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สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ปีการศึกษา 2554  

จากการประเมนิคุณภาพภายในปีการศกึษา 2553 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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(ก) 

 

ค าน า 

 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา (Improvement  

Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2555 จากผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2553 

 ตั้งแตว่ันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2554  จวบจนครบปีการศึกษา 2554  ในวันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ 

2554  อันเป็นวาระแหง่การประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2554    

 ดังนั้นเพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยจึง

จัดท ารายงานการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้ขึ้น  ประกอบด้วย

รายงานการติดตามการด าเนินงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  ซึ่ง

รายงานต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาทุก 3 เดือน  และรายงานต่อ

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาทุก  6  เดือน  และรายงานการประเมินความส าเร็จ

ของแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาในระยะเวลา  8  เดือน  ทั้งนี้เพื่อให้ได้สารสนเทศในการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร    

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                             (อ.ดร.ชนิกานต์  คุ้มนก)   

ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 (ข) 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

 รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ได้จัดท าขึ้น  เพื่อให้ได้สารสนเทศในการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้

มีความต่อเนื่องสอดคล้องกับการปฏิบัติงานประจ า การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

อาศัยข้อมูลที่น ามาเป็นแนวทางในการจัดท า 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่  (1)  ข้อมูลข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2553  (1  

มิถุนายน  พ.ศ.2553 ถึงวันที่  31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2554)  และ  (2)  ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้นใหม่เพื่อ

การประเมนิคุณภาพภายในปีการศกึษา 2554 ซึ่งมีตัวบ่งชีใ้หม่ 4  ตัวบ่งชี ้ 

แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ปีงบประมาณ 2555 จากผลการประเมิน

คุณภาพภายในปีการศึกษา  2553  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการ

ด าเนินงานรองรับตัวบ่งชี้ใหม่ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ 4 ตัวบ่งชี้ มีกิจกรรม  19 กิจกรรม 

ส่วนแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบไปด้วย 2 

องค์ประกอบ  4 ตัวบ่งชี้  มีกิจกรรม/โครงการในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 โครงการ   รวม

ใช้งบประมาณ 474,600.-บาท   

ผลการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปีงบประมาณ  2555 ในรอบ  8  เดือน  พบว่า  สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถด าเนินการได้บรรลุ

ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ ของแผนพัฒนาคุณภาพทั้งสิ้น  6  ตัวบ่งชี้  จากทั้งหมด  8  ตัวบ่งชี้  มีตัว

บ่งชีท้ี่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ได้แก่ 

ตัวบ่งชีท้ี่  5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคม  (สกอ.5.2) 

ตัวบ่งชีท้ี่  5.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม  (สกอ.5.1, สมศ 8) 

ผลการบรรลุความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ  

2555 ในรอบ  8  เดือน  คิดเป็นรอ้ยละ  75 
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(ค) 

 

สารบัญ 

 

  หนา้ 

ค าน า 

บทสรุปของผู้บริหาร 

สารบัญ 

 

(ก)  

(ข) 

(ค) 

 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

ส่วนที่  2 แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2555 5 

ส่วนที่  3 การรายงานความก้าวหนา้ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ  2555 

11 

ส่วนที่  4 การประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบ 8 เดือน 

(วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2554 ถึง วันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ 2554) 

17 
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(1) 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

ประวัติความเป็นมา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีฐานะเป็น “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ” ตาม

พระราชบัญญัติวทิยาครู พ.ศ. 2518  มีส านักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณส่วนหนึ่งของบ้านพิบูล วิทยาลัย

ครูพิบูลสงคราม  ถนนวังจันทน์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ  .ศ . 2538 ซึ่งได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมี

ฐานะเป็น “ส านักวิจัยและบรกิารวชิาการ”   

 พ.ศ. 2547  มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ท าให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 10 ส่วน

ราชการ และส านักวิจัยและบริการวชิาการ เปลี่ยนฐานะเป็น “สถาบันวจิัยและพัฒนา” 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหัวหน้าส่วนราชการในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  โดยมีรองผู้อ านวยการ  3  คน  ในปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 

หนว่ยงาน คือ ส านักงานเลขานุการสถาบัน ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย และฝา่ยบริการวิชาการ 

 

ที่ตั้ง 

ปี พ  .ศ  . 2540 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ย้ายส านักงานมาอยู่บริเวณช้ัน 1 อาคาร

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

ราชภัฏพบิูลสงคราม ส่วนวงัจันทน์ 

ปี  พ.ศ.   2550 จวบจนปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว  เลขที่ 156 หมู่ 5  ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมือง  จังหวัด

พิษณุโลก 

 ส าหรับการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการบริหารงานซึ่งประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และมีรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

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. ส่งเสริมการน าผลวจิัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

7. ส่งเสริมวิชาการและบริการวิชาการแก่ชุมชน 

8. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

การสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยจากการสร้างองค์ความรู้ที่มาจากภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา

สากลใหไ้ด้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งคุณภาพและปริมาณ 

กลยุทธ์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย    2  

ประเด็นยุทธศาสตร์  คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  โดยสถาบันวิจัย

และพัฒนา  ได้จัดท ากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามภารกิจของ

หนว่ยงาน  ดังนี้  
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(3) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาการวิจัย สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  สถาบันวิจัยและ

พัฒนาจัดท ากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยระดับสากลให้ได้รับการยอมรับทั้ง

ปริมาณและคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสรา้ง   

                     นักวิจัยรุ่นใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.2  สนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่มคีุณภาพเพื่อสรา้งความข้มแข็ง 

    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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(4) 

 

กลยุทธ์ที่ 3 :  การศึกษาวจิัยถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมา 

จากแนวพระราชด าริ 

กลยุทธ์ที่ 3.1  สร้างองค์ความรู้จากการสบืสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

แนวพระราชด าริ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 :  พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวชิาการ 

และการบริหารจัดการองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 4.4  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย บริการวิชาการ  

  และการบริหาร จัดการองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ 

1.  มีนักวิจัยและผลงานวิจัยที่สรา้งองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิ

ปัญญาสากลใหม้ีคุณภาพระดับสากลเพื่อพัฒนาประเทศ 

2.  องค์ความรู้ทางวิชาการและวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

3.  องค์กรทุกภาคในมหาวิทยาลัยมีการศกึษาวิจัย ถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และประชาชนมีการสืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริเพื่อประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวัน 

4.  สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรที่มปีระสิทธิภาพ  
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ส่วนที่  2  แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันวจิัยและพัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มีผลการด าเนินงานตามที่ประเมินตนเองมคีะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ถึงแม้ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีการด าเนินงานตามภารกิจ

อย่างมปีระสิทธิภาพทั้งการวิจัย บริการวิชาการ และการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร  อย่างไร

ก็ดีสถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวทางในการพัฒนาผลการด าเนินให้ดียิ่งขึน้ไป ดังนี ้ 

1)  เพิ่มจ านวนงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่คนทั่วไปให้เข้าใจง่าย 

สามารถใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วขึ้น    และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับการสังเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์                                                                                            

2)  ควรสังเคราะหภ์ารกิจด้านการวิจัย เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัย หรือประเด็น

ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่พร้อมจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ หรอืการพัฒนาท้องถิ่น   

 3)  ควรส่งเสริมการถ่ายทอดความรูจ้ากงานวจิัยสู่การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน  

โดยเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่  เพื่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์อย่างชัดเจนอันเกิดจากการ

บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  

 4)  สร้างความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบด าเนินงานโครงการบริการวิชาการถึงแนวทางการ

ประเมินความ ส าเร็จการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบที่เกิดจากการบริการวิชาการ ทั้งในส่วน

ของนักศึกษา ผู้ให้บริการวิชาการ และกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการวิชาการ รวมทั้งการส่งเสริมให้

ผู้รับผิดชอบโครงการมีส่วนร่วมในการประเมินประโยชน์  หรือผลกระทบที่เกิดจากการบริการ

วิชาการ    

 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับดีมากทั้งภาพรวม

และรายตัวบ่งชี้  หากแต่กระบวนการประกันคุณภาพยังคงตอ้งด าเนินการตอ่ไป ประกอบกับในปี

การศกึษา 2554  มีตัวบ่งชีใ้หม่ทีจ่ าเป็นต้องวางแผนการด าเนินงานอีก  4  ตัวบ่งชี ้สถาบันวิจัยและ

พัฒนาจึงก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ดังนี้ 
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แผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement  plan) ของสถาบนัวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ  522 2 จากผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา   2553  

เพื่อการด าเนนิงานรองรับตัวบ่งชี้ใหม่ 

องค์ประกอบและตวับ่งชี้

ปีการศกึษา 5224 

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  จัดท าแผนบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละแผนพัฒนาบุคคลากรท่ีได้

จากการวเิคราะหข์้อมูลเชงิประจักษ์ 

5,000.- มค.-กพ.55 รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหาร 

2.4.2  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละระบบพัฒนาบุคลากร  

2.4.3  จัดสวัสดกิารเสริมสร้างสุขภาพและสร้างขวัญก าลังใจให้กับ

บุคลากรและมีการประเมินความพงึพอใจก่อนกับหลังการด าเนนิงาน 

20,000.- มี.ค.-สค.55 

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

2.4.5  จัดท าคู่มือจรรยาบรรณเผยแพร่ให้ความรู้แกบุ่คลากรเพื่อให้

บุคลากรยดึถือเป็นแนวปฏบัิติ 

2.4.6 จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารทรัพยากร

มนุษยแ์ละแผนพัฒนาบุคลากร   

2.4.7 ส่งเสริมให้มีการน าผลการประเมินผลส าเร็จของแผนบริหาร

ทรัพยากรมนุษยแ์ละแผนพัฒนาบุคคลากรไปใชใ้นการปรับปรุงการ

บริหารทรัพยากรและพัฒนาบุคคลากร 

 

  

(6) 
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องค์ประกอบและตวับ่งชี้

ปีการศกึษา 5224 

ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

องคป์ระกอบท่ี 6  การ

ท านุบ ารุงศิลปะและ

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)  จัดท าแผนการพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและ

วัฒนธรรม โดยให้บุคลากรมสี่วนร่วม 

5,000.- ตค.-พย.54 รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหาร ๖.๑๑.๑(๒)  จัดกิจกรรมสง่เสริมให้บุคลากรมสี่วนร่วมเพื่อก่อให้เกิด

วัฒนธรรมการท างาน และสบืสานวัฒนธรรมประเพณีอันดงีามของไทย 

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 และมีการจัดกิจกรรมอยา่งสม่ าเสมอ 

๖.๑๑.๕ ประเมินความพงึพอใจของและประเมินความส าเร็จของ

แผนการพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม  

องคป์ระกอบท่ี  7  การ

บริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ 7.1 (สกอ.

7.1 ,สมศ 12,13, 

กพร.9.1,9.2) ภาวะ

ผู้ น า ข อ ง ส ภ า

ส ถ า บั น แ ล ะ

ผู้บริหารทุกระดับ

ของสถาบัน 

คะแนน 5 7.1.1 1. จัดประชุมช้ีแจงการปฏบัิตหินา้ที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดของ

คณะกรรมการประจ าสถาบัน และก าหนดเกณฑ์การประเมินตนเอง

ล่วงหนา้เพ่ือตดิตามตรวจสอบการปฏบัิตหินา้ที่ให้ครบถ้วน  

5,000.- มค.-กพ.55 ผู้อ านวยการ

สถาบันวจิัย

และพัฒนา 

7.1.1.2  ก าหนดกลไกถา่ยทอดนโยบายของผู้บริหารลงสูก่ารปฏบัิต ิ  กพ.55 

7.1.1.3  ก าหนดกลไกก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนนิงาน  

7.1.1.4  มีการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบ

อ านาจในการตัดสนิใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏบัิตริะดับถัดไป  
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รายงานการประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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องค์ประกอบและตวับ่งชี้

ปีการศกึษา 5224 

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

คณะกรรมการประจ าสถาบัน และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 กค.-สค.55 

ตัวบ่งชี้ ๗.๑๓  (สม

ศ.13)   การปฏิบัติ

ตามบทบาทหน้าท่ี

ของผู้บริหาร 

คะแนน 5 ๗.๑๓.๑ จัดให้มีการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของ

คณะกรรมการบริหารสถาบันวจิัยและพัฒนา  ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ

การประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมา   

ภบิาลของผู้บริหาร 

5,000.- กค.-สค.55 ผู้อ านวยการ

สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 
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รายงานการประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ปกีารศึกษา 2554 จากการประเมนิคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  plan) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ  5222 จากผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา   2553  

ตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1)  เพิ่มจ านวนงานวิจัยท่ีน ามาสงัเคราะห์

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

น าไปใชป้ระโยชน์ 

55,000.- ตค.54-กย.55 รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิจัย 

2) ควรสังเคราะห์ภารกิจด้านการวิจัย เพื่อ

ก าหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัย 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) 

จ านวนหนว่ยวจิัย 5 หนว่ย โครงการสนับสนุน

การจัดตัง้หนว่ย

วจิัยเฉพาะทาง 

150,000.- มค.55-กย.55 รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิจัย 
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รายงานการประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ปกีารศึกษา 2554 จากการประเมนิคุณภาพภายในปีการศึกษา 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

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริการ

วชิาการ 

4) สร้างความเข้าใจกับผู้ รับผิดชอบ

ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการถึงแนว

ทางการประเมินความส าเร็จการประเมิน

ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีเกิดจากการ

บริการวิชาการ ท้ังในส่วนของนักศึกษา ผู้

ให้บริการวิชาการ และกลุ่มเป้าหมายท่ีรับ

บริการวิชาการ  รวมท้ังการส่งเสริมให้

ผู้ รับผิดชอบโครงการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบท่ีเกิดจาก

การบริการวิชาการ    

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  

ระบบและกลไกการ

บริการวิชาการแก่สังคม

(สกอ.5.1, สมศ 8)  

(1) แผนบริการวิชาการ 

(2) รายงานผลสัมฤทธ์ิของ

แผนบริการวิชาการ 

(3) รายงานการประเมินผล

กระทบท่ีเป็นประโยชนจ์าก

โครงการบริการวิชาการ 

โครงการพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการการบริการ

วชิาการการพัฒนา

ท้องถิ่น 

99,600.- ตค.54-กย.55 รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริการ

วชิาการ 
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รายงานการประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ปกีารศึกษา 2554 จากการประเมนิคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553 

 

 ส่วนที่  3  การรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปงีบประมาณ  2555 
หมายเหตุ  การตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิงานตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันวจิัยและพัฒนา  จะด าเนนิการก ากับติดตามกับหน่วยงานและผู้ท่ีรับผิดชอบแตล่ะ

ฝ่ายทุก 3 เดอืน จะด าเนนิการรายงานผลต่อท่ีประชุมกรรมการบริหารสถาบันฯ ทุก 3 เดอืน และรายงานตอ่สภาสถาบันทุก 6 เดอืน 

 

ผลการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2555  

 เพื่อการด าเนินงานรองรับตัวบ่งชี้ใหม่ 
 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานภาพกิจกรรม/โครงการ ปัญหา

อุปสรรค 3เดือน 6เดือน 9เดือน 

องคป์ระกอบ

ท่ี 2  การผลิต

บัณฑิต 

 

ตั ว บ่ ง ชื้   2.4 

(สกอ.2.4, สมศ.

๒.๔, ๑๔, กพร

12 ) ระบบการ

พัฒนาบุคลากร 

คะแนน 5 2.4.1  จัดท าแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์

และแผนพัฒนาบุคคลากรท่ีได้จากการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิประจักษ์ 

5,000.- มค.-กพ.55 รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหาร 

    

2.4.2  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

มนุษยแ์ละระบบพัฒนาบุคลากร  

       

2.4.3  จัดสวัสดกิารเสริมสร้างสุขภาพและ

สร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรและมีการ

ประเมินความพงึพอใจก่อนกับหลังการ

ด าเนนิงาน 

20,000.- มี.ค.-สค.55      

2.4.4  พัฒนาระบบตดิตามการพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

10,000.- กพ.-มค.55      
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รายงานการประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ปกีารศึกษา 2554 จากการประเมนิคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553 

 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานภาพกิจกรรม/โครงการ ปัญหา

อุปสรรค 3เดือน 6เดือน 9เดือน 

   2.4.5  จัดท าคู่มือจรรยาบรรณเผยแพร่ให้

ความรู้แกบุ่คลากรเพื่อให้บุคลากรยึดถอื

เป็นแนวปฏบัิติ 

       

2.4.6 จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จ

ของแผนบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละ

แผนพัฒนาบุคลากร   

       

2.4.7 ส่งเสริมให้มีการน าผลการประเมิน

ผลส าเร็จของแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์

และแผนพัฒนาบุคลากรไปใช้ในการ

ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรและพัฒนา

บุคคลากร 

       

องคป์ระกอบ

ท่ี 6  การท านุ

บ ารุงศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชื้   ๖.๑๑ 

( ส ม ศ . 11) ก า ร

พั ฒ น า

สุนทรียภาพใน

มิ ติ ท า งศิ ล ป ะ

และวัฒนธรรม 

คะแนน 5 ๖.๑๑.๑(๑)  จัดท าแผนการพัฒนา

สุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม 

โดยให้บุคลากรมีสว่นร่วม 

5,000.- ตค.-พย.54 รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหาร 

    

๖.๑๑.๑(๒)  จัดกิจกรรมสง่เสริมให้

บุคลากรมสี่วนร่วมเพื่อก่อให้เกิด

วัฒนธรรมท่ีดใีนการท างาน และสบืสาน

วัฒนธรรมประเพณอีันดีงามของไทย 

10,000.- ตค.54-สค.55      
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รายงานการประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ปกีารศึกษา 2554 จากการประเมนิคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553 

 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานภาพกิจกรรม/โครงการ ปัญหา

อุปสรรค 3เดือน 6เดือน 9เดือน 

   ๖.๑๑.๒  พัฒนาอาคารสถานท่ีให้สะอาด

ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอยา่งมสีุนทรีย์ 

50,000.- ตค.54-สค.55      

๖.๑๑.๓  ปรับแตง่และภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 

       

๖.๑๑.๔ จัดให้มีพืน้ท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อ

และส่งเสริมตอ่การจัดกิจกรรม และมีการ

จัดกิจกรรมอยา่งสม่ าเสมอ 

       

๖.๑๑.๕ ประเมินความพงึพอใจของและ

ประเมินความส าเร็จของแผนการพัฒนา

สุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม  

       

องคป์ระกอบ

ท่ี  7  การ

บริหารและ

การจัดการ 
 

ตั ว บ่ ง ชี้  7.1 

(สกอ.7.1 ,สมศ 

12,13, กพร.

9.1,9.2) ภาวะ

ผู้ น า ข อ ง ส ภ า

ส ถ า บั น แ ล ะ

ผู้ บ ริ ห า ร ทุ ก

ร ะ ดั บ ข อ ง

สถาบัน 

คะแนน 5 7.1.1 1. จัดประชุมช้ีแจงการปฏบัิตหินา้ที่

ตามท่ีกฎหมายก าหนดของคณะกรรมการ

ประจ าสถาบัน และก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินตนเองล่วงหนา้เพ่ือตดิตาม

ตรวจสอบการปฏบัิตหินา้ที่ให้ครบถ้วน  

5,000.- มค.-กพ.55 ผู้อ านวยการ

สถาบันวจิัย

และพัฒนา 

    

7.1.1.2  ก าหนดกลไกถา่ยทอดนโยบาย

ของผู้บริหารลงสูก่ารปฏบัิต ิ

 กพ.55      

7.1.1.3  ก าหนดกลไกก ากับติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนนิงาน 

       

(13) 
 

(12) 
 



รายงานการประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ปกีารศึกษา 2554 จากการประเมนิคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553 

 

 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานภาพกิจกรรม/โครงการ ปัญหา

อุปสรรค 3เดือน 6เดือน 9เดือน 

   7.1.1.4  มกีารปรับลดขั้นตอนกระบวนการ

บริหารจัดการโดยการมอบอ านาจในการ

ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับ

ถัดไป  

       

7.1.1.5 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และ

กา รพัฒนาคู่ มื อ กา รปฏิ บั ติ ง านของ

บุคลากร 

10,000.- มคี.-กพ.55      

7.1.1.7 จัดให้มีการประเมินผลการ

บริหารงานของสถาบันโดยคณะกรรมการ

ประจ าสถาบัน และมีการน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่าง

เป็นรูปธรรม 

 กค.-สค.55      

ตัวบ่งชี้  ๗.๑๓  

(สมศ.13)  การ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

บทบาทหน้ า ท่ี

ของผู้บริหาร 

คะแนน 5 ๗.๑๓.๑ จัดให้มีการประเมินคุณภาพของ

การบริหารงานตามนโยบายของคณะ

กรรมการบริหารสถาบันวจิัยและพัฒนา  

ประสิทธิผลของแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

ความสามารถในการบริหารและการจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

5,000.- กค.-สค.55 ผู้อ านวยการ

สถาบันวจิัย

และพัฒนา 

    

 (14) 
 



รายงานการประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ปกีารศึกษา 2554 จากการประเมนิคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553 

 

ผลการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนาปีงบประมาณ  522 2 จากผลการประเมินคุณภาพภายใน

ปีการศึกษา   2553 ตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สอดคล้องกับตัว

บ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานภาพ โครงการ ปัญหา

อุปสรรค 3เดือน 6เดือน 9เดือน 

1)  เพิ่มจ านวนงานวิจัยท่ีน ามา

สังเคราะห์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่คน

ท่ัวไปให้เข้าใจงา่ย สามารถใช้ประโยชน์

ได้รวดเร็วขึน้    และจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับการสังเคราะห์ความรู้จาก

งานวจิัยสูผู่ใ้ชป้ระโยชน์                                                                                            

ตัวบ่งช้ีท่ี  4.2  

ระบบและกลไก

การจัดการความรู้

จากงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 

(สกอ.4.2) 

รายงาน

สังเคราะห์

งานวจิัย 15 

เร่ือง 

ชอ่งทางเผยแพร่ 

3 ชอ่งทาง 

โครงการ

สังเคราะหแ์ละ

เผยแพร่ความรู้

จากงานวจิัยสู่

การน าไปใช้

ประโยชน ์

55,000.- ตค.54-กย.

55 

รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิจัย 

    

2) ควรสังเคราะห์ภารกิจด้านการวิจัย 

เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัย 

หรือประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยของ

มหาวทิยาลัย เพื่อสนับสนุนหน่วยงานท่ี

พร้อมจะมุ่งสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ 

หรือการพัฒนาท้องถิ่น   

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 

ระบบและกลไก

พัฒนางานวิจัย

หรืองาน

สร้างสรรค์ (สกอ.

4.1) 

จ านวนหนว่ย

วจิัย 5 หนว่ย 

โครงการ

สนับสนุนการ

จัดตั้งหนว่ยวจิัย

เฉพาะทาง 

150,000.- มค.55-

กย.55 

รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิจัย 

    

  

(15) 
 



รายงานการประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ปกีารศึกษา 2554 จากการประเมนิคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สอดคล้องกับตัว

บ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานภาพ โครงการ ปัญหา

อุปสรรค 3เดือน 6เดือน 9เดือน 

3)  ควรส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้

จากงานวิจัยสู่การบริการวิชาการเพื่อ

การพัฒนาชุมชน  โดยเน้นการพัฒนา

เชิงพื้นท่ี  )area based)  เพื่อให้เกิดผล

กระทบท่ีเป็นประโยชน์อย่างชัดเจนอัน

เกิ ดจากการบ ริการวิ ชาการของ

มหาวทิยาลัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี  5.2 

กระบวนการ

บริการทาง

วชิาการให้เกิด

ประโยชนต์อ่

สังคม  (สกอ.5.2) 

ร้อยละ 30 ของ

การเป็น

วทิยากรจากผู้

เข้าอบรม

ท้ังหมด 40 คน    
 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

บุคคลากร

ให้บริการ

วชิาการ 

50,000.- ธค.54-กย.

55 

รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริการ

วชิาการ 

    

4) สร้างความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบ

ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการถึง

แนวทางการประเมินความส าเร็จการ

ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบท่ีเกิด

จากการบริการวิชาการ ท้ังในส่วนของ

นักศึกษา ผู้ ให้บริการวิชาการ และ

กลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการวิชาการ  

รวมท้ังการส่งเสริมให้ผู้ รับผิดชอบ

โครงการมีส่วนร่วมในการประเมิน

ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีเกิดจากการ

บริการวิชาการ    

ตัวบ่งชีท่ี้ 5.1  

ระบบและกลไก

การบริการ

วชิาการแกส่ังคม

(สกอ.5.1, สมศ 

8)  

(1) แผนบริการ

วชิาการ 

(2) รายงาน

ผลสัมฤทธ์ิของ

แผนบริการ

วชิาการ 

(3) รายงานการ

ประเมินผล

กระทบท่ีเป็น

ประโยชนจ์าก

โครงการบริการ

วชิาการ 

โครงการพัฒนา

ระบบการ

บริหารจัดการ

การบริการ

วชิาการการ

พัฒนาทอ้งถิ่น 

99,600.- ตค.54-กย.

55 

รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริการ

วชิาการ 
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รายงานการประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ปกีารศึกษา 2554 จากการประเมนิคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553 

 

ส่วนที่  4  การประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบ 8 เดือน   

(วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2554 ถงึ วันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ 2554) 

 

การประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2555  เพื่อการด าเนินงานรองรับตัวบ่งชี้ใหม่ 

 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผลด าเนินงาน บรรล ุ

องคป์ระกอบ

ท่ี 2  การผลิต

บัณฑิต 

 

ตั ว บ่ ง ชื้ 2.4 

(สกอ .2.4, สม

ศ.๒.๔, ๑๔, 

กพร12 ) ระบบ

ก า ร พั ฒ น า

บุคลากร 

คะแนน 5 2.4.1  จัดท าแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์

และแผนพัฒนาบุคลากรท่ีได้จากการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิประจักษ ์

5,000.- มค.-กพ.55 จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

และแผนพัฒนาบุคลากร 

ปีงบประมาณ 2555 เพื่อให้สอดคล้อง

บริบทของสถาบันวจิัยฯ 

บรรลุ 

[] 

2.4.2  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

มนุษยแ์ละระบบพัฒนาบุคลากร  

  จัดท าระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

และระบบพัฒนาบุคลากร 

บรรลุ 

[] 

2.4.3  จัดสวัสดกิารเสริมสร้างสุขภาพ

และสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรและ

มกีารประเมินความพงึพอใจก่อนกับหลัง

การด าเนนิงาน 

20,000.- ม.ีค.-สค.55 จัดสวัสดกิารและสิ่งจูงใจส าหรบั

บุคลากร ได้แก่ การสร้างบรรยากาศ

ท่ีดใีนการท างานและสุนทรียภาพใน

องคก์ร การสร้างสุขภาวะที่ดีและ

สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสาย

สนับสนุน   

บรรลุ 

[] 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
ผลด าเนนิงาน บรรลุ 

(17) 
 



รายงานการประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ปกีารศึกษา 2554 จากการประเมนิคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553 

 

   2.4.4  พัฒนาระบบตดิตามการพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

10,000.- กพ.-มค.55 จัดท าระบบตดิตามการพัฒนา

บุคลากร เนน้การน าความรูไ้ปใช้

พัฒนางาน 

บรรลุ 

[] 

2.4.5  จัดท าคู่มือจรรยาบรรณเผยแพร่ให้

ความรู้แกบุ่คลากรเพื่อให้บุคลากรยึดถอื

เป็นแนวปฏบัิติ 

  มคีู่มอืจรรยาบรรณ  และให้ความรู้

ให้แก่บุคลากร มคีณะกรรมการดูแล

จรรยาบรรณอย่างตอ่เนื่อง 

บรรลุ 

[] 

2.4.6 จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จ

ของแผนบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละ

แผนพัฒนาบุคลากร   

  มกีารประเมินผลความส าเร็จของแผน

บริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละ

แผนพัฒนาบุคลากร   

บรรลุ 

[] 

2.4.7 ส่งเสริมให้มีการน าผลการประเมิน

ผลส าเร็จของแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์

และแผนพัฒนาบุคลากรไปใช้ในการ

ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรและพัฒนา

บุคลากร 

  มกีารน าผลการประเมินผลส าเร็จของ

แผนไปใชใ้นการปรับปรุงการบริหาร

ทรัพยากรและพัฒนาบุคคลากรใน

ปีงบประมาณ 2555 

บรรลุ 

[] 

องคป์ระกอบ

ท่ี 6  การท านุ

บ ารุงศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชื้   ๖.๑๑ 

( สมศ . 11) ก า ร

พั ฒ น า

สุนทรียภาพใน

มิ ติ ท า งศิ ลปะ

และวัฒนธรรม 

คะแนน 5 ๖.๑๑.๑(๑)  จัดท าแผนการพัฒนา

สุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและ

วัฒนธรรม โดยให้บุคลากรมสี่วนร่วม 

5,000.- ตค.-พย.54 จัดท าแผนการพัฒนาสุนทรียภาพใน

มติทิางศลิปะและวัฒนธรรม โดยให้

บุคลากรมสี่วนร่วม 

บรรลุ 

[] 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผลด าเนินงาน บรรล ุ
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   ๖.๑๑.๑(๒)  จัดกิจกรรมสง่เสริมให้

บุคลากรมสี่วนร่วมเพื่อก่อให้เกิด

วัฒนธรรมท่ีดใีนการท างาน และสบืสาน

วัฒนธรรมประเพณอีันดีงามของไทย 

10,000.- ตค.54-สค.

55 

จัดให้มีกจิกรรมท่ีสง่เสริมให้บุคลากร

มสี่วนร่วม คิด ท า ติดตามและ

ประเมิน อาท ิกิจกรรม 5ส Big 

Cleaning Day กิจกรรมโยคะใน

ออฟฟศิ กิจกรรมขยับกายสบายตัว  

บรรลุ 

[] 

๖.๑๑.๒  พัฒนาอาคารสถานท่ีโดยยึด

หลักสะอาดถกูสุขลักษณะ และตกแตง่

อย่างมสีุนทรีย์ 

50,000.- ตค.54-สค.

55 

จัดอาคารสถานท่ีให้ถูกสุขลักษณะ จัด

พื้นท่ีให้เป็นสัดส่วน มีมุมพักผ่อน ห้อง

จัดการเรียนรู้ และจัดพื้นท่ีบริเวณโถง

กลางจัดนทิรรศการและกิจกรรม 

บรรลุ 

[] 

๖.๑๑.๓  ปรับแตง่และภูมิทัศน์ของ

สถาบันวจิัยและพัฒนาให้สวยงาม 

สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 

  จัดตกแตง่ภูมิทัศน์ภายในภายนอกให้มี

บรรยากาศการท างาน ตกแตง่ด้วยไม้

ประดับ และเครื่องป้ันดนิเผาให้เป็น

มติรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บรรลุ 

[] 

๖.๑๑.๔ จัดให้มีพืน้ท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อ

และส่งเสริมตอ่การจัดกิจกรรม และมีการ

จัดกิจกรรมอยา่งสม่ าเสมอ 

  มลีานกิจกรรมท่ีเอื้อตอ่การจัด

กิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยา่ง

สม่ าเสมอ 

บรรลุ 

[] 
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องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผลด าเนินงาน บรรล ุ

   ๖.๑๑.๕ ประเมินความพงึพอใจของและ

ประเมินความส าเร็จของแผนการพัฒนา

สุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและ

วัฒนธรรม  

  ผลการประเมินความพงึพอใจอยู่

ระดับดีมาก และจะประเมิน

ความส าเร็จของแผนฯ เมื่อสิ้นสุด

โครงการ  

บรรลุ 

[] 

องคป์ระกอบ

ท่ี  7  การ

บริหารและ

การจัดการ 
 

ตั ว บ่ ง ชี้  7.1 

(สกอ.7.1 ,สมศ 

12,13, กพร.

9.1,9.2) ภาวะ

ผู้ น า ข อ ง สภ า

ส ถ า บั น แ ล ะ

ผู้ บ ริ ห า ร ทุ ก

ร ะ ดั บ ข อ ง

สถาบัน 

คะแนน 5 7.1.1 1. จัดประชุมช้ีแจงการปฏบัิตหินา้ที่

ตามท่ีกฎหมายก าหนดของคณะกรรมการ

ประจ าสถาบัน และก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินตนเองล่วงหนา้เพ่ือตดิตาม

ตรวจสอบการปฏบัิตหินา้ที่ให้ครบถ้วน  

5,000.- มค.-กพ.55 มปีระชุมช้ีแจงการปฏบัิตหินา้ที่ของ

คณะกรรมการประจ าสถาบัน และ

ก าหนดเกณฑ์การประเมินตนเอง 

บรรลุ 

[] 

7.1.1.2  ก าหนดกลไกถา่ยทอดนโยบาย

ของผู้บริหารลงสูก่ารปฏบัิต ิ

 กพ.55 มกีารถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหาร

ลงสูก่ารปฏบัิตโิดยก าหนด

ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน  

บรรลุ 

[] 

7.1.1.3  ก าหนดกลไกก ากับติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนนิงาน 

  มกีลไกการติดตามท้ังเชงิงบประมาณ

และผลการด าเนนิงานรายไตรมาส 

บรรลุ 

[] 

7.1.1.4  มีการปรับลดขั้นตอน

กระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบ

อ านาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้

ปฏบัิตริะดับถัดไป  

  มกีารมอบอ านาจในการตัดสนิใจแก่

รองผู้อ านวยการท่ีรับผิดชอบงานและ

ผู้ปฏบัิตติามล าดับชัน้ 

บรรลุ 

[] 
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องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผลด าเนินงาน บรรล ุ

   7.1.1.5 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้

และการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

10,000.- มคี.-กพ.55 มกีารจัดการความรู้และการพฒันา

คู่มอืการปฏบัิตงิาน อาท ิคู่มือบริหาร

จัดการงานวจิัย คู่มือจรรยาบรรณ

บุคลากรสายสนับสนุน เป็นต้น 

บรรลุ 

[] 

7.1.1.7 จัดให้มีการประเมินผลการ

บริหารงานของสถาบันโดยคณะกรรมการ

ประจ าสถาบัน และมีการน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่าง

เป็นรูปธรรม 

 กค.-สค.55 มผีลการประเมินการบริหารงานของ

สถาบัน โดยคณะกรรมการประจ า

สถาบัน  

บรรลุ 

[] 

ตัวบ่งชี้  ๗.๑๓  

(สมศ.13)  การ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

บทบาทหน้า ท่ี

ของผู้บริหาร 

คะแนน 5 ๗.๑๓.๑ จัดให้มีการประเมินคุณภาพของ

การบริหารงานตามนโยบายของคณะ

กรรมการบริหารสถาบันวจิัยและพัฒนา  

ประสิทธิผลของแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

ความสามารถในการบริหารและการจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

5,000.- กค.-สค.55 รอผลประเมินของมหาวิทยาลัย  
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การประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนาปีงบประมาณ  522 2 จากผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา   2553 

ตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สอดคล้องกับตัว

บ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน บรรล ุ

1)  เพิ่มจ านวนงานวิจัยท่ีน ามาสงัเคราะห์

ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่คนท่ัวไปให้เข้าใจง่าย 

สามารถใช้ประโยชนไ์ด้รวดเร็วขึน้    และจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะหค์วามรู้จาก

งานวจิัยสูผู่ใ้ชป้ระโยชน์                                                                                            

ตัวบ่งช้ีท่ี  4.2  ระบบ

และกลไกการจัดการ

ความรู้จากงานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

(สกอ.4.2) 

รายงาน

สังเคราะห์

งานวจิัย 15 

เร่ือง 

ชอ่งทาง

เผยแพร่ 3 

ชอ่งทาง 

โครงการ

สังเคราะห์และ

เผยแพร่ความรู้

จากงานวจิัยสู่

การน าไปใช้

ประโยชน์ 

55,000.- ตค.54-กย.

55 

มกีารพัฒนานักวจิัยเพื่อให้

มทัีกษะการสังเคราะห์และ

เผยแพร่ความรู้  15 เร่ือง 

อยู่ระหว่างการด าเนนิการ

รอเผยแพร่   

ยังไม่บรรลุ 

[] 

2) ควรสังเคราะห์ภารกิจด้านการวิจัย เพื่อ

ก าหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัย หรือ

ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย 

เพื่อสนับสนุนหน่วยงานท่ีพร้อมจะมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศทางวิชาการ หรอืการพัฒนาทอ้งถิ่น   

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระบบ

และกลไกพัฒนา

งานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 

จ านวนหนว่ย

วจิัย 5 หนว่ย 

โครงการ

สนับสนุนการ

จัดตั้งหนว่ย

วจิัยเฉพาะทาง 

150,000.- มค.55-

กย.55 

มกีารจัดท าประกาศแนว

ทางการจัดตั้งหนว่ยวจิัย

เพื่อของรับงบประมาณ

สนับสนุนอยู่ระหว่างการ

เปิดรับสมัคร 

ยังไม่บรรลุ 

[] 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 

3)  ควรส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้จาก

งานวิจัยสู่การบริการวิชาการเพื่อการ

พัฒนาชุมชน โดยเน้นการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

(area based)  เพื่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็น

ประโยชน์อย่างชัดเจนอันเกิดจากการ

บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี  5.2 

กระบวนการบริการทาง

วชิาการให้เกิดประโยชน์

ตอ่สังคม  (สกอ.5.2) 

ร้อยละ 30 ของ

การเป็น

วทิยากรจากผู้

เข้าอบรม

ท้ังหมด 40 คน    
 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

บุคคลากร

ให้บริการ

วชิาการ 

50,000.- ธค.54-กย.

55 

มกีารจัดอบรมให้กับ

บุคลากรเพื่อให้บริการ

วชิาการ เมื่อวันท่ี 26-27 

มถิุนายน 2555 อยู่ระหว่าง

การตดิตามผลการน าความรู้

ไปใช้ 

ยังไม่บรรลุ 

[] 

4) สร้างความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบ

ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการถึง

แนวทางการประเมินความส าเร็จการ

ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบท่ีเกิด

จากการบริการวิชาการ ท้ังในส่วนของ

นักศึกษา ผู้ ให้บ ริการวิชาการ และ

กลุ่ ม เ ป้ าหมาย ท่ี รับบ ริการวิ ชาการ  

รวม ท้ั งการส่ ง เส ริม ให้ผู้ รั บผิดชอบ

โครงการมีส่ วน ร่วมในการประเมิน

ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีเกิดจากการ

บริการวิชาการ    

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  

ระบบและกลไกการ

บริการวิชาการแก่สังคม

(สกอ.5.1, สมศ 8)  

(1) แผนบริการ

วชิาการ 

(2) รายงาน

ผลสัมฤทธ์ิของ

แผนบริการ

วชิาการ 

(3) รายงานการ

ประเมินผล

กระทบท่ีเป็น

ประโยชนจ์าก

โครงการบริการ

วชิาการ 

โครงการพัฒนา

ระบบการ

บริหารจัดการ

การบริการ

วชิาการการ

พัฒนาทอ้งถิ่น 

99,600.- ตค.54-กย.

55 

มกีารจัดแผนบริการวิชาการ

มกีารรายงานผลสัมฤทธ์ิของ

แผนบริการวิชาการ  และ 

รายงานการประเมินผล

กระทบท่ีเป็นประโยชนจ์าก

โครงการบริการวิชาการ 

บรรลุ 

[] 
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รายงานการประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ปกีารศึกษา 2554 จากการประเมนิคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553 
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แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ปีงบประมาณ 2555 จากผลการประเมิน

คุณภาพภายในปีการศึกษา  2553  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการ

ด าเนินงานรองรับตัวบ่งชี้ใหม่ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ 4 ตัวบ่งชี้ มีกิจกรรม  19 กิจกรรม 

ส่วนแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบไปด้วย 2 

องค์ประกอบ  4 ตัวบ่งชี้  มีกิจกรรม/โครงการในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 โครงการ   รวม

ใช้งบประมาณ 474,600.-บาท   

ผลการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปีงบประมาณ  2555 ในรอบ  8  เดือน  พบว่า  สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถด าเนินการได้บรรลุ

ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้  ของแผนพัฒนาคุณภาพทั้งสิ้น  6  ตัวบ่งชี้  จากทั้งหมด  8  ตัวบ่งชี้  มีตัว

บ่งชีท้ี่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ได้แก่ 

ตัวบ่งชีท้ี่  5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคม  (สกอ.5.2) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม  (สกอ.5.1, สมศ 8) 

ผลการบรรลุความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ  

2555 ในรอบ  8  เดือน  คิดเป็นรอ้ยละ  75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ปกีารศึกษา 2554 จากการประเมนิคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553 
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รวบรวมข้อมูลในการจดัท า 

 

งานประกันคุณภาพการศกึษา 

ส านักเลขานุการ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

เบอร์โทร 055 267 000 ต่อ 7230 


