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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ประวัติความเปนมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีฐานะเปน “ศูนยวิจัยและบริการวชิาการ” ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518   มีสํานักงานตั้งอยู ณ บริเวณสวนหนึ่งของบานพิบูล วทิยาลัยครูพิบลูสงคราม 
ถนนวังจันทน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตอมารัฐบาลไดประกาศใชพระราชบญัญัติสถาบันราชภัฏ
พิบูลสงคราม พ.ศ. 2538  ซ่ึงไดมีการแบงสวนราชการใหม โดยมีฐานะเปน “สํานักวิจัยและบริการ
วิชาการ”   
 พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ   ทําใหสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเปลี่ยน
สถานภาพเปนมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบงสวนราชการภายในเปน 10 สวนราชการ 
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, งาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ และ งานประชาสัมพันธ 
  ฝายบริหารจัดการงานวิจัย ประกอบดวย 6 งานคือ งานธุรการและสารบรรณ,  งาน
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย,  งานทุนวิจัยภายในและภายนอก, งานพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย, งาน
หนวยบมเพาะงานวิจัย และงานเครือขายการวิจัย 
  ฝายบริการวชิาการ ประกอบดวย 6 งานคือ งานธุรการและสารบรรณ, งานหนวย
บริการวิชาการและฝกอบรม, งานวิทยาลัยชาวบาน, งานสงเสริมการจดสิทธิบตัรและทรัพยสนิทาง
ปญญา, ศนูยการเรียนรูงานวิจัย, งานคลินิกเทคโนโลยี และศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ 
  

ที่ตั้ง 
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 สวน
ทะเลแกว   บานเลขที่ 156 หมู 5  ตําบลพลายชุมพล  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
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ปรัชญา 
 วิจัยสรางองคความรู  เชิดชภููมิปญญาไทย กวางไกลวสิัยทัศน  พัฒนาทองถิ่นและสังคม 
 

วิสัยทัศน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามุงม่ันสรางองคความรูจากภูมิปญญาไทยและสากล เพ่ือเสรมิสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการและการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
1. สรางระบบบรหิารจัดการงานวิจัยที่เขมแข็ง 
2. เสริมสรางและพัฒนานักวิจัยทั้งปริมาณและคุณภาพอยางตอเน่ือง 
3. สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายการวจัิยเพ่ือพัฒนาทองถิ่นทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
4. สนับสนุนสงเสริมงานวิจัยตามยุทธศาสตรการวิจัยชาตติามความตองการของทองถิ่น และ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
5. สงเสริมการบรูณาการ การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ทองถิ่น 
6. สงเสริมการนําผลวิจัยไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
7. สงเสริมวิชาการและบริการวิชาการแกชมุชน 
8. สงเสริมและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

 

เปาประสงค 
 1.   มีระบบบริหารขัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
 2.   มีนักวิจัยเพ่ิมขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ 
 3.   มีทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหลงทุนทีห่ลากหลายทัง้ภายในและภายนอก 

4.   มีความรวมมือกับเครอืขายวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่นทุกระดับ 
5.   มีงานวิจัยที่สอดคลองกับประเด็นยทุธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ยุทธศาสตรทองถิ่น และ  
     ยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย 
6.   มีงานวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
7.   มีองคกร สถานประกอบการ และทองถิ่น นําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
8.   มีการใหบริการวิชาการที่หลากหลายตรงตามความตองการของทองถิ่น 
9. มีแหลงขอมูลดานการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
10. มีระบบบริหารจัดการองคกรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1.  ผลงานวิจยัเปนที่ยอมรับและนําไปใชประโยชนในการพัฒนา

สังคม ชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาต ิ
กลยุทธที ่ 1.  จัดทํายุทธศาสตรการวิจัย 
กลยุทธที ่ 2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

      กลยุทธที ่ 3.  พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
      กลยุทธที ่ 4.  สรางเครือขายการวิจัยและการแสวงหาทรัพยากรและแหลงทุน 
  กลยุทธที ่ 5.  สงเสริมสนับสนุนและเพิ่มจํานวนงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

กลยุทธที ่ 6.  สงเสริมสนับสนุนและเพิ่มจํานวนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 กลยุทธที ่ 7.  สงเสริมสนับสนุนและเพิ่มจํานวนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

กลยุทธที ่ 8.  สงเสริมสนับสนุนและเพิ่มจํานวนงานวิจัยสถาบัน 
  กลยุทธที ่ 9.  สนับสนุนการจดสิทธิบตัรและนวตักรรมที่ไดจากงานวิจัย 
          กลยุทธที ่10. เผยแพรขยายผล การวิจัยสูผูใชประโยชน   
 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2.  การบริการวชิาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชน
ทองถิ่นและประเทศชาต ิ

กลยุทธที ่ 1.   ศึกษาความตองการของชุมชนทองถิ่น 
          กลยุทธที ่ 2.   สงเสริมใหทุกคณะ/หนวยงาน เปนแหลงเรียนรูและใหบริการและสงเสริมให 

                   อาจารยมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม 
กลยุทธที ่ 3.   สรางเครือขายการบริการวิชาการ 
ประเด็นยทุธศาสตรที ่3.  สงเสริมสบืสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 
กลยุทธที ่ 1.  จัดตั้งศนูยปะสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
กลยุทธที ่ 2.  สงเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
ประเด็นยทุธศาสตรที ่4.  การพัฒนาและบริหารจัดการองคกร 

      กลยุทธที ่ 1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 
      กลยุทธที ่ 2.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพองคกร 
      กลยุทธที ่ 3.  จัดหาบุคลากรใหตรงตามภาระงานและพฒันาบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับการ 

        เปลี่ยนแปลง 
      กลยุทธที ่ 4.  พัฒนาสถาบันดวยการจัดการความรู 

กลยุทธที ่ 5.  พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 
 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552                            

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

5 

โครงสรางองคกร 
 โครงสรางองคกรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
สถาบัน ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2553  วันที่ 2 ธันวาคม 2552   โดยแบงโครงสรางองคกรภายใน
ออกเปน 3 ฝายคือ สํานักงานเลขานุการสถาบัน  ฝายบริหารจัดการงานวิจัย และฝายบริการวชิาการ 
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โครงสรางการบริหาร 
โครงสรางบริหารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

สถาบัน ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2553  วันที่ 2 ธันวาคม 2552   ดังรายละเอียด 
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คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 

 
ดร.ถาวร พงษพานิช 

ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
ผูชวยศาสตราจารยพัชรา  วงศแสงเทยีน                       ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา
 รองประธานกรรมการ                    กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

 
 
 
 
         
         ดร.วิวฒัน   ศัลกําธร          ดร.ปรีชา   เรืองจันทน 
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก             กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
 
 
 
                                                 ดร.ชนิกานต  คุมนก 
                                               กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  ปการศึกษา 2552   
      
 
            
      
 
                                                 ดร.ถาวร      พงษพานิช 
                                            ผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
      
 
 
            
            ดร.ชนิกานต   คุมนก         ผศ.ดร.ศุภลักษณ    วิริยะสุมน          อาจารยกุลกนิษฐ  ใจดี                       
        รองผูอํานวยการสถาบัน             รองผูอํานวยการสถาบัน               รองผูอํานวยการสถาบัน 
          ฝายบริหารและแผน                         ฝายวิจัย                           ฝายบริการวิชาการ 
                       (1 มิ.ย. 52- 1 มี.ค.53)        (1 มิ.ย. 52- 1 มี.ค.53) 
 
 
 
      
 
   ผศ.พัชรา  วงศแสงเทียน               ผศ.ชญานิษฐ  ศศิวิมล 
                      รองผูอํานวยการสถาบนัฝายวิจัย   รองผูอํานวยการสถาบันฝายบริการวชิาการ 
                              

 
 
 
 
  ดร.ปยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา        อาจารยดารารัตน  คําเปง             นางสาวกัลนิกา  พูลผล 
  ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน      ผูชวยผูอํานวยการสถาบนั               เลขานุการสํานกังาน   

                                                                                       ผูอํานวยการสถาบัน 
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บุคลากรสายสนับสนุน 

 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)                      
 
 
            
            
              
        นายกิตติศักดิ์  พุกอุด                 นายอรรถพงษ  สุดแกว      นางสาวมาลัย  ใจงาม         
     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป           เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป          เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
        (เจาหนาที่โครงการ)                   (เจาหนาที่โครงการ)                   (เจาหนาที่โครงการ)                     
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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   งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
แผนงาน/โครงการ งบ

แผนดิน 
เงิน

รายได 
รวม 

งบประมาณ 
ใชจริง คงเหลือ 

 แผนงานวิจัยและงานสรางสรรค 5,950,500 1,120,000 7,070,500 7,070,500 0 
1 กองทุนสนับสนุนสงเสริมการวิจัย 0 500,000 500,000 500,000 0 
2 พัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนงานวิจัย 0 45,000 45,000 45,000 0 
3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 0 20,000 20,000 20,000 0 
4 สนับสนุนทุนวิจัย 5,920,500 0 5,920,500 5,920,500 0 
5 โครงการคลีนิควิจัย 0 5,000 5,000 5,000 0 
6 โครงการประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย 0 500,000** 500,000 500,000 0 
7 เตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพราชภัฏวิจัย 30,000 0 30,000 30,000 0 
8 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 0 50,000 50,000 50,000 0 
 แผนงานบริการวิชาการ 480,000 15,000 495,000 494,834 166 
9 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการบริการวิชาการ 40,000 0 40,000 39,886 114 
10 งานกาชาดนเรศวร ประจําป 2552 100,000 0 100,000 99,961 39 
11 สงเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน ตชด. 180,000 0 180,000 179,997 3 
12 สํารวจความคิดเห็นและประเมินผลการดําเนินงาน 0 15,000 15,000 14,990 10 
13 วิทยาลัยชาวบานและผลิตรายการวิทยุ 160,000 0 160,000 160,000 0 
 แผนงานบริหารและพัฒนาองคกร 80,000 115,000 195,000 162,614 32,386 
14 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนกลยุทธ 20,000 0 20,000 20,000 0 
15 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 0 10,000 10,000 9,978 22 
16 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการ 60,000 0 60,000 59,874 126 
17 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 0 15,000 15,000 14,930 70 
18 ดําเนินงานบริหารสํานักงานสถาบันวิจัย 0 90,000 90,000 57,832 32,168 
 รวม 6,510,500 1,250,000 7.760.500 7,727,948 32,552 

หมายเหต ุ  **  งบกลางมหาวิทยาลัย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีทั้งหมด 18 โครงการ ตัวชีว้ัด
ทั้งหมดเทากับ 54 ตัวชีว้ัด และมีตวัชีว้ัดที่บรรลคุวามสําเร็จเทากับ 51 ตวัชี้วัด คดิเปนรอยละ 94  โดย
โครงการในแผนงานวิจัยและงานสรางสรรค 8 โครงการ มีจํานวนตวัชีว้ัด 21 ตัวชี้วัด และโครงการใน
แผนงานบริหารและพัฒนาองคกร มีตัวชี้วัดทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด สามารถบรรลคุวามสําเร็จทัง้หมดคิด
เปนรอยละ 100     สวนโครงการในแผนงานบริการวชิาการ 5 โครงการ มีจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 14 
ตัวชี้วัด  และมีตัวชีว้ัดที่บรรลุความสําเรจ็เทากับ 11 ตัวชี้วัดคิดเปนรอยละ 78     
 
ตารางที่ 2  การบรรลุความสําเร็จของตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบตัิการปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ตัวชี้วัดที่บรรลุความสําเร็จ   
แผนงาน/โครงการ 

 
เปาหมาย 

 
ผลดําเนินงาน ทั้งหมด บรรลุ รอยละ 

 แผนงานวิจัยและงานสรางสรรค   21 21 100 

1 กองทุนสนับสนุนสงเสริมการวิจัย 1 กองทุน 
10 ทุน 

1 กองทุน 
14 ทุน 

2 2 100 

2 พัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนงานวิจัย 1 งาน 1 งาน 4 4 100 
3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 40 คน 53 คน 2 2 100 
4 สนับสนุนทุนวิจัย 17โครงการ 17โครงการ 3 3 100 
5 โครงการคลีนิควิจัย 20 คน 45 คน 2 2 100 
6 โครงการประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย 5 เร่ือง 

40 คน 
11 เร่ือง 
50 คน 

4 4 100 

7 เตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพราชภัฏวิจัย 4 คร้ัง 4 คร้ัง 2 2 100 
8 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 200 เลม 200 เลม 2 2 100 

 แผนงานบริการวิชาการ   14 11 78 

9 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการบริการวิชาการ 1 งาน 1 งาน 3 1 33 
10 งานกาชาดนเรศวร ประจําป 2552 1,000 คน 200 คน 3 2 67 
11 สงเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน ตชด. 2 คร้ัง 

50 คน 
2 คร้ัง 
112 คน 

4 4 100 

12 สํารวจความคิดเห็นและประเมินผลการดําเนินงาน 2 เร่ือง 3 เร่ือง 1 1 100 
13 วิทยาลัยชาวบานและผลิตรายการวิทยุ 1 งาน 1 งาน 3 3 100 
 แผนงานบริหารและพัฒนาองคกร   17 17 100 

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนกลยุทธ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 3 3 100 
15 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3 คน 5 คน 2 2 100 
16 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการ 1 งาน 1 งาน 5 5 100 
17 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 1 งาน 1 งาน 3 3 100 
18 ดําเนินงานบริหารสํานักงานสถาบันวิจัย 1 งาน 1 งาน 4 4 100 
 รวม 18 โครงการ 52 49 94 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ 
ดําเนินงานตามภารกิจ รวมทั้งหมดเทากับ 5,816,400 บาท เปนงบประมาณแผนดิน 4,794,400 บาท  
งบประมาณเงินรายได 950,000 บาท และงบประมาณเงินกันเหลื่อมป 32,000 บาท มีการจัดสรรให
ภารกิจดานบริการวิชาการ งบประมาณ 585,000 บาท ภารกิจดานการวิจัย งบประมาณ 4,787,400 
บาท และภารกิจดานบริหารและจัดการองคกรเทากับ งบประมาณ 404,000 บาท ดังรายละเอียด 

 
ตารางที่ 3  งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

งบประมาณประจําป 2553  งาน/โครงการ 
แผนดิน รายได อ่ืน ๆ รวม 

บริการวิชาการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 585,000 - - 585,000 

1 งานบริการงานบริการวิชาการ 40,00 - - 40,000 
2 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 100,000 -  100,000 

3 งานติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 30,000 -  30,000 
4 โครงการจัดนิทรรศการงานกาชาดและงานนเรศวร 100,000 -  100,000 

5 โครงการพิบูลโพลล 15,000 -  15,000 
6 โครงการวิทยุวิทยาลัยชาวบาน 160,000 -  160,000 

7 โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. 180,000 -  180,000 
บริหารจัดการงานวิจัย 4,052,400 735,000 - 4,787,400 

8 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 100,000 -  100,000 
9 งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยฯ - 500,000 - 500,000 

10 งานวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 35,000 35,000 - 70,000 
11 งานบริหารงานวิจัย 60,000 - - 60,000 

12 โครงการพัฒนานักวิจัย 40,000 - - 40,000 
13 โครงการคลีนิควิจัย 12,000 - - 12,000 

14 โครงการชุมชนพบนักวิจัย 15,000 - - 15,000 
15 โครงการผูประสานงาน สกว.พบนักวิจัย 40,000 - - 40,000 

16 โครงการใหทุนสนับสนุนการวิจัย 3,730,400 - - 3,730,400 
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดทรัพยสินทางปญญา 20,000 - - 20,000 

18 โครงการเตรียมความพรอมเปนเจาภาพราชภัฏวิชาการ - 200,000** - 200,000 
งานบริหารและพัฒนาองคกร 157,000 215,000 32,000 404,000 

19 งานบริหารงานธุรการ 62,000 79,000 - 141,000 

20 งานบริหารงานสารสนเทศและคลังขอมูล 25,000 - - 25,000 

21 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 - - 10,000 

22 งานพัฒนาบุคลากร 40,000 40,000 - 80,000 
23 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 96,000 - 96,000 

24 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตรสถาบันฯ 20,000 - - 20,000 

25 โครงการจัดการความรู (KM) 0 - 32,000* 32,000 
รวม 4,794,400 950,000 32,000 5,816,400 

หมายเหตุ *  งบประมาณเงินกันเหลื่อมป                    **  งบยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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แนวคิดและหลักการการประกันคุณภาพการศึกษา 
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตาม

ภารกิจของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ือง  ซ่ึงจะเปนการสราง
ความมั่นใจใหกับสังคมวา  การดําเนินงานของสถาบันการศึกษาจะมีประสทิธิภาพและสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคณุภาพหรือมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ การดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวทิยาลัย  คณะ  สาํนัก/ สถาบนัและสาขาวิชา  โดยการ
ควบคุมปจจัย  (Input   Process  Output – IPO) ตามระบบวงจรเดมมิ่ง (Plan Do Check Act - 
PDCA) คือใหบุคลากรทุกคนในสถาบันรวมกันวางแผนและดําเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาสถาบัน อุดม 
ศึกษาและรวมกันตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมาย 
และมาตรฐานการศึกษา เม่ือสถาบนัตรวจสอบตนเองแลวตนสังกัดจะชวยตดิตามและประเมินคณุภาพ
เพ่ือใหความชวยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถาบันใหมีการพัฒนาคุณภาพ อยูเสมอดังวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P    :    Plan    คือ  การวางแผนในการดําเนินการ 
D   :    Do คือ การลงมือทําตามแผนที่วางไว 
C   :    Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนินการกับแผน 
A   :     Act คือ การยึดถือปฏิบัติ หากการดําเนินการบรรลุตามแผน  
    ถาการดําเนินการยังไมบรรลุ ใหหาสาเหตุและวางแผนแกไขใหม 

 

A

C

D

P
รวมกัน

รวมกันปรับปรุง 

รวมกัน

รวมกัน

การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบ

และ 
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   เปนกระบวนการและมาตรฐานของการควบคุม  ตรวจ 

สอบการดําเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ประกอบดวย 
1.  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพฒันา    
2.  มีหนวยงานรองรับดานการประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบนัวิจัยและพัฒนา    
3.  มีการกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
4.  มีการนําระบบประกันคณุภาพมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน    
5.  มีการกําหนดแผนปฏิบตัิงานการประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบัน 
6.   มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวจัิยและพัฒนา    
7.   มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการดําเนินการ เพ่ือจะนําไปสูการ

ปรับปรุง พัฒนาอยางตอเน่ือง 
 
การประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบนัวิจัยและพัฒนา   ตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบ 

แนวปฏิบตั ิ และขั้นตอนการดําเนินการของแตละองคประกอบหรือมาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใหไดมาซึ่งคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยรวม ซ่ึงเปนผลรวมของการปฏิบตังิานที่มี
แผนและระบบที่ทําใหม่ันใจไดวาการศึกษาจะไดคุณภาพตามปณิธาน จุดมุงหมาย และภารกิจของ
สถาบันและมหาวิทยาลัย 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพฒันา 
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แนวปฏิบตัิในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา     
 เพ่ือใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   สถาบันวจัิยและพัฒนามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏพิบูลสงคราม สอดคลองกับนโยบายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึง
เห็นสมควรใหมีการกําหนดแนวปฏิบตัิเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบนั  เพ่ือ 
กํากับดูแล สงเสริมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน วางแผนดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน พัฒนาคุณภาพฐานขอมูล ประสานและดําเนินการจัดเก็บรวบรมขอมูลงานประกัน
คุณภาพ ติดตามประเมินและปรับปรุงพัฒนางานประกันคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัต ิ

2. ใหมีการประสานดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันกับ 
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

3. สถาบันดําเนนิการเพื่อเตรียมการเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
 จัดทําคูมือการประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบัน 
 กําหนดองคประกอบ มาตรฐาน ตัวชี้วดั เกณฑการประเมิน และคาเปาหมาย ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 พัฒนากลไกและแนวปฏิบตัใินการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. สถาบันจัดทําระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย เพ่ือนําไปใชในการบริหารงานและดําเนินการ 
ของสถาบัน ตลอดจนจัดเปนระบบสารสนเทศเผยแพรทั้งภายในและภายนอก 
 5. สถาบันนํากลไกและแนวปฏิบตัิในการประกันคุณภาพการศึกษาไปดําเนินการอยางเปน 
ระบบ ตอเน่ืองและเปนรูปธรรม 
 6.    สถาบันมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน   ตลอดจนประชาสัมพันธเผยแพรแกประชาชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของไดรับทราบอยางตอเน่ืองและทัว่ถึง 
 7.  สถาบันเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ไดเขามามีสวนรวมในการ
เสนอความคดิเห็น และดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  สงเสริมและสนับสนุนการเปน
เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 8.   สถาบันจัดทํารายงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับการตรวจสอบและรบัรอง
มาตรฐาน 
 9.   ใหงานประกันคุณภาพการศึกษา  เปนหนวยงานรองรับงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 
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การกําหนดตัวบงชีแ้ละเกณฑการประเมิน 
1. การกําหนดตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน 

       สถาบันวจัิยและพัฒนา มีการกําหนดตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซึ่งไดจากการปรับปรุงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน   ใหมีความ
สอดคลองกบัตวับงชีก้ารประเมินคุณภาพภายนอกและลดความซ้ําซอน อันจะทาํใหหนวยงานและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับความตองการขององคกร
ภายนอก รวมทั้งขอเสนอแนะของผูประเมินและหนวยงานตาง ๆ ดังแสดงความสอดคลองของตัวบงชี้การ
ประเมินคณุภาพภายในกับตวับงชีก้ารประเมินคุณภาพ 
 
ตารางที่ 4  ความสอดคลองของตวับงชีก้ารประเมินคุณภาพภายในกบัตวับงชีก้ารประเมินคณุภาพ                     
ภายนอก 

ความสอดคลองกับ 
องคประกอบ / ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ               

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ   แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้หลักเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

1.1 5.3 - 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 1.2 - 3 
องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  

2.1  มีการพัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.1 - - 
2.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค   4.2 - - 
2.3  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 5.1   - - 
2.4 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ 

5.3  
 

   

3.1   
 

 

4.3.1  
 

  
2.5  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 5.4   - 6   
องคประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ  

3.1 กรรมการประจําสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ 
      ผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 

7.1 5.1 13 

3.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 7.2 - - 
3.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 7.3   5.2 20 
3.4  มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให 
       บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

7.4 - - 

3.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร (สําหรับสํานัก/สถาบัน) 
 

7.5 5.5 17 
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ความสอดคลองกับ 
องคประกอบ / ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

3.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน 
       การพัฒนาสถาบัน 

- - 18 

3.7  มีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 7.7 - - 
3.8  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู 
       ระดับบุคคล 

7.9 - - 

องคประกอบที่ 4   การเงินและงบประมาณ  

4.1 มีระบบกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงิน 
      และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

8.1 - - 

4.2  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 8.2 5.8 - 
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวน  
      การบริหารการศึกษา 

9.1 7.1 7 

9.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9.3 7.2 - 

 
เพ่ือใหการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันวจัิยและพัฒนา สามารถ

ประเมินไดครบทุกมิตขิองระบบการประกนัคุณภาพ  และไดมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้หลัก  
จึงไดจัดแบงตัวบงชีต้ามปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลติและผลลัพธในแตละองคประกอบคุณภาพ  

 
ตารางที ่5 ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน  

จํานวนตัวบงชี้ 
องคประกอบ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ  

- ตัวบงชี้ที่ 1.1 ตัวบงชี้ที่ 1.2 2 

2. ภารกิจหลัก   ตัวบงชี้ที่ 2.1 
2.2, 2.3 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 
และ 2.5 

5 

3. การบริหารและการจัดการ  ตัวบงชี้ที่ 3.5 ตัวบงชี้ที่ 
3.1,3.2, 3.3 และ 
3.4 

ตัวบงชี้ที่ 3.6  
3.7 และ 3.8 

8 

4. การเงินและงบประมาณ   ตัวบงชี้ที่ 4.1 ตัวบงชี้ที่ 4.2 2 

5. ระบบและกลไกการประกัน 
    คุณภาพ  

- ตัวบงชี้ที่ 5.1 ตัวบงชี้ที่ 5.2 2 

รวม 1 10 8 19 
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2. การกําหนดเกณฑการประเมิน 
    สถาบันวิจัยและพัฒนา   ใชเกณฑการประเมินเปน 2 ลักษณะคือ เกณฑการประเมินเชิง
ปริมาณ จํานวน 6 ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินเชิงคุณภาพ จํานวน 14 ตัวบงชี้ และไดกําหนดคา
คะแนนการประเมินเปนคะแนนเต็ม 3 คะแนน โดยแบงเปน 3 สวน ดังน้ี 
 คะแนน 1  หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดบางสวนและต่ํากวา 
มาตรฐานที่ควรจะเปนหรือผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน 
 คะแนน 2  หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ที่กําหนดในระดับที่ยอมรับได  
และใกลเคียงกับมาตรฐาน หรือมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน 
 คะแนน 3  หมายถึง  มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดครบถวนเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด หรือมีผลดําเนนิงานที่ไดมาตรฐาน 
 ในกรณีที่ยังไมมีผลการดําเนินการหรือไมมีผลงาน หรือผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑประเมิน
คะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0 

การสรุปผลการประเมินรายองคประกอบหรือภาพรวมของการประเมินของทุกองคประกอบทั้ง
ในระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน  ซ่ึงมีคาคะแนนเต็ม  3  คะแนน  และนําคาคะแนนเฉลี่ยมาเทียบ
กับเกณฑการตัดสินผลการประเมิน    ดังตารางนี้ 

 

ชวงระดับคะแนน ผลการประเมิน 

2.51-3.00 ดีมาก 

2.01-2.50 ดี 

1.51-2.00 พอใช 

≤   1.50 ยังไมไดคุณภาพ 

 
นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   มีการกําหนดนโยบายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

1. พัฒนากลไกทีเ่ขมแข็งและการดําเนินการประกันคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบ 
และตอเน่ือง 

2.   มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันใหทันสมัย เหมาะสมและสามารถพัฒนา 
คุณภาพตามคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด 
 3.   นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบรหิารงานอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ  
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ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
 

ตารางที่ 6  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  ใหสามารถใชงานไดจริง
และเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการบริหารจัดการ 

จัดทําโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย 
และงานบริการวิชาการ   

2.  สงเสริมความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนหรือ
ภาคอุตสาหกรรม ตามศาสตรที่สถาบันมุงพัฒนาสูความเปนเลิศ 

มีหนวยงานที่รับผิดชอบการสงเสริมความ
รวมมือกับภาครัฐและเอกชนหรือ
ภาคอุตสาหกรรม เชน งานเครือขายอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคเหนือตอนลาง (อวน)   และ 
งานประสานงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง  
โครงการ EnPUS/  IRPUS 

3.  ควรมีระบบฐานขอมูลดานการวิจัย  ที่สามารถใชเปน
เครื่องมือในการวิเคราะห  สังเคราะห  รวบรวม คัดสรรความรู
จากงานวิจัย 
สูการใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว  และทันตอสถานการณ 

พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย  มีการจัดทํา
แผนการจัดการความรูดานงานวิจัย 

4.  วารสารวิจัยควรไดรับการพัฒนาเขาสูฐานขอมูลวารสารของ
ประเทศ  TCI   เนื่องจากมีอายุการตีพิมพครบ  3  ปเปนไปตาม
เง่ือนไขของ  TCI และกองบรรณาธิการวารสารควรมีการประชุม
อยางนอยปละ  1  ครั้ง   ควรมีผลงานการวิจัยภายนอกสถาบัน
มาตีพิมพไมนอยกวา 10%  ตีพิมพในแตละฉบับ  เพ่ือใหได
มาตรฐาน  TCI   

สงเสริมและผลักดันใหมีผลงานวิจัยจากภายนอก
สถาบันมาตีพิมพในวารสาร   และดําเนินการให
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เขาสูฐานขอมูลวารสารของประเทศ TCI 
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จุดออนหรือขอเสนอแนะรายมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ 

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-PUS/MAG) 
โดย งานประสานงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนลาง   

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

จัดตั้งหนวยบมเพาะการวิจัย 
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จุดออนหรือขอเสนอแนะรายมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ 

องคประกอบที่  3 การบริหารและการจัดการ  

1.  ควรพัฒนาระบบ KM ทั้งระบบและนําผลไปใชในการพัฒนา
กระบวนการ KM ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรูในภาพรวมตอไป 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบ KM 
จัดทําแผนการจัดการความรู   และนําระบบ KM 
มาใชในการพัฒนางาน 

2.  ควรมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาค
ประชาชนใหชัดเจนยิ่งขึ้น เชน เปดชองทางที่หลากหลายมาก
ขึ้นสําหรับใหคนภายนอกเขามามีสวนรวมและแตงตั้งที่ปรึกษา
จากภาคประชาชนที่เปนทางการ และมีกิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเนื่องชัดเจน เชน จัดประชุมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

มีที่ปรึกษาจากภาคประชาชน      
เพ่ิมชองทางเปดเผยขอมูลขาวสาร  

องคประกอบที่  4 การเงินและงบประมาณ 

ควรมีขอมูลการใชทรัพยากรรวมกันหลาย ๆ ดานมากขึ้น เชน 
ดานระบบฐานขอมูล  ดานครุภัณฑ อาคารสถานที่เปนตน 
นอกจากนี้ควรสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง
หนวยงานภายนอกตอไป 

มีการใชทรัพยากรรวมกัน ทั้งทางดานบุคลากร 
โดยมีบุคลากรจากหนวยงานอื่น มาพัฒนางาน
ทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   งาน
เครือขายการวิจัย  งานสงเสริมความรวมมือกับ
ภาคเอกชน   
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ตารางที่ 7  การปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
การประกันคณุภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 

จุดออนหรือขอเสนอแนะรายมาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ 

องคประกอบที่ 1    ปรัชญา /ปณิธาน / วิสัยทัศน / วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน 

1. จัดทํารายงานการประเมินผลการบรรลุ
ความสําเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ควรมีการตรวจสอบขอมูลกอนการประเมิน และควรมีการ
พิจารณาถึงสาเหตุของโครงการที่ไมสามารถดําเนินการได เพ่ือ
เปนขอมูลประกอบการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น 

2. จัดทําโครงการใหความรูเกี่ยวกับการเขียน
โครงการตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ แนว
ทางการประเมินผล และการรายงานผลใหกับ
บุคลากรทุกระดับเพ่ือลดความเสี่ยงของโครงการ
ที่ไมสามารถดําเนินการได 

องคประกอบที่  2.  ภารกิจหลัก 

1. จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจด
สิทธิบัตร/ทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ 

1. ควรนําผลงานวิจัยที่ไดไปพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
และจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา 

2. จัดทําโครงการ การจัดการความรูเกี่ยวกับ
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

2. จัดตั้งศูนยบริการวิชาการเพื่อคัดกรององคความรูที่ไดจาก
งานวิจัย เพ่ือนําไปถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมตามความ
เหมาะสม 

3. จัดทําโครงการการสังเคราะหองคความรูจาก
งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใน
รอบ 5 ป เพ่ือนําเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ
เปนการถายทอดงานวิจัยสูการพัฒนาชุมชนหรือ
การตอยอดและนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
ชุมชน 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

1. จัดทํา TOR (Term of reference) กับ
เจาหนาที่และบุคคลากรของสถาบันฯ และทํา
ความเขาใจในงานที่ปฏิบัติต้ังแตตนปงบ 
ประมาณ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือประเมินผลงาน(JA : Job Assessment) 

ควรปรับปรุงวิธีการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคลเอมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

2. จัดทําโครงการบุคลากรดีเดนเพ่ือเปนการ
สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรใหไดตาม
เกณฑที่กําหนดไว 

จัดสรรงบในการพัฒนาบุคลากรสําหรับการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับในปงบประมาณ 2553
วงเงินงบประมาณ 80,000 บาท   




