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(ก) 

 

ค าน า 

 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้จัดทํารายงานการประเมิน 

ตนเอง (Self Assessment Report)  รอบปีการศึกษา 2553 เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2554  และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาได้

ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  จึงได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553  ฉบับนี้

ขึ้นมา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ในคราวประชุม

ครั้งที่  /2554  วันที่            พ.ศ. 2554 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้  ประกอบด้วยกิจกรรมโครงการเพื่อการดําเนินงาน

พัฒนา ช่วงเวลา งบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ  2555 รวมทั้งมีการกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน/โครงการเพื่อนําแผนพัฒนา

คุณภาพสูก่ารปฏิบัติ และสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างตอ่เนื่อง 

 

 

 

                                                                                  

                                                                             (อ.ดร.ชนิกานต์  คุ้มนก)   

ผูอ้ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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(ข) 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนางานประกัน

คุณภาพการศึกษาให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกับการปฏิบัติงานประจํา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาได้อาศัยข้อมูลที่นํามาเป็นแนวทางในการจัดทํา 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่  (1)  ข้อมูลข้อเสนอแนะใน

การพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2553  (1  

มิถุนายน  พ.ศ.2553 ถงึวันที่  31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2554)  ตามองคป์ระกอบการประเมินคุณภาพภายใน  

5 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ ได้รับการประเมินจากคณะกรรมประเมินคุณภาพภายในวันที่  27 มิถุนายน 

พ.ศ. 2554  และ  (2)  ตัวบ่งชี้ที่กําหนดขึน้ใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2554 ซึ่งมีตัว

บ่งชี้ใหม่ 4  ตัวบ่งชี้  

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพได้ดําเนินการขึน้โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถาบันวิจัย

และพัฒนาทุกฝ่าย  โดยแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการดําเนินงานรองรับตัวบ่งชี้ใหม่ ประกอบไปด้วย 3 

องคป์ระกอบ 4 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร มีกิจกรรมรองรับ  7 

กจิกรรม ใช้งบประมาณ  35,000.-บาท   

องคป์ระกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ ๖.๑๑การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรม มีกิจกรรมรองรับ  6 กจิกรรม ใช้งบประมาณ  65,000.-บาท   

องคป์ระกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ 7.1  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหาร

ตัวบ่งชี้ ๗.๑๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ทุกระดับของสถาบันมีกิจกรรมรองรับ 6 

กจิกรรมและ 1 กจิกรรม ใช้งบประมาณ 15,000.-บาทและ 5,000.-บาท ตามลําดับ 

แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาเกิดจากข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาจํานวน 4 ประเด็น ได้แก่  

องคป์ระกอบที่ 4 การวจิัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีโครงการรองรับตัว

บ่งชี้ละ 1 โครงการ ใช้งบประมาณ 150,000.-บาท และ 55,000.-บาท ตามลําดับ 

องค์ประกอบที่ 5 บริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่

สังคมและตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม มีโครงการรองรับตัว

บ่งชี้ละ 1 โครงการ ใช้งบประมาณ 99,600.-บาท และ 50,000.-บาท ตามลําดับ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกิจกรรม/โครงการในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 19 กิจกรรม 4 

โครงการ ใช้งบประมาณ 474,600.-บาท ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  ในคราวประชุมคร้ังที่  /2554  วันที.่....         พ.ศ.  2554     
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(ค) 

 

สารบัญ 

 

  หนา้ 

คํานํา 

บทสรุปของผู้บริหาร 

สารบัญ 

 

(ก)  

(ข) 

(ค) 

 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

ส่วนที่  2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 5 

ส่วนที่  3 แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจําปีการศกึษา 2554 10 

ภาคผนวก แบบติดตามความก้าวหนา้การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศกึษา 2554  

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2555  

จากการประเมนิคุณภาพภายในปกีารศึกษา 2553 

 

(1) 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

ประวัติความเป็นมา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีฐานะเป็น “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ” ตาม

พระราชบัญญัติวทิยาครู พ.ศ. 2518  มีสํานักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณส่วนหนึ่งของบ้านพิบูล วิทยาลัย

ครูพิบูลสงคราม  ถนนวังจันทน์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ  .ศ . 2538 ซึ่งได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมี

ฐานะเป็น “ส านักวิจัยและบรกิารวชิาการ”   

 พ.ศ. 2547  มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ทําให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 10 ส่วน

ราชการ และสํานักวิจัยและบริการวชิาการ เปลี่ยนฐานะเป็น “สถาบันวจิัยและพัฒนา” 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหัวหน้าส่วนราชการในตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  โดยมีรองผู้อํานวยการ  3  คน  ในปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 

หนว่ยงาน คือ สํานักงานเลขานุการสถาบัน ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย และฝา่ยบริการวิชาการ 

 

ที่ตั้ง 

ปี พ  .ศ  . 2540 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ย้ายสํานักงานมาอยู่บริเวณช้ัน 1 อาคาร

ศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 44 ได้ย้ายสํานักงานมาตั้งอยู่อาคาร 4  ช้ัน 1  ห้อง 413 และ 414    สถาบัน

ราชภัฏพบิูลสงคราม ส่วนวงัจันทน์ 

ปี  พ.ศ.   2550 จวบจนปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว  เลขที่ 156 หมู่ 5  ตําบลพลายชุมพล  อําเภอเมือง  จังหวัด

พิษณุโลก 

 สําหรับการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการบริหารงานซึ่งประกอบด้วย 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และมีรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา 3  คน โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งาน คือ  ฝ่าย  ได้แก่ งานเลขานุการ

สถาบัน    งานบริหารจัดการงานวิจัย  และงานบริการวิชาการ 
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(2) 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  

ปรัชญา 

         สรา้งและบูรณาการองคค์วามรูก้ารวิจัยจากภูมปิัญญาสู่การพัฒนาสังคม 

วิสัยทัศน์ 

         สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งมั่นสรา้งองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยและสากล เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  พันธกิจ 

1. สร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่เข้มแข็ง 

2. เสริมสรา้งและพัฒนานักวิจัยทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือขา่ยการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

4. สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยตามยุทธศาสตรก์ารวิจัยชาติตามความตอ้งการของท้องถิ่น 

และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

5. ส่งเสริมการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น 

6. ส่งเสริมการนําผลวจิัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

7. ส่งเสริมวิชาการและบริการวิชาการแก่ชุมชน 

8. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

การสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยจากการสร้างองค์ความรู้ที่มาจากภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา

สากลใหไ้ด้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งคุณภาพและปริมาณ 

กลยุทธ์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   2  

ประเด็นยุทธศาสตร์  คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  โดยสถาบันวิจัย

และพัฒนา  ได้จัดทํากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามภารกิจของ

หนว่ยงาน  ดังนี้  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาการวิจัย สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  สถาบันวิจัยและ

พัฒนาจัดทํากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยระดับสากลให้ได้รับการยอมรับทั้ง

ปริมาณและคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสรา้ง   

                     นักวิจัยรุ่นใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.2  สนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่มคีุณภาพเพื่อสร้างความข้มแข็ง 

    ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาสังคม       

กลยุทธ์ที่ 1.3  พัฒนาแหล่งเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรูสู้่ผู้ใชป้ระโยชน์ที่ได้     

                     มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1.4  บริหารจัดการความรูจ้ากงานวจิัยเพื่อเผยแพร่และพัฒนาสูก่ารใช้ 

   ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น                   

กลยุทธ์ที่ 1.5  การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1.6  สร้างและพัฒนางานวิจัยสถาบัน 

 

กลยุทธ์ที่ 2 :   ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยสู่สาธารณะเพื่อพัฒนา

สังคมประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2.1  สนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกและการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือการวิจัยและการบริการวิชาการให้ม ี 

             ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.3  สร้างศูนย์บริการวิชาการเชงิรุก 
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กลยุทธ์ที่ 3 :  การศึกษาวจิัยถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมา 

จากแนวพระราชด าริ 

กลยุทธ์ที่ 3.1  สร้างองค์ความรู้จากการสบืสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

แนวพระราชดําริ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 :  พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวชิาการ 

และการบริหารจัดการองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 4.4  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย บริการวิชาการ  

  และการบริหาร จัดการองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ 

1.  มีนักวิจัยและผลงานวิจัยที่สรา้งองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิ

ปัญญาสากลใหม้ีคุณภาพระดับสากลเพื่อพัฒนาประเทศ 

2.  องค์ความรู้ทางวิชาการและวิจัยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

3.  องค์กรทุกภาคในมหาวิทยาลัยมีการศกึษาวิจัย ถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ และประชาชนมีการสืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําริเพื่อประยุกต์ใชใ้นชีวติประจําวัน 

4.  สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรที่มปีระสิทธิภาพ  
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ส่วนที่  2  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศกึษา 2553 

 

วัน เดือน ปีที่ประเมินคุณภาพภายใน 

27  มิถุนายน  2554 

 

วงรอบการประเมิน  

ปีการศึกษา  2553  (ผลการดําเนินงาน 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554)  

 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ดร.อดุลย์  วังศรีคูณ   ประธานคณะกรรมการ    

ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว    กรรมการ 

ผศ.ดร.วีระพงษ์  อินทร์ทอง  กรรมการ 

อ.พันธุ์ธิดา  ลิ้มศรปีระพันธุ์    กรรมการ  

คุณอดิศักดิ์  แก้วกองทรัพย์   เลขานุการ 
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ผลการประเมินรายองค์ประกอบ 

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  มีผลการดําเนินงานตามที่ประเมินตนเองมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดี

มาก  
  

องคป์ระกอบ  /ตัวบ่งช้ี  
ค่า

เป้าหมาย 

ผล

ดําเนนิงาน 

คะแนนการประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และ

แผนด าเนนิการ 

    

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  7 ข้อ 8 ข้อ 5.0 5.0 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย     

4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  6 ข้อ 8 ข้อ 5.0 5.0 

4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์  

4 ข้อ 5 ข้อ 5.0 5.0 

องค์ประกอบที่  5  การบริการวิชาการแก่สังคม      

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม   4 ข้อ 5 ข้อ 5.0 5.0 

5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่

สังคม  

4 ข้อ 5 ข้อ 5.0 5.0 

๕ .๙  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

องคก์รภายนอก 

4 ข้อ 5 ข้อ 5.0 5.0 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ      

7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้   4 ข้อ 5 ข้อ 5.0 5.0 

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสนิใจ  4 ข้อ 5 ข้อ 5.0 5.0 

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  5 ข้อ 6 ข้อ 5.0 5.0 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  8 ข้อ 9 ข้อ 5.0 5.0 

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ   5.0 5.0 
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(7) 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา           3552  
 

องค์ประกอบที ่
ผลการประเมนิคณะกรรมการ 

ลักษณะทีพ่บและประเด็นทีใ่ห้ข้อมูลป้อนกลับ 
คะแนนเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

1. ปรัชญา ปณธิาน 

วัตถุประสงค์ และ

แผนการดําเนนิการ 

5.0 ดีมาก จุดเดน่ 

 สถาบันวจิัยและพัฒนา มกีระบวนการพัฒนาแผนท่ีด ี โดย

การมสี่วนร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย รว่มกันจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ และ   การมีสว่นร่วมในกําหนดเป้าหมายของ

แผนยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน   

มกีารแปลงแผนยุทธศาสตร์สูแ่ผนปฏิบัตกิารประจําปโีดย

โครงการตามแผนปฏบัิตกิารท่ีรองรับกลยุทธ์  มีการ

ประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัดของแผนปฏบัิตกิารและแผน

ยุทธศาสตร์ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

สถาบัน  รวมท้ังการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา

ปรับปรุงผลการดําเนนิงานอยา่งชัดเจน  

4. การวจิัย 5.0 ดีมาก จุดเดน่ 

มรีะบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยท่ีชัดเจน  สามารถ

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานวจิัยให้บรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีกําหนดไว้  รวมท้ังการมรีะบบสนับสนุนงานวจิัยบน

พื้นฐานภูมปัิญญาทอ้งถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคม ที่

ตรงตามความตอ้งการในการพัฒนา    นอกจากนีย้ังระบบ

และกลไกการจัดการความรู้ท่ีได้จากงานวจิัยถ่ายทอดสู่ผูใ้ช้

ประโยชนท้ั์งในเชงิวชิาการ และการพัฒนาสังคม รวมท้ัง

การมรีะบบและกลไกที่ชว่ยในการคุม้ครองสิทธิประโยชน์

จากงานวจิัย 

5. การบริการ

วชิาการแกส่ังคม 

5.0 ดีมาก จุดเดน่ 

     สถาบันวจิัยและพัฒนา มรีะบบและกลไกการบริการ

วชิาการทางสังคมท่ีชัดเจน และสามารถดําเนนิการตาม

ระบบได้อยา่งครบถ้วน อีกท้ังยังมรีะบบท่ีสง่เสริมสนับสนุน

การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ

การ มรีะบบการตดิตามประเมินผลประโยชนแ์ละผลกระทบ

ท่ีเกิดจากการบริการวิชาการแก่สังคม รวมท้ังการตดิตาม

ผลการเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หรือองคก์รภายนอก   
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องค์ประกอบที ่
ผลการประเมนิคณะกรรมการ 

ลักษณะทีพ่บและประเด็นทีใ่ห้ข้อมูลป้อนกลับ 
คะแนนเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

7. การบริหารและ

การจัดการ 

5.0 ดีมาก จุดเดน่ 

      สถาบันวจิัยและพัฒนา มกีารบริหารจัดการองคก์รท่ีด ี 

มกีารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและภารกิจที่

รับผิดชอบ   มีระบบสารสนเทศท้ังดา้นการวจิัย การบริการ

วชิาการ และการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรท่ีสามารถ

นํามาใชใ้นการบริหารจัดการและตัดสนิใจ มกีารนําระบบ

บริหารจัดการความเสี่ยงมาใชใ้นการดําเนินงาน 

9. ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ 

5.0 ดีมาก จุดเดน่ 

     สถาบันวจิัยและพัฒนา มรีะบบและกลไกการประกัน

คุณภาพท่ีดคีณะกรรมการประจําสถาบัน ผู้บริหารและ

บุคลากรให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ มีการ

ดําเนนิงานท่ีครบถ้วนท้ังการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 

และการประเมินคุณภาพ  มกีารกําหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเตมิ

ตามอัตลักษณ์ของหนว่ยงานคือการสร้างและถ่ายทอดองค์

ความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อพัฒนาสังคม  มรีะบบ

สารสนเทศท่ีให้ขอ้มูลดา้นการประกันคุณภาพ ครบทุก

องคป์ระกอบ  รวมท้ังการมเีครอืขา่ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    

มนีวัตกรรมและแนวปฏบัิตท่ีิดดี้านการประกันคุณภาพ

หลายดา้น เช่นการพัฒนาระบบ SAR online การจัดทํา

แนวทางในการรายงานประเมินตนเอง เป็นต้น 

เฉลี่ยผลการประเมิน 

ทุกตัวบ่งช้ี 

5.0 ดีมาก  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มกีารดําเนินงานตามภารกิจอย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้งการวจิัย 

บริการวิชาการ และการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร  อย่างไรก็ดีสถาบันวิจัยและพัฒนา มี

แนวทางในการพัฒนาผลการดําเนินให้ดยีิ่งขึน้ไป ดังนี้  

1)  เพิ่มจํานวนงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่คนทั่วไปให้เข้าใจง่าย 

สามารถใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วขึ้น    และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับการสังเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิัยสู่ผู้ใชป้ระโยชน์                                                                                            

 



 

แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2555  

จากการประเมนิคุณภาพภายในปกีารศึกษา 2553 

 

(9) 

 

2)  ควรสังเคราะหภ์ารกิจด้านการวิจัย เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัย หรือประเด็น

ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่พร้อมจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ หรอืการพัฒนาท้องถิ่น   

 3)  ควรส่งเสริมการถ่ายทอดความรูจ้ากงานวจิัยสู่การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน  

โดยเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่  เพื่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์อย่างชัดเจนอันเกิดจากการ

บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  

 4)  สร้างความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบดําเนินงานโครงการบริการวิชาการถึงแนวทางการ

ประเมินความ สําเร็จการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบที่เกิดจากการบริการวิชาการ ทั้งในส่วน

ของนักศึกษา ผู้ให้บริการวิชาการ และกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการวิชาการ รวมทั้งการส่งเสริมให้

ผู้รับผิดชอบโครงการมีส่วนร่วมในการประเมินประโยชน์  หรือผลกระทบที่เกิดจากการบริการ

วิชาการ    

 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับดีมากทั้งภาพรวม

และรายตัวบ่งชี้  หากแต่กระบวนการประกันคุณภาพยังคงตอ้งดําเนินการตอ่ไป ประกอบกับในปี

การศกึษา 2554  มีตัวบ่งชีใ้หม่ทีจ่ําเป็นต้องวางแผนการดําเนินงานอีก  4  ตัวบ่งชี ้สถาบันวิจัยและ

พัฒนาจึงกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ดังนี้ 
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ส่วนที่  3  แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2555 

 

แผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement  plan) ของสถาบนัวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ  355 5 จากผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา   2553  

เพื่อการด าเนนิงานรองรับตัวบ่งชี้ใหม่ 

องค์ประกอบและตวับ่งชี้

ปีการศกึษา 3554 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

องคป์ระกอบท่ี 2  การ

ผลิตบัณฑิต 

 

ตั ว บ่ ง ชื้   2.4 

(สกอ.2.4, สมศ.

๒.๔, ๑๔, กพร

12 ) ระบบการ

พัฒนาบุคลากร 

คะแนน 5 2.4.1  จัดทําแผนบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละแผนพัฒนาบุคคลากรท่ีได้

จากการวเิคราะหข์้อมูลเชงิประจักษ์ 

5,000.- มค.-กพ.55 รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายบริหาร 

2.4.2  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละระบบพัฒนาบุคลากร  

2.4.3  จัดสวัสดกิารเสริมสร้างสุขภาพและสร้างขวัญกําลังใจให้กับ

บุคลากรและมีการประเมินความพงึพอใจก่อนกับหลังการดําเนนิงาน 

20,000.- มี.ค.-สค.55 

2.4.4  พัฒนาระบบตดิตามการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 10,000.- กพ.-มค.55 

2.4.5  จัดทําคู่มือจรรยาบรรณเผยแพร่ให้ความรู้แกบุ่คลากรเพื่อให้

บุคลากรยดึถือเป็นแนวปฏบัิติ 

2.4.6 จัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนบริหารทรัพยากร

มนุษยแ์ละแผนพัฒนาบุคลากร   

2.4.7 ส่งเสริมให้มีการนําผลการประเมินผลสําเร็จของแผนบริหาร

ทรัพยากรมนุษยแ์ละแผนพัฒนาบุคคลากรไปใชใ้นการปรับปรุงการ

บริหารทรัพยากรและพัฒนาบุคคลากร 

 

  

(10) 
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องค์ประกอบและตวับ่งชี้

ปีการศกึษา 3554 

ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

องคป์ระกอบท่ี 6  การ

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชื้  ๖.๑๑ (สม

ศ . 11) ก า ร พั ฒ น า

สุนทรียภาพในมิติ

ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม 

คะแนน 5 ๖.๑๑.๑(๑)  จัดทําแผนการพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและ

วัฒนธรรม โดยให้บุคลากรมสี่วนร่วม 

5,000.- ตค.-พย.54 รอง

ผู้อํานวยการ

ฝ่ายบริหาร ๖.๑๑.๑(๒)  จัดกิจกรรมสง่เสริมให้บุคลากรมสี่วนร่วมเพื่อก่อให้เกิด

วัฒนธรรมท่ีดใีนการทํางาน และสบืสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของไทย 

10,000.- ตค.54-สค.55 

๖.๑๑.๒  พัฒนาอาคารสถานท่ีโดยยึดหลักสะอาดถูกสุขลักษณะ และ

ตกแตง่อย่างมสีุนทรีย์ 

50,000.- ตค.54-สค.55 

๖.๑๑.๓  ปรับแตง่และภูมิทัศน์ของสถาบันวจิัยและพัฒนาให้สวยงาม 

สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

๖.๑๑.๔ จัดให้มีพืน้ท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและส่งเสริมตอ่การจัด

กิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยา่งสม่ําเสมอ 

๖.๑๑.๕ ประเมินความพงึพอใจของและประเมินความสําเร็จของ

แผนการพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม  

องคป์ระกอบท่ี  7  การ

บริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ 7.1 (สกอ.

7.1 ,สมศ 12,13, 

กพร.9.1,9.2) ภาวะ

ผู้ นํ า ข อ ง ส ภ า

ส ถ า บั น แ ล ะ

ผู้บริหารทุกระดับ

ของสถาบัน 

คะแนน 5 7.1.1 1. จัดประชุมช้ีแจงการปฏบัิตหินา้ที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดของ

คณะกรรมการประจําสถาบัน และกําหนดเกณฑ์การประเมินตนเอง

ล่วงหนา้เพ่ือตดิตามตรวจสอบการปฏบัิตหินา้ที่ให้ครบถ้วน  

5,000.- มค.-กพ.55 ผู้อํานวยการ

สถาบันวจิัย

และพัฒนา 

7.1.1.2  กําหนดกลไกถา่ยทอดนโยบายของผู้บริหารลงสูก่ารปฏบัิต ิ  กพ.55 

7.1.1.3  กําหนดกลไกกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงาน  

7.1.1.4  มีการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบ

อํานาจในการตัดสนิใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏบัิตริะดับถัดไป  
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องค์ประกอบและตวับ่งชี้

ปีการศกึษา 3554 

ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

   7.1.1.5 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และการพัฒนาคู่มือการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากร 

10,000.- มคี.-กพ.55  

7.1.1.7 จัดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของสถาบันโดย

คณะกรรมการประจําสถาบัน และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 กค.-สค.55 

ตัวบ่งชี้ ๗.๑๓  (สม

ศ.13)   การปฏิบัติ

ตามบทบาทหน้าท่ี

ของผู้บริหาร 

คะแนน 5 ๗.๑๓.๑ จัดให้มีการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของ

คณะกรรมการบริหารสถาบันวจิัยและพัฒนา  ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ

การประจําปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาลของผู้บริหาร 

5,000.- กค.-สค.55 ผู้อํานวยการ

สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

 

หมายเหต:ุ   แผนพัฒนาที่หนว่ยงานจัดทําขึ้นนี้ต้องพจิารณาจากข้อเสนอแนะของกรรมการในการตรวจประเมินในปีการศึกษา  2553 และตอ้งสอดรับกับตัวบ่งช้ีใหมใ่นปีการศึกษา 

2554  ดังนัน้ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ  จึงให้ดูความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเป็นหลัก  
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ตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1)  เพิ่มจํานวนงานวิจัยท่ีนํามาสงัเคราะห์

ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่คนท่ัวไปให้เข้าใจง่าย 

สามารถใช้ประโยชนไ์ด้รวดเร็วขึน้    และจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะหค์วามรู้จาก

งานวจิัยสูผู่ใ้ชป้ระโยชน์                                                                                            

ตัวบ่งช้ีท่ี  4.2  ระบบ

และกลไกการจัดการ

ความรู้จากงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์ (สกอ.

4.2) 

รายงานสังเคราะห์งานวิจัย 15 

เร่ือง 

ชอ่งทางเผยแพร่ 3 ชอ่งทาง 

โครงการสังเคราะห์

และเผยแพร่ความรู้

จากงานวจิัยสูก่าร

นําไปใชป้ระโยชน์ 

55,000.- ตค.54-กย.55 รอง

ผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิจัย 

2) ควรสังเคราะห์ภารกิจด้านการวิจัย เพื่อ

กําหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัย หรือ

ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร วิ จั ย ข อ ง

มหาวทิยาลัย เพื่อสนับสนุนหนว่ยงานท่ีพร้อม

จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือการ

พัฒนาทอ้งถิ่น   

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระบบและ

กลไกพัฒนางานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

(สกอ.4.1) 

จํานวนหนว่ยวจิัย 5 หนว่ย โครงการสนับสนุน

การจัดตัง้หนว่ย

วจิัยเฉพาะทาง 

150,000.- มค.55-กย.55 รอง

ผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิจัย 

  

(14) 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2555  

จากการประเมนิคุณภาพภายในปกีารศึกษา 2553 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

3)  ควรส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้จาก

งานวิจัยสู่การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา

ชุมชน  โดยเน้นการพัฒนาเชิงพื้นท่ี  )area 

based)  เพื่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์

อย่างชัดเจนอันเกิดจากการบริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี  5.2 

กระบวนการบริการทาง

วชิาการให้เกิดประโยชน์

ตอ่สังคม  (สกอ.5.2) 

ร้อยละ 30 ของการเป็น

วทิยากรจากผู้เข้าอบรม

ท้ังหมด 40 คน    
 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคคลากร

ให้บริการวิชาการ 

50,000.- ธค.54-กย.55 รอง

ผู้อํานวยการ

ฝ่ายบริการ

วชิาการ 

4) สร้างความเข้าใจกับผู้ รับผิดชอบ

ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการถึงแนว

ทางการประเมินความสําเร็จการประเมิน

ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีเกิดจากการ

บริการวิชาการ ท้ังในส่วนของนักศึกษา ผู้

ให้บริการวิชาการ และกลุ่มเป้าหมายท่ีรับ

บริการวิชาการ  รวมท้ังการส่งเสริมให้

ผู้ รับผิดชอบโครงการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบท่ีเกิดจาก

การบริการวิชาการ    

ตัวบ่งชีท่ี้ 5.1  

ระบบและกลไกการ

บริการวิชาการแก่สังคม

(สกอ.5.1, สมศ 8)  

(1) แผนบริการวิชาการ 

(2) รายงานผลสัมฤทธ์ิของ

แผนบริการวิชาการ 

(3) รายงานการประเมินผล

กระทบท่ีเป็นประโยชนจ์าก

โครงการบริการวิชาการ 

โครงการพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการการบริการ

วชิาการการพัฒนา

ท้องถิน่ 

99,600.- ตค.54-กย.55 รอง

ผู้อํานวยการ

ฝ่ายบริการ

วชิาการ 

 

   

   

(15) 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2555  

จากการประเมนิคุณภาพภายในปกีารศึกษา 2553 

 

ภาคผนวก 

 

แบบติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2555 

เพื่อการด าเนินงานรองรับตัวบ่งชี้ใหม่ 

 

องค์ประกอบและตวั

บ่งชี้ปกีารศึกษา 3554 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานะ

ด าเนินงาน 

ปัญหา

อุปสรรค 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

แบบติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2555 

(16) 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2555  

จากการประเมนิคุณภาพภายในปกีารศึกษา 2553 

 

ตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา 

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ

ด าเนินงาน 

ปัญหา

อุปสรรค 

         

         

         

         

 

หมายเหตุ (1)  การตดิตามความก้าวหน้าการดาํเนินงานตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวจิัยและ 

   พัฒนาจะดําเนินการกํากับติดตามกับหน่วยงานและผู้ท่ีรับผิดชอบแตล่ะฝ่ายทุก 3 เดอืน  

   (2)  การรายงานตดิตามความก้าวหน้าการดาํเนินงานตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัย 

         และพัฒนาจะดาํเนินการรายงานผลตอ่ท่ีประชุมกรรมการบริหารสถาบันฯ ทุก 3 เดอืน และรายงานตอ่สภาสถาบันทุก 6 เดอืน 

 

(17) 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2555  

จากการประเมนิคุณภาพภายในปกีารศึกษา 2553 

 

 

(18) 

 

 

ผู้รวบรวมข้อมูลในการจัดท า 

 

งานประกันคุณภาพการศกึษา 

สํานักเลขานุการ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

เบอร์โทร 055 267 000 ต่อ 7230 


