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การพัฒนาบุคลากร 

 ในปการศึกษา 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดสนับสนุนสงเสรมิใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง ทั้งการเขารวมอบรมศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนา ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งที่เปน
โครงการที่จัดโดยสถาบัน และ/หรือมหาวิทยาลัย   และหนวยงานอื่น ๆ โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น 
108,566 บาท ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3   บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวชิาชีพ ในปงบประมาณ 2552 
ท่ี ช่ือ สกุล งาน/สถานที่ ชวงเวลา งบประมาณ 

1 นายโชคชัย นอยกลิ่น ประชุมช้ีแจงคูมือการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

27 พ.ย. 51 850 บาท 

2 รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล ประชุมงานราชภัฏวิชาการ
ระดับชาติ 

16 ม.ค.52 2,627 บาท 

3 นายโชคชัย นอยกลิ่น การพัฒนาศักยภาพในการเขียน
โครงการและประเมินโครงการ 

14 ก.พ. 52  

4 นางดารณี ทองสีเขม การพัฒนาศักยภาพในการเขียน
โครงการและประเมินโครงการ 

14 ก.พ. 52  

5 นายโชคชัย นอยกลิ่น การอบรบการทําเว็บไซต 16 ก.พ. 52 1,800 บาท 
6 ผศ.ดร.นํ้าทิพย วงษประทีป เขียนบทความเพื่อนําเสนองาน

วันท่ี 1-5 เม.ย.52 
17 ก.พ. 52 2,426 บาท 

7 ผศ.ปถมา เอี่ยมสะอาด ประชุมวิชาการ “การวิจัยทองถิ่น
เพ่ือแผนดินไทย”   

19 ก.พ. 52 2,004 บาท 

8 นายโชคชัย นอยกลิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการ “ การใช
ระบบ NRPM-Ongoing 
monitoring และ ระบบ NRPM –
Post audit” 

20 ก.พ. 52 2,380 บาท 

9 รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล การจัดประชุมวิชาการราชภัฏ
วิชาการ 

24 ก.พ.52 2,040 บาท 

10 รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล การจัดประชุมวิชาการนักวิจัย 
รุนใหมในงานราชภัฏวิชาการ 

4 มี.ค.52 3,540 บาท 

11 ผศ.ปถมา เอี่ยมสะอาด การจัดประชุมวิชาการนักวิจัย 
รุนใหมในงานราชภัฏวิชาการ 

8-9 มี.ค.52 7,000 บาท 

12 ดร.สุขสมาน สังโยคะ การจัดประชุมวิชาการนักวิจัย 
รุนใหมในงานราชภัฏวิชาการ 

20 มี.ค.52 2,008 บาท 
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ท่ี ช่ือ สกุล งาน/สถานที่ ชวงเวลา งบประมาณ 
13 ดร.ถาวร พงษพานิช 23 มี.ค. 52  
 ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิริยะสุมน   
 ดร.ชนิกานต คุมนก   
 อ.กุลกนิษฐ ใจด ี   
 นายโชคชัย นอยกลิ่น   
 นางญาดา ทองโพธิ์เลน   
 นางจิตรา มีคํา 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
กําหนดเปาหมาย ตัวบงช้ี การ
จัดเก็บหลักฐาน เพ่ือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ 
 
   

14 ดร.ถาวร พงษพานิช 1-5 เม.ย.52 53,760 บาท 
 ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิริยะสุมน   
 ดร.ชนิกานต คุมนก   
 อ.กุลกนิษฐ ใจด ี   
 นายโชคชัย นอยกลิ่น   
 นางญาดา ทองโพธิ์เลน   
 นางจิตรา มีคํา   
 นางณัฐมน บาดดิษฐ 

รวมประชุมวิชาการราชภัฏ
วิชาการครั้งท่ี 1  เมืองทองธานี 

  
15 ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิริยะสุมน ประชุมระดมความคิดเพ่ือปรับ

แผนนโยบายและยุทธศาสตรการ
วิจัยแหงชาต ิ

7 เม.ย. 52 3,570 บาท 

16 อ.กุลกนิษฐ ใจด ี ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย 2-7 พ.ค. 52 6,552 บาท 
 นายโชคชัย นอยกลิ่น  9-11 พ.ค. 52  
 นางจิตรา มีคํา  13-15 พ.ค.52  
17 ดร.ถาวร พงษพานิช ประชุมเครือขายองคความรู 

KOB จังหวัดพิษณุโลก 
12 และ 15 พ.ค.
52 

 

 นางจิตรา มีคํา อบรม  “การจัดหมวดหมูและทํา
รายการหนังสือ สําหรับ
ผูรับผิดชอบงานหองสมุด” 

18-19 มิ.ย. 52 500 บาท 

18 ดร.ถาวร 
 

พงษพานิช ไปรวมประชุมช้ีแจงงบประมาณ /
วช. 

25 มิ.ย.52 3,950 บาท 

19 นายโชคชัย นอยกลิ่น การประชุมโครงการประเมิน
คุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของสถาบันอุดมศึกษา ป 255 

1-2ก.ค. 52 2,048 บาท 

20 ดร.ถาวร 
นางญาดา 
                   

พงษพานิช 
ทองโพธิ์เลน 

ประชุมพัฒนางานวิจัยเพ่ือสราง
ความเขมแข็งเศรษฐกิจชุมชนใน
พ้ืนท่ีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
/หองประชุมสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

17-18 ก.ค.52  
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ท่ี ช่ือ สกุล งาน/สถานที่ ชวงเวลา งบประมาณ 
21 อ.กุลกนิษฐ ใจด ี ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ

กลุมผูผลิตชุมชนและผลิตภัณฑ 
OTOP โดยเครื่อขาย KOB 
จังหวัด 

25 ก.ค.52  

22 ดร.ถาวร พงษพานิช ประชุมรวมโครงการสงเสริมการ
จัดการคุณภาพงานวิจัยของ
เครือขายสถานศึกษาเพื่อทองถิ่น
(ประชุมวิชาการ)/ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ 

2-3 ส.ค.52 
 
 
 
 

 

23 ดร.ปยะวรรณ 
อ.อุทัยวรรณ 

ศุภวิทิตพัฒนา 
ฉัตรธง 
 

ประชุมเร่ือง “อาหารกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน” และประชุม
ปฏิบัติการปรับขอเสนอโครงการ
บริหารการจัดการงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรธุรกิจอาหารจาก
ทองถิ่นสูสากล 

3-5 ส.ค.52 2,048 บาท 
 
 
 
 
 

24 ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิริยะสุมน รวมงานแถลงขาวการจัดงาน”
การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ
2552”(Thailand Research 
Expo 2009) / ณ หองโลตัส 1-4 
ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราช
ประสงค กรุงเทพฯ 

3 ส.ค.52  
 
 
 
 

25 นายโชคชัย 
นายสามารถ 

นอยกลิ่น 
เนาบู 

การประชุมปฏิบัติการเพื่อ
ประเมินผลการใชระบบ NRPM-
Ongoing momitoring/ โรงแรม
ลองบีชชะอํา จ.เพชรบุรี 

 
14-16 ส.ค.52 

4,656 บาท 

26 ดร.ปยะวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 
 

ABC-PVSIMAC 7-8 ก.ย. 52 4,807 บาท 

27 นายโชคชัย 
นางญาดา 

นอยกลิ่น 
ทองโพธิ์เลน 

การพัฒนาWeb    

รวมงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณ    2552 108,566 บาท 
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การบรรลุความสําเร็จของตัวชี้วัดโครงการของแผนปฏิบัติการ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 มีโครงการทั้งหมด 18 โครงการ 
ตัวชี้วัดทั้งหมดเทากับ 52 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่บรรลุความสําเร็จเทากับ 49 ตัวชี้วัด และมีโครงการ
ในแผนงานบริหารและพัฒนาองคกร มีตัวชี้วัดทั้งหมด 17 ตัวชี้วัดและ สามารถบรรลุความสําเร็จ
ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100 สวนโครงการในแผนงานบริการวิชาการมี จํานวน 5 โครงการ มีจํานวน
ตัวชี้วัดทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่บรรลุความสําเร็จ 11 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 78 และ
แผนงานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวน 8 โครงการ จํานวนตัวชี้วัด ทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด สามารถบรรลุ
ความสําเร็จตามตัวชี้วัดทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100  ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 จํานวนโครงการ จํานวนตวัชีว้ัด และตวัชีว้ัดที่บรรลุความสําเรจ็ของโครงการ 

ตัวชี้วัดท่ีบรรลุ
ความสําเร็จ 

 
ท่ี 

 
แผนงาน/โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
ตัวชี้วัด 

จํานวน รอยละ 

แผนงานวิจัยและงานสรางสรรค 8 21 21 100 

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

แผนงานบริการวิชาการ 5 14 11 78 

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

แผนงานบริหารและพัฒนาองคกร 5 17 17 100 

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

รวม 18 52 49 94 
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พัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีนโยบายที่จะเปน องคกรที่สนับสนุนสงเสริมการสรางความรูและการ
ถายทอดองคความรูเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชนทองถิ่นใหแข็งแกรง จึงกําหนดนโยบายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการประยกุตใชกบัการบริหารจัดการ การวิจัย และการบริหารวิชาการ      

ในปงบประมาณ 2552 ไดมีการพัฒนาเว็บไซตของสถาบันวิจัยใหสามารถเปนชองทางสื่อสาร
ระหวางบุคลากรทางดานการวิจัยและการบริการวิชาการใหมีความพรอมใชของขอมูล   รวมทั้งการ
เผยแพรผลการดําเนินงานของสถาบัน ที่ http://rdi.psru.ac.th 
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ในปงบประมาณ 2552 น้ี มี
ระบบฐานขอมูลที่ใหบริการผานทางเว็บไซตตาง ๆ ดังน้ี 
  QA RDI PSRU  เปนฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดานการประกันคุณภาพ
ของสถาบัน  ซ่ึงมีขอมูลสนับสนุนการบริหารและใหผูบริหารสามารถใชเปนขอมูลการตัดสินและ
ประเมินคุณภาพการดําเนินงาน  ที่  http://qa.rdi.psru.ac.th   
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SAR online  เปนระบบฐานขอมูลที่ใชในการประเมินคุณภาพการศึกษา ดวยการจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง  และการประ เมินคุณภาพการศึกษาด วยระบบอินเทอร เ น็ต  ที่ 
http://qa.rdi.psru.ac.th หัวขอ SAR online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Plan RDI PSRU  เปนฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับงานนโยบายและแผน  การดําเนินงานตามคํา

รับรองปฏิบัติราชการ   งบประมาณและการติดตามผลการดําเนินงาน ที่ plan.rdi.psru.ac.th 
 KM  RDI PSRU  เปนฐานขอมูลเกี่ยวกับการจัดการความรูของสถาบันวิจัยและพัฒนา   ที่ 
www.qa.rdi.psru.ac.th หัวขอ การจัดการความรู 
  
 ระบบฐานขอมูลที่กําลังอยูระหวางการดําเนินการพัฒนาคือ  E-document   เพ่ือการจัดการ
ระบบเอกสารกับบุคลากรภายในสถาบันและมหาวิทยาลัย และเปนระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่องาน
ประกันคุณภาพ และภาระงานของบุคลากร 
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 เว็บไซตของฝายบริหารจัดการงานวิจัย  ซ่ึงมีรายละเอียดของภารกิจและผลการดาํเนินงาน
ของฝายในดานการสนับสนนุสงเสริมโครงการวิจัย  ทุนสนับสนุนการวิจัย และการเผยแพรผลงานวิจัย 
เปนตน   
 

 

 

 

 

 

 

 เว็บไซตของงานสํานักงานเลขานุการสถาบัน  ซ่ึงประกอบดวยงานในสํานักงาน ทั้งงานธุรการ 
งานการเงิน งานนโยบายและแผน  งานประกันคุณภาพ และงานประชาสัมพันธ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

 การพัฒนาระบบเผยแพรผลงานวิจัยผานวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ซ่ึงสืบคนบทความที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารเลมตาง ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะในการสงผลงานวจัิยเพ่ือ
ตีพิมพ   
 
 

 

 

 

 

 

 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเว็บไซตของงานสงเสริมการจดสิทธิบตัรและทรัพยสินทางปญญา โย
เปนแหลงรวบรวมความรูเกีย่วกับการขอจดสิทธิบตัรและทรัพยสินทางปญญา พระราชบัญญัตทิี่
เกี่ยวของ  และสามารถ link กับหนวยงานที่เกี่ยวของดานการจดสิทธิบตัรอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจําปงบประมาณ  2552                

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

26 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการประกนัคุณภาพที่ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคณุภาพการดําเนินงานตามภารกิจ     และกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีคณะกรรมการประกันคณุภาพ และกําหนดผูรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการ
ดําเนินการของแตละองคประกอบคุณภาพ เพ่ือใหไดมาซึ่งคุณภาพการจัดการศึกษาในภาพรวม  

ในปการศึกษา 2551      มีการจัดทําคูมือประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อเปนแนวทางปฏิบตัิ
จัดทํารายงานประเมินตนเอง   และการประชุมการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพทั้งระบบ
เอกสารและการประเมินแบบ online ผานทาง SAR online (http://202.29.80.19/~sar/) 
 
 
 
          
 
 

การประชุมจัดทํารายงานประเมินตนเองและเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ  
เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 

 
 
 
 
 
 
 

ระบบการประเมินตนเองแบบออนไลน  SAR online 
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ผลประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  รับการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551 ใน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2552    โดยมีประธานคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน  คือผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ไพศาล  ร้ิวธงชัย     คณะกรรมการฯ  ประกอบดวย ดร.สาคร  สรอยสังวาลย  
นายสัตวแพทยปรีชา  มูลสาร  นายเจนต  คันทะ  และนางสาวอมรรัตน  ศรีลออ  โดยมีผลการ
ประเมินรวมเฉลีย่ทุกองคประกอบเทากับ 2.65  ในระดับดีมาก   แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการระบบ
การประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสถาบันดีขึ้นจากปการศึกษา 2551 ที่มีผลการประเมนิใน
ระดับดี โดยคะแนนผลการประเมินเทากบั 2.05   
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ตารางที่ 5    ตารางสรุปการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ   
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวบงชี้ 
หนวยงาน 

เปาหมาย 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

( =บรรลุ, 
=ไมบรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ 
สกอ.) 

องคประกอบที่  1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธานตลอดจนมี
กระบวนการ พัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนด ตัวบงชี้ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ  

 
ระดับ  7 

 
3 - 

 
ระดับ  7 

 
 

 
3 
 

29 x 100 1.2 รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด  

รอยละ  
80 

2 38 
รอยละ   

76  2 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 2.50  2.50 

องคประกอบที่  2  ภารกิจหลัก 

2.1 มีการพัฒนาระบบและ
กลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค  

5  ขอ 3 - 6  ขอ  3 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
ความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

2  ขอ 3 - 4  ขอ  3 

 

3.79x100 
2.3 มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย  

 
ระดับ  4 

 
2 5 ระดับ  6  2 

2.4 จํานวนกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนอง ความ
ตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม  ชุมชน ประเทศชาติ

30  
กิจกรรม 

3 - 20  กิจกรรม  3 
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ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวบงชี้ 
หนวยงาน 

เปาหมาย 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

( =บรรลุ, 
=ไมบรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ 
สกอ.) 

และนานาชาติ  

2.5 รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ  

รอยละ  
80 

3 - รอยละ 86  3 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่  2 2.80  2.80 

องคประกอบที่  3  การบริหารและการจัดการ 

3.1 ภาวะผูนําของผูบริหาร
ทุกระดับของมหาวิทยาลัย  

ระดับ  3 2 - ระดับ  3  2 

3.2  มีการพัฒนามหาวิทยาลัย
สูองคการเรียนรู 

ระดับ  2 
3 

- ระดับ  4  3 

3.3  มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนาและธํารงรักษาให
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  

ระดับ  4 

 
 
3 - ระดับ  5  3 

3.4 ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร  

ระดับ  4 3 - ระดับ  5  3 

3.5  ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวน
รวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  

ระดับ  4 3 - ระดับ  4  3 

3.6  มีการนําระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหาร
การศึกษา  

ระดับ  5 3 - ระดับ  5  3 

3.7  ระดับความสําเร็จของ
การถายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล 
 

ระดับ  8 

 
 
3 - ระดับ  7  2 

3.8  รอยละของบุคลากร
ประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ

รอยละ  
80 

 
 

 

 
3X100 

รอยละ  100  3 
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ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวบงชี้ 
หนวยงาน 

เปาหมาย 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

( =บรรลุ, 
=ไมบรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ 
สกอ.) 

การพัฒนาความรูและทักษะ
วิชาชีพทั้งในและตางประเทศ 
 

3 100 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3 2.88  2.75 

องคประกอบที่  4  การเงินและงบประมาณ 

4.1 มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร  การวิเคราะห
คาใชจาย  ตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ  7 

 
 
3 - ระดับ  7  3 

2,629.90 x 
100 

4.2  รอยละของเงินเหลือ
จายสุทธิตองบดําเนินการ 
มหาวิทยาลัย 

รอยละ  6 
 
0 

6,915,007.61 
0.04  0 

 

85,000 
4.3  งบประมาณสําหรับการ
พัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศตอ
อาจารยประจํา 

2,500  
บาท 

3 8 10,625 บาท  3 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4 2.00  2.00 

องคประกอบที่  5   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน ที่
เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร
การศึกษา  
 

ระดับ  5 3 - ระดับ  5  3 

5.2 ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ระดับ  5 3 - ระดับ  5  3 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5    3.00  3.00 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 2.70  2.65 

ผลประเมิน ดีมาก  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน   ปการศึกษา  2551 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ลักษณะที่พบและประเด็นท่ีใหขอมูลปอนกลับ 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินงาน 

2.50 ดี จุดเดน   
        มีการดําเนินงานไดครอบคลุมตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว   
จุดท่ีควรพัฒนา   
        ในการจัดทําเอกสาร  ควรมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลกอนการประเมิน  และควรมี
การพิจารณาถึงสาเหตุของโครงการที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพัฒนา
คุณภาพใหสูงขึ้น 

2. ภารกิจหลัก 2.80 ดีมาก จุดเดน   
        1. มีการสงเสริมใหคณาจารยนําองคความรูที่
ไดจากการวิจัยมาถายทอดใหกับผูที่สนใจและบูรณา
การผลการวิจัยเขากับการเรียนการสอนไดเปนอยาง
ดี 
        2 .  มี ก า ร ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย เพื่ อ เ ผยแพร
ผลงานวิจัย 
        3 .  หาหลักเกณฑหรือ วิธีการ เพื่ อแปลง
ผลงานวิจัยหรือการบริการวิชาการใหมีมูลคาแก
องคกรแทนการคิดเปนตัวเงิน              
จุดท่ีควรพัฒนา   
        1. ควรนําผลงานวิจัยที่ไดไปพัฒนาตอยอด
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและจดสิทธิบัตรและทรัพยสิน
ทางปญญา 
        2. จัดตั้งศูนยบริการวิชาการเพื่อคัดกรององค
ความรูที่ไดจากงานวิจัย  เพ่ือนําไปถายทอดและ
สรางมูลคาเพ่ิมตามความเหมาะสม 

3.  การบริหารและการจัดการ 2.75 ดีมาก จุดเดน   
        มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารที่ดี 
จุดท่ีควรพัฒนา   
        ควรปรับปรุงวิธีการถายทอดตัวบงชี้และ
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ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ลักษณะที่พบและประเด็นท่ีใหขอมูลปอนกลับ 

เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลเชื่อมโยงกับ
ระบบการสรางแรงจูงใจ 

4.  การเงินและงบประมาณ 2.00 พอใช จุดเดน   
        - 
 
จุดท่ีควรพัฒนา   
        ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรใหไดตามเกณฑที่กําหนดไว 

5.  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

3.00 ดีมาก จุดเดน    
        - 
จุดท่ีควรพัฒนา  
        - 

ผลการประเมิน 
ทุกองคประกอบ 

2.65 ดีมาก  

 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1.  ในการจัดทําเอกสาร  ควรมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนการประเมิน      
ควรมีขอผิดพลาดนอยที่สุด  เพ่ือเปนการแสดงถึงความพรอมและคุณภาพ 
 2.  ควรมีการพิจารณาถึงโครงสรางการบริหาร  การกําหนดตําแหนงบุคลากรใหเปนมาตรฐาน  
สอดคลองกับสภาพของหนวยงานทั้งในปจจุบัน  และในอนาคต  เพ่ือความชัดเจนในโอกาสความกาว 
หนาของบุคลากร 
 3.  งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร  ควรมีการพิจารณาจัดสรรใหไดตามเกณฑที่กําหนดไว 
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การปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิปการศึกษา 2551 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 ไดใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานของสถาบันวจัิยและพัฒนาในแตละองคกร  สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดทํา
โรงการ/กิจกรรมเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2552  และ ปงบประมาณ 2553 ดังน้ี  
 
ตารางที่ 6  การปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
การประกันคณุภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 

จุดออนหรือขอเสนอแนะรายมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ 

องคประกอบที่ 1    ปรัชญา /ปณิธาน / วิสัยทัศน / วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน 

1. จัดทํารายงานการประเมินผลการบรรลุความสําเร็จของ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ควรมีการตรวจสอบขอมูลกอนการประเมิน และ
ควรมีการพิจารณาถึงสาเหตุของโครงการที่ไม
สามารถดําเนินการได เพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
พัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น 

2. จัดทําโครงการใหความรูเกี่ยวกับการเขียนโครงการตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ แนวทางการประเมินผล และการ
รายงานผลใหกับบุคลากรทุกระดับเพ่ือลดความเสี่ยงของ
โครงการที่ไมสามารถดําเนินการได 

องคประกอบที่  2.  ภารกิจหลัก 

1. จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจดสิทธิบัตร/
ทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ 

1. ควรนําผลงานวิจัยที่ไดไปพัฒนาตอยอดเพ่ือ
สรางมูลคาเพ่ิมและจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทาง
ปญญา 2. จัดทําโครงการ การจัดการความรูเกี่ยวกับงานวิจัยและงาน

บริการวิชาการ 
2. จัดตั้งศูนยบริการวิชาการเพื่อคัดกรององค
ความรูที่ไดจากงานวิจัย เพ่ือนําไปถายทอดและ
สรางมูลคาเพ่ิมตามความเหมาะสม 

3. จัดทําโครงการการสังเคาระหองคความรูจากงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในรอบ 5 ป เพ่ือนําเสนอใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
และเปนการถายทอดงานวิจัยสูการพัฒนาชุมชนหรือการตอ
ยอดและนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

1. จัดทํา TOR (Term of refernce) กับเจาหนาที่และบุคคลากร
ของสถาบันฯ และทําความเขาใจในงานที่ปฏิบัติต้ังแตตนปงบ 
ประมาณ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผล
งาน(JA : Job Assessment) 

ควรปรับปรุงวิธีการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคลเอมโยงกับระบบการ
สรางแรงจูงใจ 

2. จัดทําโครงการบุคลากรดีเดนเพ่ือเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรใหไดตามเกณฑที่กําหนดไว 

จัดสรรงบในการพัฒนาบุคลากรสําหรับการพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับในปรงบประมาณ 2553วงเงินงบประมาณ 80,000 บาท   

 


