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บทนำ
ประวัติโดยย่อ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เดิ ม มี ฐ านะเป็ น “ศู น ย์ วิ จั ย และบริ ก ำรวิ ช ำกำร ” ตาม
พระราชบัญญัติวทิ ยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีสานักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณส่วนหนึ่งของบ้านพิบูล วิทยาลัย
ครู พิ บู ล สงคราม ถนนวั ง จั น ทน์ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ต่ อ มารั ฐ บาลได้ ป ระกาศใช้
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2538 จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยได้รับ
การยกฐานะเป็น “สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร”
ในปี พ.ศ. 2540 สานักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ย้ายสานักงานมาอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์
คอมพิวเตอร์ (ส่วนวังจันทน์) และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ย้ายสานักงานมาตั้งอยู่ ที่อาคาร 4 ชั้น 1
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทาให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเปลี่ยน
สถานภาพเป็น มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พิบู ลสงคราม และมี ก ารแบ่ง ส่ว นราชการภายในเป็ น 10 ส่ ว น
ราชการ โดยในส่วนสานักวิจัยและบริการวิชาการ เปลี่ยนฐานะเป็น “สถำบันวิจัยและพัฒนำ”
ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วน
ทะเลแก้ว) เลขที่ 156 หมู่ 5 ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหัวหน้าส่วนราชการคือ ผู้อานวยการสถาบัน มีรองผู้อานวยการ
สถาบัน 3 คน และมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 หน่วยงานคือ สานักงานผู้อานวยการ
สถาบัน โดยมีหัว หน้าสานัก งานผู้อานวยการกากับ ดูแล และมีก ารแบ่ง หน่วยงานย่อยออกเป็น 3
หน่วย คือ สานักงานเลขานุการสถาบัน ฝ่ายบริหารงานวิจัย และฝ่ายบริการวิชาการ ต่อมาได้มี
การวิเคราะห์และแบ่งโครงสร้างหน่วยงานขึ้นใหม่โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 โดยแบ่ง
โครงสร้างองค์กรภายในออกเป็น 5 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานบริหารจัดการ
งานวิจัย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย กลุ่มงานจัดการผลผลิตงานวิจัยและเครือข่าย และกลุ่ม
งานบริหารจัดการงานบริการวิชาการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร
ปรัชญำ
วิจัยสร้างองค์ความรู้ เชิดชูภูมปิ ัญญาไทย กว้างไกลวิสัยทัศน์ พัฒนาท้องถิ่นและสังคม

รายงานประจาปี 2556 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

~2~
วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ สืบสานงานตามแนว
พระราชดาริ ยึดหลักธรรมภิบาลและการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
2. บริหารจัดการงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดความรูเ้ พื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดและสืบสานงานตามแนว
พระราชดาริ
4. บริหารจัดการองค์กรให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี
เป้ำประสงค์
มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานบริหารจัดการและส่งเสริมการวิจัย สนับสนุนการถ่ายทอดความรูเ้ พื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศำสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กาหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ดังนี้
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชดาริ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กาหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทั้งหมด 15 ข้อ ดังนี้
1. เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในมิติด้ำนประสิทธิผล
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในมิติดา้ นประสิทธิผล 2 ข้อ ดังนี้
1) มีงานวิจัยที่มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
2) การบริการวิชาการและการสืบสานความรู้ตามแนวพระราชดาริที่เสริมสร้างการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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2. เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในมิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในมิติดา้ นคุณภาพการให้บริการ 3 ข้อ ดังนี้
1) มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่หรือถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์
2) การบริการวิชาการที่มีผลกระทบเชิงคุณประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
3) ผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ
3. เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในมิติด้ำนประสิทธิภำพ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในมิติดา้ นประสิทธิภาพ 5 ข้อ ดังนี้
1) มีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยที่มปี ระสิทธิภาพและแหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัยที่เพียงพอ
2) มีกระบวนการในการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดและสืบสานงานตามแนว
พระราชดาริ ที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
3) มีการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
4) ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5) มีเครือข่ายความร่วมมือที่มปี ระสิทธิภาพ
4. เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในมิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในมิติดา้ นการพัฒนาองค์กร 5 ข้อ ดังนี้
1) มีการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
2) บุคลากรมีสมรรถนะตรงตาแหน่งงานที่ปฏิบัติและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3) มีการจัดการความรู้ทั้งภายในองค์กร และระหว่างหน่วยงาน/องค์กร
4) มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
5) มีสถานที่ทางาน สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศการทางานที่ดี
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ทำเนียบผู้บริหำร
ผศ.ดร.สรรค์ วรอินทร์
ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักวิจัยและบริการวิชาการ
เมื่อ พ.ศ. 2538 - 2542
รวมระยะเวลา 4 ปี
รศ.ดร.นงคราญ กาญจนประเสริฐ
ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักวิจัยและบริการวิชาการ
เมื่อ พ.ศ. 2542 - 2546
รวมระยะเวลา 4 ปี
รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล
ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักวิจัยและบริการวิชาการ
เมื่อ พ.ศ. 2546 – 2548
ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เมื่อ พ.ศ. 2548 - 2552
รวมระยะเวลา 6 ปี
ดร .ถาวร พงษ์พานิช
ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เมื่อ พ.ศ. 2552 – 2554
รวมระยะเวลา 2 ปี
ดร .ชนิกานต์ คุ้มนก
ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เมื่อ พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
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คณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ (ตุลาตม 2555 – เมษายน 2556)

ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์

ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี

ผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล

รองผู้อานวยการสถาบันวิจัย

รองผู้อานวยการสถาบันวิจัย

รองผู้อานวยการสถาบันวิจัย

ฝ่ายบริหารและแผน

ฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.น้าทิพย์ วงษ์ประทีป
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี

ฝ่ายบริการวิชาการ

นางสาวกัลนิกา พูลผล
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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คณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ (พฤษภาคม – กันยายน 2556)

ดร.ชนิกานต์ คุม้ นก
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.บัญชา สารวยรื่น

ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี

ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ ผศ.ดร.น้าทิพย์ วงษ์ประทีป

รองผู้อานวยการสถาบันวิจัย รองผู้อานวยการสถาบันวิจัย รองผู้อานวยการสถาบันวิจัย รองผู้อานวยการสถาบันวิจัย

ดร.ธีระพงษ์ แสนทวีสุข

ดร. กาญจนา วงศ์กณ
ุ า

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

นางสาวกัลนิกา พูลผล
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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บุคลำกรสำยสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยข้าราชการ 1 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย 5 คน และ เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา 5 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 2 คน รวม
13 คน ดังนี้

นางสาวกัลนิกา พูลผล
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางญาดา ทองโพธิ์เล็น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสามารถ เน่าบู่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
ผู้ปฏิบัตงิ านบริหาร

นางจิตรา มีคา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพัทธนันท์ โกธรรม นางสาวปิยวดี น้อยน้าใส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

นางสาวปนัดดา คงวิชา
นางสาวจิราพร ตัง้ ใจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอรรถพงษ์ สุดแก้ว
นักวิชาการศึกษา

นางสาวมาลัย ใจงาม
ผู้ปฏิบัตงิ านบริหาร
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นายกฤษฎธรรม ธูปบูชา
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาววิภาวี เกรียงศักดิ์ศรี
เจ้าหน้าที่โครงการ
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โครงสร้ำงองค์กร
โครงสร้างบริหารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัย
และพัฒนา ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรภายในออกเป็น 5
กลุ่มงานคือ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานบริหารจัดการงานวิจัย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย กลุ่มงาน
จัดการผลผลิตงานวิจยั และเครือข่าย และกลุ่มงานบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
โครงสร้างองค์กรสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานประจาปี 2556 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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โครงสร้ำงกำรบริหำร
โครงสร้างบริหารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัย
และพัฒนา ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
โครงสร้ำงกำรบริหำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

รายงานประจาปี 2556 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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งบประมำณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทาคาของบประมาณเงินรายจ่าย
ประจาปี สาหรับใช้ในการดาเนินงานปกติเพื่อตอบสนองต่อผลการดาเนินงานปกติและเพื่อตอบสนอง
ต่อผลผลิตงานวิจัย งานบริการวิชาการ โดยมีโครงการทั้งหมด

29 โครงการ และโครงการเงินกัน

เหลื่อมปี 1 โครงการ รวมเป็น 30 โครงการ ภายใต้การดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น
ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีโครงการรองรับ 16 โครงการ

งบประมาณ 7,308,200 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนว
พระราชดาริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการรองรับ 7 โครงการ

งบประมาณ 1,208,200 บาทและ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีโครงการรองรั บ 7 โครงการ งบประมาณ 360,000 บาท

รวมงบประมาณในการ

บริหารทั้งสิ้น 8,876,400 บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จาแนกเป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดิน จานวน 5,731,400 บาท และ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จานวน
3,145,000 บาท ใช้ไป 6,428,157.85 คิดเป็นร้อยละ 72.42 ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
รหัสงบประมำณ

งำน/โครงกำร

งำนบริหำรจัดกำรงำนวิจยั
160601010642 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
กรอบทิศทางและนโยบายวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการริเริ่มหน่วยบริหารจัดการ
160601010642
งานวิจัยระดับคณะ
160601010642 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดการ
ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจยั
160601010642 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเขียน
บทความวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
160601010342 โครงการส่งเสริมการทางานวิจัยเป็น
ทีมแบบมีส่วนร่วม
160601010342 คลินิคการวิจัย
160601010342

พัฒนาห้องการจัดการเรียนรู้

งบประมำณ ประจำปี พ.ศ.2556
แผ่นดิน

เงินรำยได้

รวม

ใช้จริง

คงเหลือ

คิดเป็น %

90000

90000

90000

0

100

60000

60000

60000

0

30000

30000

30000

0

100

30000

30000

30000

0

100

40000

40000

40000

0

100

30000

30000

30000

0

100

30000

30000

30000

0

100

รายงานประจาปี 2556 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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รหัสงบประมำณ
160601010242

งำน/โครงกำร
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ผลงานวิจัยในระดับดีเด่น
160602011342 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและ
ของมหาวิทยาลัย
260602010244 โครงการสนับสนุนกองทุนส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
160601010542 โครงการเครือข่ายวิจัย (Thai-Laos,
PSRU-UNPAD, PSRU-KENT, PSRUHiroshima)
160601010442 โครงการสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัย
160601010442 โครงการอบรมการจดสิทธิบตั รและ
ทรัพย์สินทางปัญญา
204015070121 โครงการจัดทาวารสารวิชาการ
คุณภาพ
โครงการจัดทาวารสารวิชาการ
คุณภาพ (เงินกันเหลื่อมปี55)
รวมงำนบริหำรจัดกำรงำนวิจัย
งำนบริหำรจัดกำรงำนบริกำรวิชำกำร
*104301010342 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริของมหาวิทยาลัย
104301010442 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน
บริการวิชาการและงานส่งเสริมสืบ
สานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ
160601010242

งบประมำณ ประจำปี พ.ศ.2556
แผ่นดิน

เงินรำยได้

รวม

ใช้จริง

คงเหลือ

คิดเป็น %

100000

100000

99805

195

99.81

20000

20000

19800

200

99.00

3778200

3778200

3778200

0

100

2000000

0

2000000

0

100000

100000

100000

0

100

40000

40000

39999.25

.75

100

30000

30000

30000

0

100

400000

400000

359374.25

40625.75

89.84

530000

530000

492418.5

37581.50

92.91

2930000

7308200

5229597

2078603

71.56

40000

40000

40000

0

100

60000

60000

59868

132

99.78

2000000

4378200

*104301010442

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ

40000

40000

40000

0

100

104303023542

โครงการเผยแพร่การสืบสานและ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางพระราชดาริของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม

500000

500000

499872.35

127.65

99.97

รายงานประจาปี 2556 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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รหัสงบประมำณ

งำน/โครงกำร

โครงการติดตามผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการให้บริการวิชาการแก่
สังคมและการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
104301010242 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อให้บริการวิชาการ
104303011942 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
รวมงำนบริหำรจัดกำรงำนบริกำรวิชำกำร

งบประมำณ ประจำปี พ.ศ.2556
แผ่นดิน

รวม
368200

ใช้จริง
184100

คงเหลือ
**184100

คิดเป็น %
50

30000

30000

29944

56

99.81

170000

170000

170000

0

100

368200

1208200

839684.4

368515.70

69.50

65,000

65000

64008

992

98.47

110,000

110000

109993.5

6.50

99.99

65,000
40,000

65000
40000

64875
40000

125
0

99.81
100

40,000

40000

40000

0

100

40,000

40000

40000

0

100

215000

360000

358876.50

1124

99.69

8876400

6428157.85

2448242.15

72.42

260602010544

840000

เงินรำยได้
368200

งำนบริหำรและพัฒนำองค์กร
260601010221

พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการ
ปฎิบัติตามระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

260601010321

พัฒนาบุคลากร
โครงการยกย่องบุคลากรดีเด่นที่
ปฏิบัติงานด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ
160601010742 โครงการจัดการความรู้
* 104301010342 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริของมหาวิทยาลัย
* 104301010442 โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ
260601010421 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการทางาน
ด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ
รวมงำนบริหำรและพัฒนำองค์กร
รวมทั้ง 3 ประเด็นยุทธศำสตร์

145000

หมำยเหตุ * เป็นโครงการที่อยูใ่ นประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์
** งบประมาณคงเหลือได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2556 (งานวิจัยอยูร่ ะหว่างดาเนินงาน)
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การแปลงแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2556-2559 ไปสู่แผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2556 สาหรับใช้ในการดาเนินงานปกติเพื่อตอบสนองต่อผลการดาเนินงานปกติและเพื่อตอบสนองต่อ
ผลผลิตงานวิจัย งานบริการวิชาการ โดยมีโครงการทั้งหมด 31 โครงการ และโครงการเงินกันเหลื่อมปี 1 โครงการ
รวมเป็น 32 โครงการ เมื่อจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

1

การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการงานวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีโครงการรองรับ 16 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชดาริเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น มีโครงการรองรับ 9 โครงการ

และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

องค์กรให้มปี ระสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีโครงการรองรับ 7 โครงการ โดย (มีโครงการ สวจ. 21 และ
สวจ. 24 อยู่ใน 2 กลยุทธ์ ) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กลยุทธ์
โครงกำร
งบประมำณ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยให้ได้ผลงำนวิจัยที่มีคณ
ุ ภำพ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สวจ.12 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อจัดทา
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
กรอบทิศทางและนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัย
90,000
ราชภัฏพิบูลสงคราม
สวจ.13 โครงการริเริ่มหน่วยบริหารจัดการ
60,000
งานวิจัยระดับคณะ
สวจ.14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดการ
30,000
ความรู้ดา้ นการบริหารจัดการงานวิจัย
สวจ.15 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเขียน
30,000
บทความวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
2.พัฒนาระบบสนับสนุนพันธกิจ
สวจ.05 โครงการส่งเสริมการทางานวิจัยเป็น
40,000
ด้านการวิจัย
ทีมแบบมีส่วนร่วม
สวจ.06 คลินิคการวิจัย
30,000
สวจ.07 พัฒนาห้องการจัดการเรียนรู้
30,000
3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
สวจ.03 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
100,000
สวจ.04 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย
20,000
ผลงานวิจัยในระดับดีเด่น
4. บูรณาการงานวิจัยกับการเรียน สวจ.16โครงการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนอง
การสอนและการบริการวิชาการ
ต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและของ
3,778,200
มหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์

โครงกำร
งบประมำณ
สวจ.17 โครงการสนับสนุนกองทุนส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
2,000,000
สงคราม
5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
สวจ.11 โครงการเครือข่ายวิจัย (Thai-Laos,
การวิจัยและบริการวิชาการให้มี
PSRU-UNPAD, PSRU-KENT, PSRU100,000
ประสิทธิภาพ
Hiroshima)
6.พัฒนาระบบสนับสนุนการ
สวจ.08 โครงการสังเคราะห์ความรู้จาก
40,000
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้
งานวิจัย
ประโยชน์
สวจ.09 โครงการอบรมการจดสิทธิบัตแิ ละ
30,000
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
สวจ. 10 โครงการจัดทาวารสารวิชาการ
530,000
คุณภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนบริกำรวิชำกำรและสืบสำนงำนตำมแนว
พระรำชดำริเพื่อพัฒนำท้องถิ่น
7. พัฒนาระบบริหารจัดการงาน
สวจ.21 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงาน
บริการวิชาการและงานสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริของ
40,000
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
มหาวิทยาลัย
พระราชดาริ
สวจ.23 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน
บริการวิชาการและงานส่งเสริมสืบสานงาน
60,000
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
สวจ.24 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ
40,000
ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
สวจ.30 โครงการเผยแพร่การสืบสารและ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
500,000
พระราชดาริของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
สวจ.31 โครงการติดตามประเมินผลกระทบที่
เป็นประโยชน์จากการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา
สวจ.32 โครงการติดตามประเมินผลกระทบที่
เป็นประโยชน์จากการให้บริหารวิชาการ
สวจ.33 โครงการติดตามประเมินผลกระทบที่
เป็นประโยชน์จากการสืบสานและถ่ายทอด
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168,200
105,000
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กลยุทธ์

โครงกำร
ความรู้จากงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
8.พัฒนาศักยภาพการให้บริการ
สวจ.20 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิชาการ
เพื่อให้บริการวิชาการ
9.พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน สวจ.22 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตารวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน

งบประมำณ

30,000
170,000

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรให้มปี ระสิทธิภำพเป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม สวจ.25 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการ
หลักธรรมภิบาลและการจัดการ
ปฎิบัตติ ามระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
65,000
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร
11. บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ สวจ.26 พัฒนาบุคลากร
100,000
ให้มีการจัดการความรู้ที่มี
สวจ.27 โครงการจัดการความรู้
65,000
ประสิทธิภาพ
สวจ.28 โครงการยกย่องบุคลากรดีเด่นที่
10,000
ปฏิบัตงิ านด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สวจ.21พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงาน
สารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพ
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริของ
40,000
มหาวิทยาลัย
สวจ.24 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูล
40,000
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
13. พัฒนาสุนทรียภาพเพื่อ
สวจ. 29 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ
40,000
เสริมสร้างบรรยากาศการทางาน
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการทางานด้วย
วัฒนธรรมคุณภาพ
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กำรปรับปรุงผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำร
ประกันคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2554
การปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ประเด็นยุทธศำสตร์

จุดที่ควรพัฒนำ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

กลยุทธ์สถำบันวิจัย

โครงกำรของสถำบันวิจัย

และพัฒนำ

และพัฒนำ

1. การพัฒนาระบบ

13 ให้พัฒนานักศึกษาในเรื่องของ

1. พัฒนาระบบบริหาร

สวจ.15 โครงการอบรม

บริหารจัดการงานวิจัยให้

จรรยาบรรณนักวิจัย

จัดการงานวิจัยให้มี

พัฒนาทักษะการเขียน

ประสิทธิภาพ

บทความวิชาการสาหรับ

ได้ผลงานวิจัยที่มคี ุณภาพ
ตามเกณฑ์

บัณฑิตศึกษา

มาตรฐานสากล

11 ควรนาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยที่จะรองรับ
ในการทาวิจัยของคณาจารย์
14 ควรมีการทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินที่นาผลมาจาก สกอ. เชื่อมต่อ
การประเมินสถาบันวิจัยและพัฒนา
12 ควรมีการกาหนดประเด็นการ
สังเคราะห์งานวิจัยให้ชัดเจนจะทาให้
ได้ประโยชน์ในการนาผลการวิจัยไป
ใช้ได้กว่ากว้างขวางยิ่งขึน้
2.การพัฒนาระบบบริหาร 21 ควรมีการวางแผนการบริการ
จัดการงานบริการวิชาการ วิชาการแก่สังคมเป็น 2 ส่วน คือ
และสืบสานงานตามแนว แผนการบริการวิชาการโดยสถาบัน
เป็นผู้บริหารจัดการ (ในส่วนของคณะ)
พระราชดาริเพื่อพัฒนา
และแผนบริการวิชาการที่สถาบัน
ท้องถิ่น
ดาเนินการ(โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน)โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้ของ
แผนทั้ง 2 ส่วน ให้ชัดเจนเพื่อส่งผลถึง
การประเมินผลความสาเร็จของแผน
บริการวิชาการ
22 การให้บริการวิชาการแก่โรงเรียน

2. พัฒนาระบบ
สนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัย

สวจ.02งานบริหารจัดการ
งานวิจัย

6.พัฒนาระบบสนับสนุน สวจ.08 โครงการสังเคราะห์
การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย

สูก่ ารใช้ประโยชน์
7. พัฒนาระบบริหาร

สวจ.23 พัฒนาระบบการ

จัดการงานบริการ

บริหารจัดการงานบริการ

วิชาการและงานสืบสาน

วิชาการและงานส่งเสริมสืบ

โครงการอันเนื่องมาจาก สานงานโครงการอัน
แนวพระราชดาริ

เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ

9.พัฒนาคุณภาพ

สวจ.22 โครงการพัฒนา

ตารวจตระเวนชายแดนทางสถาบัน

การศึกษาโรงเรียน

คุณภาพการศึกษาโรงเรียน

ควรนาผลสารวจความต้องการพัฒนา

ตารวจตระเวนชายแดน

ตารวจตระเวนชายแดน
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ประเด็นยุทธศำสตร์

จุดที่ควรพัฒนำ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

กลยุทธ์สถำบันวิจัย

โครงกำรของสถำบันวิจัย

และพัฒนำ

และพัฒนำ

นักเรียน ครูผู้สอนและผู้บริหารมา
จัดทาแผนพัฒนาระยะ5 ปี เพื่อทาให้
เห็นความต่อเนื่องและยั่งยืนในการ
พัฒนา เนื่องจากการดาเนินงานเดิม
เป็นการวางแผนแบบปีต่อปี
3.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

31การพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัย
และพัฒนาให้สามารถใช้กระบวนการ
วิจัยในการสรุปข้อมูลต่างๆ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (วิจัยสถาบัน)
32แม้ว่าจะมีกระบวนการจัดทา

11. บริหารจัดการ

สวจ.26 พัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรมนุษย์ให้มี
การจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ

แผนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน แต่

สวจ.27 โครงการจัดการ
ความรู้

ควรมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
เพื่อให้ประเด็นความรูส้ ัมพันธ์กับ
ภารกิจหลัก และทาให้การทางานมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึน้
34อาจพิจารณา โดยการเห็นชอบของ

12. พัฒนาระบบ

สวจ.01 งานบริหาร

มหาวิทยาลัยทาการประเมินตัวบ่งชี้

ฐานข้อมูลและ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ของ สมศ. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

สารสนเทศให้มี

จัดการ เพื่อให้เห็นภาพของผลการ

ประสิทธิภาพ

บริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น (เช่น สมศ.
13)
33ควรมีการจัดทาแผนสารสนเทศของ

สวจ.21พัฒนาระบบข้อมูล

สถาบันเพื่อให้สามารถมองทิศทางการ

สารสนเทศงานโครงการอัน

พัฒนาระบบสารสนเทศได้ตามความ

เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ

เหมาะสม

ของมหาวิทยาลัย
สวจ.24 โครงการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ
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ผลกำรดำเนินงำน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี ผู้ อ านวยการสถาบั น เป็ น ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงาน
บุคลากรทั้งสถาบันในปีงบประมาณ 2556 รวมทั้งสิ้น 20 คน แบ่งออกเป็น ผู้บริหารคือผู้อานวยการ
สถาบัน รองผู้อานวยการสถาบัน 3 คน รักษาการรองผู้อานวยการ 1 คน ผู้ช่วยผู้อานวยการ 2 คนรวม
7 คน บุคลากรสายสนับสนุน แบ่งออกเป็นบุคลากรประจา ข้าราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 5
คน เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าตามสั ญ ญา 5 คน และ เจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการ 2 คน งบประมาณส าหรั บ การ
ดาเนินงานตามภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เท่ากับ 8,876,400.00

บาท โดยจาแนกเป็น

งบประมาณแผ่นดิน จานวน 5,731,400.00 บาท งบประมาณเงินรายได้ จานวน 2,615,000.00 บาท
และงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเงินรายได้ จานวน 530,000 บาท มีการจัดสรรให้ภารกิจด้าน
บริหารจัดการงานวิจัยงบประมาณ จานวน 7,308,200.00 บาท ภารกิจด้านบริการวิชาการและสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริงบประมาณ จานวน 1,208,200.00 บาท และภารกิจด้าน
พัฒนาองค์กร จานวน 360,000.00 บาท ดังตาราง
ตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์
งานบริหารจัดการ
งานวิจัย
งานบริหารจัดการงาน
บริการวิชาการ
งานบริหารและพัฒนา
องค์กร
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

ใช้จริง

คงเหลือ

4,378,200.00

งปม
เงินรำยได้
2,930,000.00

7,308,200.00

5,229,597.00

2,078,603.00

คิด
เป็น
69.50

840,000.00

368,200.00

1,208,200.00

839,684.35

368,515.65

84.74

145,000.00

215,000.00

360,000.00

358,876.50

1,123.50

99.69

5,731,400.00

3,145,000.00

8,876,400.00

6,428,157.85

2,448,242.15

72.42

งปม.แผ่นดิน

งานบริหารและ
พัฒนาองค์กร

งานบริ หารจัดการ
งานบริ การวิชาการ
14%

งานบริหาร
จัดการงานวิจยั
82%
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ชื่อเอกสำร :

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะผู้จัดทำ :

ดร.ชนิกานต์
ดร.อนุ
ดร.มลนิภา
ดร.บัญชา
นางสาวกัลนิกา

คุ้มนก
เจริญวงศ์ระยับ
ศิลาอาสน์
สารวยรื่น
พูลผล

รวบรวม/จัดพิมพ์ :
จำนวน :
เผยแพร่ :
รหัสเอกสำร :

นางสาวกัลนิกา
20 เล่ม
มีนาคม 2556
สวจ.4/2556

พูลผล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

*************************************************************
***
งานนโยบายและแผน สานักงานเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5526-7000-2 ext 7200 โทรสาร 0-5526-7038 http://research.psru.ac.th/~rdi/

