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คุณภาพการศึกษา รายงานสถานภาพและพัฒนาการดานคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน
สาธารณชน และเพ่ือประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั ประจําปการศึกษา 
2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)   

สาระสําคัญในรายงานฉบับน้ี  แบงออกเปน  3  สวน  คือ 
สวนที่  1  สวนนํา 
สวนที่  2  สวนสําคัญคือผลการประเมินตามตัวบงชี้  
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สถาบันวิจัยและพัฒนาตระหนักในความสําคัญของการประเมินตนเอง และพรอมที่จะนําผล
การประเมินมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัใหมีประสทิธภิาพ  
และเกิดประสทิธิผลแกนักศกึษา  สังคม  และชุมชน 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ขอมูลทั่วไปของสถาบัน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  เดิมมีฐานะเปน “ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ” ตามพระราช 
บัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518   มีสํานักงานตั้งอยู ณ บริเวณสวนหนึ่งของบานพิบูล วิทยาลัยครู
พิบูลสงคราม ถนนวังจันทน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตอมารัฐบาลไดประกาศใช
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2538   ซ่ึงไดมีการแบงสวนราชการใหม โดยมี
ฐานะเปน “สํานักวิจัยและบริการวิชาการ”   
 พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภฏั ทําใหสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
เปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบงสวนราชการภายในเปน 10 สวน
ราชการ และสํานักวิจัยและบริการวชิาการ เปลี่ยนฐานะเปน “สถาบันวิจัยและพัฒนา” 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหัวหนาสวนราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสถาบนั  โดยมีรอง
ผูอํานวยการสถาบัน 3 คน ในปจจุบันมีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 หนวยงานคือ 
สํานักงานเลขานุการสถาบนั ฝายบริหารงานวิจัย และฝายบริการวชิาการ 
 จํานวนบุคลากรทั้งสถาบันในปการศึกษา 2551 รวมทั้งสิ้น  12 คน แบงออกเปน ผูบริหาร
คือผูอํานวยการสถาบัน และรองผูอํานวยการสถาบัน  รวม 4  คน  บุคลากรสายสนับสนุน แบง
ออกเปนบุคลากรประจํา ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และเจาหนาที่ประจํา
ตามสัญญา  3 คน   และเจาหนาที่ประจําโครงการ 4 คน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทากับ  7,760,500 บาท โดยจัดสรร
งบประมาณสําหรับการดําเนินงาน 18 โครงการเพื่อดําเนินงานตามภารกิจดานการวิจัย 7,070,500  
บาท โดยเปนงบสําหรับจัดสรรใหทุนสนับสนุนการวจัิย 5,920,500 บาท บาทและงบกองทนุวิจัย 
500,00 บาท เหลืองบประมาณดําเนินการบริหารจัดการงานวิจัยเทากับ 650,000 บาท  ดานบริการ
วิชาการ  495,000 บาท และดานการบริหารและพัฒนาองคกร  195,000 บาท  โดยมีตัวชีว้ัดความ
เร็จของโครงการทั้งหมด 54 ตัวชีว้ัด สามารถบรรลคุวามเร็จเทากับ 49 ตัวชีว้ัดคิดเปนรอยละ 94 
 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  มีงบประมาณเทากับ 5,816,400 บาท โดยมีโครงการ/
งานทั้งหมด 25 โครงการ/งาน   สําหรับดําเนินงานตามภารกิจดานการวิจัย 4,787,400 บาท  เปน
งบสนับสนุนทนุวิจัย 3,730,400 บาท งบกองทุนวิจัย 500,000 บาทเหลืองบประมาณดําเนินการ
บริหารจัดการงานวิจัยเทากบั 557,000 บาท  งบประมาณดําเนินงานภารกิจดานบริการวิชาการ 
585,000 บาท และงบประมาณดานบริหารและพัฒนาองคกร 404,000 บาท   
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
     ในปการศึกษา พ.ศ. 2552  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินงานตามภารกิจที่

สามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประเมินคณุภาพ คือดานปจจัยนําเขา (Input)  
กระบวนการ (Process) และผลผลติ (Output)   โดยมีผลการประเมนิในระดับดีมากทุกดาน  แสดง
ใหเห็นวาสถาบันวิจัยและพฒันาสามารถดําเนินงานดานการวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยัไดดีมาก   การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพของสาํนักงานการอุดมศึกษา 5 องคประกอบ มีผลการ
ประเมินคุณภาพอยูในเกณฑในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยของทกุองคประกอบเทากับ 2.96   
จําแนกตามรายองคประกอบไดดังน้ี 
 

องคประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน วตัถุประสงคและแผนดําเนินงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดปรัชญา  วิสัยทศันไวอยางชัดเจน และมีการทบทวน
วิสัยทศัน กลยุทธ และแผนดําเนินงานโดยใชผลการประเมิน ขอเสนอแนะของผูทรงคณุวุฒิ และ
ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยัและการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพในระดับที่ดีมาก รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการตามแผน 
ปฏิบัตติามใหเปนไปตามวตัถุประสงค จนสามารถทําใหการดําเนินงานตามโครงการบรรลุวตัถุ 
ประสงคของโครงการไดถึงรอยละ 94    ผลการประเมนิเฉลี่ยขององคประกอบนี้เทากับ 3.00  
 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   

สามารถดําเนินการตามพันธกิจไดตามเกณฑมาตรฐาน ทั้งการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน สรางสรรค  การบริหารความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค   
การใหบริการวิชาการทางสังคม ในระดับที่ดีมาก   มีการใหบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบซ่ึง
มีผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการในระดับที่ดีมาก และระบบบริหารจัดการ
งานบริการวิชาการที่สงเสริมการเชื่อมโยงการบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืน โดยมีผลการประเมิน
เฉลี่ยขององคประกอบนี้เทากับ 2.80 

 
องคประกอบที่ 3  การบริหารจัดการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดําเนินงานตามองคประกอบดานการบรหิารจัดการใน

ระดับที่ดีมาก  มีคณะกรรมการประจําสถาบันที่มีบทบาทในการกําหนดทิศทางการพัฒนาสถาบัน
ทําใหสถาบันสามารถแขงขนัไดในระดับสากล  การมีภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ  ผูบริหารใช
ศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูในการบริหารสถาบัน  มีการพัฒนาสถาบนัสูองคกรการเรียนรู   มีระบบ
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และกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอมูลที่มีศักยภาพเพื่อใชในการบริหาร  รวมทั้ง
การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบนั   มีการนําระบบบรหิาร
ความเสี่ยงมาใชในการบริหารงาน  การถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคล
ในระดับที่ดีมาก  ผลการประเมินโดยเฉลี่ยขององคประกอบนี้เทากบั 3.00   
 

องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจ 

สอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และมีระบบการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันที่ดีมาก  สามารถดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันที่มีจํานวนจํานวนจํากัดได
อยางมีประสิทธิภาพ ถือเปนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลดานหลักความคุมคา ผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ยขององคประกอบนี้เทากับ 3.00   

 
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
สถาบันวิจัยและพัฒนาใหความสําคัญกับการประกันคณุภาพการศึกษา  มีระบบและกลไก

การประกันคณุภาพ ทั้งการจัดใหมีงานที่รับผิดชอบประสานใหเกดิการประกันคุณภาพภายในและ
การจัดสรรงบประมาณ  มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ  มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
มาตรฐาน ตัวบงชีแ้ละเกณฑการประเมินคุณภาพใหสอดคลองกับเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
สามารถรับการประเมินทั้งคณุภาพภายในและภายนอกไดอยางจริงจังและตอเน่ือง  และไดมีการ
พัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาดวยการจัดทํารายงานประเมินตนเองผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต (SAR online)    รวมทั้งการจัดทําระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
อ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการตรวจประเมินไวในเว็บไซตของสถาบนัวิจัยและพัฒนา และการสราง
เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั  ผลการประเมนิโดยเฉลี่ย
ขององคประกอบนี้เทากับ 3.00   

 
จุดแข็ง 
1.   มีกระบวนการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธ โดยการ

มีสวนรวมจากบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรของสถาบนัเพ่ือกําหนดเปาหมายและทิศทางการพฒันาสถาบัน และการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

2.   มีการพัฒนาระบบกํากบัติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการเพื่อใหการบรรลุความ 
สําเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการและเปาประสงค   

3.   มีระบบกลไกหารบริหารจัดการงานวิจัย ทั้งการสนับสนุนสงเสรมิโครงการวิจัย การ
เผยแพรผลงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการสรางเครือขายการมีสวนรวมในการวจัิย 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552                            

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ฉ 

4.  มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดทําคูมือบริหารทรัพยากรบุคคล   และ
กระบวนการถายทอดตัวชีว้ัดสูระดับบคุคลที่ชัดเจน 

5.  มีพันธกิจดานการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่เอ้ือตอการเปด
โอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันฯ  

6.  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี การพัฒนาการของผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ทุกป  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการดําเนินงานรวมกับ
เครือขายการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
1.  ควรมีการเรงจัดทําระบบคัดกรององคความรูที่ไดจากการวิจัย เพ่ือนําไปสูการใช

ประโยชนตอการพัฒนาวิชาการและพัฒนาสังคมอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
2.  ควรประสานการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการและ

แผนการหารายไดจากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และการสงเสริมใหคณาจารยนําองค
ความรูจากงานวิจัยมาถายทอด รวมถึงการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการแกปญหาของ
ชุมชนใหมากขึ้น 
 3.  ควรจัดตั้งศูนยบริการวชิาการเพื่อการใหบริการวชิาการเชิงรุก 

4.  ควรพัฒนาระบบการบรหิารจัดการงานบริการวิชาการใหมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ 
5.  ควรเรงจัดหาอัตรากําลังใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานและใกลเคยีงกับกรอบอัตรากําลัง

ตามโครงสรางและภารกิจของสถาบัน 
6.  ควรมีการประเมินผลสําเร็จของการจัดการความรูและนําผลการประเมินมาพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองเพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
7.  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําคูมือการปฏิบัตงิานเพื่อเพ่ิมศักยภาพการทํางานและ

ความกาวหนาในสายงานอาชีพ 
8.  เรงสงเสรมิใหมีการจัดการความรูของบุคลากรในหนวยงานและใหดําเนินการดานการ

ประกันคุณภาพใหเปนกระบวนงานปกต ิ
 
วิธีปฏิบัตทิี่ดี/นวัตกรรม  
1.  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการพัฒนาระบบการจัดทาํรายงานประเมินตนเองผานระบบ

ออนไลน (SAR online)   ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลสํานักงานงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2.  มีระบบการกํากับดูแลองคประกอบและตวัชีว้ัดการประกันคุณภาพ การจัดทําเอกสาร  
รายงานผลการดําเนินงาน   รวมถึงการถายทอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครอืขาย
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เพ่ือการจัดทํารายงานประเมินตนเองที่มีคุณภาพ 




