 

ใชกลไกการวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง ภัยคุกคาม
และโอกาสในการจัดทํายุทธศาสตรการบริการ
วิชาการ    
 
 
 

8. การบริหารจัดการงานวิจัย ควรขยายเครือขายใหมากทั้ง
ภายในและภายนอก  โดยอาจจะเปนในรูปแบบคณะกรรมการ
รวมท้ังเชื่อมโยงการจัดการงานวิจัยลงสูการพัฒนาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เพ่ิมเครือขายการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (ABC-PUSMAX) 
โดย งานประสานงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนลาง   

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

จัดตั้งหนวยบมเพาะการวิจัย 
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ผลการดําเนินงาน 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีผูอํานวยการสถาบันเปนผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน บุคลากรทั้ง

สถาบันในปงบประมาณ 2552 รวมทั้งสิน้  12 คน แบงออกเปน ผูบริหารคือผูอํานวยการสถาบัน และ
รองผูอํานวยการสถาบัน  รวม 4  คน  บุคลากรสายสนับสนุน แบงออกเปนบุคลากรประจํา ตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  3 คน   และเจาหนาที่
ประจําโครงการ 5 คน    งบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามภารกจิในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
เทากับ  7,760,500 บาท โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงาน 18 โครงการเพื่อดําเนินงาน
ตามภารกิจดานการวิจัย 7,070,500  บาท โดยเปนงบสําหรับจัดสรรใหทุนสนับสนุนการวิจัย 
5,920,500 บาท บาทและงบกองทุนวจัิย 500,00 บาท เหลืองบประมาณดําเนินการบริหารจัดการ
งานวิจัยเทากบั 650,000 บาท  ดานบริการวิชาการ  495,000 บาท และดานการบริหารและพัฒนา
องคกร  195,000 บาท  โดยมีตัวชีว้ัดความเร็จของโครงการทั้งหมด 54 ตวัชีว้ดั สามารถบรรลุความ
เร็จเทากับ 49 ตัวชีว้ัดคิดเปนรอยละ 94 
 การดําเนินงานในดานการพัฒนาองคกร   มีทั้งการบริหารจัดการงบประมาณ ใหเปนไปตาม
เปาหมาย บรรลุความสําเร็จและมีประสทิธิภาพ   การพัฒนาบุคลากรทั้งผูบริหารและบคุลากรสาย
สนับสนุน   การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลไกการ
ดําเนินงานอื่น ๆ ใหสามารถสนับสนุนงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการประเมิน
ตนเองตามคํารับรองปฏิบัตริาชการและการประกันคุณภาพการศึกษา  
   สําหรับภารกิจดานการวิจัย  มีทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย การสนับสนุนสงเสริม
การทําวิจัย  การเผยแพรผลงานวิจัย  และการพัฒนานักวิจัยใหสามารถสนับสนนุภารกิจดานการวิจัย
ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว    
 ภารกิจที่สําคัญอีกดานหนึ่งคือการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยและงานวิชาการเพื่อการ
พัฒนาสังคมทองถิ่น โดยความรวมมือของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและสถาบนัวิจัย  ทั้งดานการ
ฝกอบรม  การจัดนิทรรศการ การจัดรายการวิทย ุ  และการใหบริการวิชาการดานการศึกษาวิจัย 
ประเมินผล และการบริหารจัดการ ใหกับมหาวิทยาลยัและหนวยงานภายนอกตามความตองการ   
นอกจากนี้งานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เปนภารกิจที่สําคัญยิง่ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  โดยการสงเสริมใหทุกหนวยงานในสถาบนัมีสวนรวมในการดําเนินงานสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ  ในสวนของสถาบันวจัิยและพัฒนา สืบสานโครงการพระราชดําริจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดย
มีโรงเรียนในเขตรับผิดชอบคือจังหวัดเพชรบูรณ และพิษณุโลก    
 การดําเนินงานตามภารกิจทั้งสามดาน มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 


