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  รายงานประจ าปีงบประมาณ 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการด าเนินงานและ

ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูล          

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 เป็นการรวบรวมข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งผลการด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ด้าน หลัก คือด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ                     

และด้านการพัฒนาองค์กร  

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุก

ท่านที่มีสว่นชว่ยใหก้ารด าเนินงานทุกกิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 

 

(ดร.ชนิกานต์  คุ้มนก) 

ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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รายงานประจ าปี 2556 สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

 

บทน ำ 
ประวัติโดยย่อ  

สถาบั นวิ จั ยและพัฒนา เดิมมี ฐ านะ เป็น  “ศูนย์ วิ จัยและบริกำรวิชำกำร ” ตาม  

พระราชบัญญัติวทิยาลัยครู พ.ศ. 2518   มีส านักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณส่วนหนึ่งของบ้านพิบูล วิทยาลัย

ครูพิบูลสงคราม ถนนวังจันทน์  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2538   จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยได้รับ

การยกฐานะเป็น “ส ำนักวิจัยและบรกิำรวิชำกำร”   

 ในปี พ.ศ. 2540 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ย้ายส านักงานมาอยู่บริเวณช้ัน 1 อาคารศูนย์

คอมพิวเตอร์ (ส่วนวังจันทน์)  และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ย้ายส านักงานมาตั้งอยู่ที่อาคาร 4  ช้ัน 1  

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน)์  

  พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ท าให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเปลี่ยน

สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 10 ส่วน

ราชการ โดยในส่วนส านักวิจัยและบริการวชิาการ เปลี่ยนฐานะเป็น “สถำบันวจิัยและพัฒนำ” 

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วน

ทะเลแก้ว)   เลขที่ 156 หมู่ 5  ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมอืง  จังหวัดพิษณุโลก 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหัวหน้าส่วนราชการคือ ผู้อ านวยการสถาบัน  มีรองผู้อ านวยการ

สถาบัน 3 คน  และมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1  หน่วยงานคือ ส านักงานผู้อ านวยการ

สถาบัน  โดยมีหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการก ากับดูแล และมีการแบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 

หน่วย คือ ส านักงานเลขานุการสถาบัน  ฝ่ายบริหารงานวิจัย และฝ่ายบริการวิชาการ    ต่อมาได้มี

การวิเคราะห์และแบ่งโครงสร้างหน่วยงานขึ้นใหม่โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า

สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2556 โดยแบ่ง

โครงสร้างองค์กรภายในออกเป็น 5 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานบริหารจัดการ

งานวิจัย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย กลุ่มงานจัดการผลผลิตงานวิจัยและเครือข่าย และกลุ่ม

งานบริหารจัดการงานบริการวิชาการ  
 

วสิัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนยิมองค์กร  

ปรัชญำ 

      วิจัยสร้างองค์ความรู ้เชิดชูภูมปิัญญาไทย กว้างไกลวิสัยทัศน ์พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
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วิสัยทัศน์ 

      สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรสนับสนุนส่งเสริมการวจิัย บริการวิชาการ สืบสานงานตามแนว

พระราชด าริ ยึดหลักธรรมภบิาลและการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้

และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ 

      1. บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย 

      2. บริหารจัดการงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดความรูเ้พื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

      3. บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการศกึษา วิจัย ถ่ายทอดและสืบสานงานตามแนว 

          พระราชด าริ 

      4. บริหารจัดการองคก์รให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 

เป้ำประสงค์ 

      มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานบริหารจัดการและส่งเสริมการวิจัย สนับสนุนการถ่ายทอดความรูเ้พื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างมคีุณภาพ และเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
 

ยุทธศำสตร์ 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดยุทธศาสตร ์(Strategic Issues) ดังนี้ 

         1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยใหไ้ด้ผลงานวิจัยที่มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

         2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริ 

             เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

         3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคก์รให้มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
       

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทั้งหมด 15 ข้อ ดังนี้ 

         1. เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในมติิด้ำนประสิทธิผล 

             เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในมติิดา้นประสิทธิผล 2 ข้อ ดังนี้ 

            1) มีงานวิจัยที่มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

            2) การบริการวิชาการและการสบืสานความรู้ตามแนวพระราชด าริที่เสริมสร้างการ 

                พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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         2. เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในมติิด้ำนคุณภำพกำรให้บรกิำร 

             เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในมติิดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 3 ข้อ ดังนี้ 

            1) มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่หรอืถ่ายทอดสู่ผู้ใชป้ระโยชน์ 

            2) การบริการวิชาการที่มีผลกระทบเชงิคุณประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

            3) ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจต่อการรับบริการ 

         3. เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในมติิด้ำนประสิทธิภำพ  

             เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในมติิดา้นประสิทธิภาพ 5 ข้อ ดังนี้ 

            1) มีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพและแหลง่ทุนสนับสนุน 

               งานวิจัยที่เพียงพอ 

            2) มกีระบวนการในการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดและสืบสานงานตามแนว 

                พระราชด าริ ที่ตรงกับความตอ้งการของท้องถิ่น 

            3) มีการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  

            4) ระบบบริหารจัดการมปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

            5) มีเครอืข่ายความรว่มมอืที่มปีระสิทธิภาพ 

         4. เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในมติิด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 

             เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในมติิดา้นการพัฒนาองค์กร 5 ข้อ ดังนี้ 

            1) มีการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

            2) บุคลากรมีสมรรถนะตรงต าแหน่งงานที่ปฏิบัติและมีความก้าวหนา้ในวิชาชีพ 

            3) มีการจัดการความรู้ทั้งภายในองค์กร และระหว่างหน่วยงาน/องค์กร 

            4) มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

            5) มีสถานที่ท างาน สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศการท างานที่ดี 
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ท ำเนียบผู้บริหำร 

         ผศ.ดร.สรรค์ วรอินทร์ 

         ด ารงต าแหนง่ผูอ้ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

         เมื่อ พ.ศ. 2538 - 2542 

         รวมระยะเวลา 4 ปี 

รศ.ดร.นงคราญ กาญจนประเสริฐ  

ด ารงต าแหนง่ผูอ้ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

เมื่อ พ.ศ. 2542 - 2546 

รวมระยะเวลา 4 ปี 

รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล 

ด ารงต าแหนง่ผูอ้ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

เมื่อ พ.ศ. 2546 – 2548  

ด ารงต าแหนง่ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เมื่อ พ.ศ. 2548 - 2552 

 รวมระยะเวลา 6 ป ี

ดร .ถาวร พงษ์พานิช 

ด ารงต าแหนง่ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เมื่อ พ.ศ. 2552 – 2554 

รวมระยะเวลา 2 ปี 

 

ดร .ชนิกานต์   คุ้มนก 

ด ารงต าแหนง่ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เมื่อ พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 
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คณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวจิัยและพัฒนำ (ตุลาตม 2555 – เมษายน 2556) 

  

 

 

 
 

ดร.ชนิกานต ์  คุ้มนก 

ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพฒันา 

 

                                     

 

 

 

 

               ดร.กฤธยากาญจน ์ โตพิทักษ ์          ดร.เชดิชัย   โพธ์ิศรี                ผศ.ชญานษิฐ์  ศศิวิมล 

                  รองผู้อ านวยการสถาบันวจิัย                 รองผู้อ านวยการสถาบันวจิัย                รองผู้อ านวยการสถาบันวจิัย 

                       ฝ่ายบริหารและแผน                                    ฝ่ายวจิัย                                 ฝ่ายบริการวชิาการ  

                                                      

                  

 

 

      

 

                               ผศ.ดร.น้ าทพิย์  วงษป์ระทปี                      นางสาวกัลนิกา  พูลผล 

                                 ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลย ี              หวัหนา้ส านกังานผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 
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คณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวจิัยและพัฒนำ (พฤษภาคม – กันยายน 2556) 

  

 

 

       

                                                                                    ดร.ชนกิานต ์    คุม้นก 

                                                                        ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

                                     

 

 

      ดร.บัญชา    ส ารวยร่ืน            ดร.เชดิชัย   โพธ์ิศรี             ดร.กฤธยากาญจน ์    โตพทัิกษ์   ผศ.ดร.น้ าทิพย ์ วงษ์ประทีป                       

   รองผู้อ านวยการสถาบันวจิัย   รองผู้อ านวยการสถาบันวจิัย    รองผู้อ านวยการสถาบันวจิัย    รองผู้อ านวยการสถาบันวจิัย 

                                                          
                          ดร.ธีระพงษ์ แสนทวสีุข           ดร. กาญจนา วงศ์กณุา 

                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

 

                  

 

    

                                                     นางสาวกัลนิกา  พูลผล 

                                         หัวหนา้ส านกังานผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพฒันา 
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บุคลำกรสำยสนับสนุน 

 บุคลากรสายสนับสนุนประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วยข้าราชการ 1 คน พนักงาน

มหาวิทยาลัย 5 คน และ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 5 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 2 คน รวม 

13 คน ดังนี้ 

 

 

                                                      
            

                                                            นางสาวกัลนกิา  พูลผล 

         หัวหนา้ส านกังานผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

                                             

 

 

 
  นางญาดา  ทองโพธ์ิเล็น                     นางจิตรา  มคี า              นางสาวพัทธนันท์  โกธรรม     นางสาวปิยวดี   นอ้ยน้ าใส        
เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป                 นักวชิาการศกึษา             เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป      เจา้หนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

               
 

 

 
  

      นายสามารถ  เนา่บู่             นางสาวปนดัดา  คงวชิา             นางสาวจริาพร   ตัง้ใจ                นายกฤษฎธรรม ธูปบูชา 

    นักวชิาการคอมพวิเตอร์         เจา้หนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป      เจา้หนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป            เจ้าหนา้ท่ีโครงการ 

                                                                 
    

 

 

 

นางสาวณฐัมน  วจิารณกุล          นายอรรถพงษ์  สุดแก้ว              นางสาวมาลัย  ใจงาม               นางสาววภิาว ี เกรียงศักดิ์ศรี 

    ผู้ปฏบัิตงิานบริหาร                     นักวชิาการศกึษา                     ผู้ปฏบัิตงิานบริหาร                      เจ้าหนา้ท่ีโครงการ 

 

 



~ 8 ~ 

 

 รายงานประจ าปี 2556  สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

 

โครงสร้ำงองค์กร 

  โครงสร้างบริหารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย

และพัฒนา ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรภายในออกเป็น 5 

กลุ่มงานคือ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานบริหารจัดการงานวิจัย กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาการวิจัย กลุ่มงาน

จัดการผลผลิตงานวิจยัและเครอืข่าย และกลุ่มงานบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 

โครงสรา้งองค์กรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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โครงสร้ำงกำรบริหำร 

  โครงสร้างบริหารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย

และพัฒนา  ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 

โครงสร้ำงกำรบริหำรสถำบันวจิัยและพัฒนำ 
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งบประมำณ 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าค าของบประมาณเงินรายจ่าย

ประจ าปี ส าหรับใช้ในการด าเนินงานปกติเพื่อตอบสนองต่อผลการด าเนินงานปกติและเพื่อตอบสนอง

ต่อผลผลิตงานวิจัย งานบริการวิชาการ โดยมีโครงการทั้งหมด    29 โครงการ และโครงการเงินกัน

เหลื่อมปี 1 โครงการ รวมเป็น 30 โครงการ  ภายใต้การด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น 

ได้แก่  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีโครงการรองรับ  16  โครงการ    งบประมาณ  7,308,200 บาท  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนว

พระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการรองรับ  7  โครงการ     งบประมาณ 1,208,200 บาทและ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้  มีโครงการรองรับ  7  โครงการ    งบประมาณ 360,000 บาท      รวมงบประมาณในการ

บริหารทั้งสิ้น  8,876,400   บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จ าแนกเป็นเงิน

งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 5,731,400 บาท และ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 

3,145,000 บาท ใช้ไป 6,428,157.85 คิดเป็นรอ้ยละ 72.42 ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี ้  

รหัสงบประมำณ งำน/โครงกำร 
งบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ.2556 

แผ่นดนิ เงินรำยได ้ รวม ใช้จรงิ คงเหลอื คิดเป็น % 

งำนบริหำรจัดกำรงำนวจิยั 

160601010642 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า

กรอบทิศทางและนโยบายวจิัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

90000  90000 90000 0 100 

160601010642 
โครงการริเร่ิมหน่วยบรหิารจัดการ

งานวิจัยระดับคณะ 
60000  60000 60000 0 

100 

160601010642 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดการ

ความรู้ด้านการบรหิารจัดการงานวิจยั 
30000  30000 30000 0 100 

160601010642 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิชาการส าหรับบัณฑติศึกษา 
30000  30000 30000 0 100 

160601010342 โครงการส่งเสรมิการท างานวิจัยเป็น

ทีมแบบมีส่วนร่วม 
40000  40000 40000 0 100 

160601010342 คลินิคการวิจัย 30000  30000 30000 0 100 

160601010342 พัฒนาห้องการจัดการเรียนรู้ 30000  30000 30000 0 100 
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รหัสงบประมำณ งำน/โครงกำร 
งบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ.2556 

แผ่นดนิ เงินรำยได ้ รวม ใช้จรงิ คงเหลอื คิดเป็น % 

160601010242 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัวิจัย 100000  100000 99805 195 99.81 

160601010242 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย

ผลงานวิจัยในระดับดีเด่น 
20000  20000 19800 200 99.00 

160602011342 โครงการสนับสนุนทนุวิจัยที่ตอบสนอง

ต่อยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติและ

ของมหาวิทยาลัย 

3778200  3778200 3778200 0 100 

260602010244 โครงการสนับสนุนกองทุนส่งเสรมิ

สนับสนุนการวิจัยมหาวทิยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

 2000000 2000000 0 2000000 0 

160601010542 โครงการเครือข่ายวิจัย (Thai-Laos, 

PSRU-UNPAD, PSRU-KENT, PSRU-

Hiroshima) 

100000  100000 100000 0 100 

160601010442 โครงการสังเคราะห์ความรู้จาก

งานวิจัย 

40000  40000 39999.25 .75 100 

160601010442 โครงการอบรมการจดสิทธิบตัรและ

ทรัพย์สินทางปัญญา 

30000  30000 30000 0 100 

204015070121 โครงการจัดท าวารสารวิชาการ

คุณภาพ 

 400000 400000 359374.25 40625.75 89.84 

 โครงการจัดท าวารสารวิชาการ

คุณภาพ (เงินกนัเหลื่อมปี55) 

 530000 530000 492418.5 37581.50 92.91 

รวมงำนบริหำรจัดกำรงำนวจิัย 4378200 2930000 7308200 5229597 2078603 71.56 

งำนบริหำรจัดกำรงำนบริกำรวชิำกำร 

*104301010342 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริของมหาวิทยาลัย 

40000  40000 40000 0 100 

104301010442 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการงาน

บรกิารวิชาการและงานส่งเสรมิสืบ

สานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ 

60000  60000 59868 132 99.78 

*104301010442 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ

ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและบริการ

วิชาการ 

40000  40000 40000 0 100 

104303023542 โครงการเผยแพร่การสืบสานและ

ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชมุชนตาม

แนวทางพระราชด าริของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

500000  500000 499872.35 127.65 99.97 
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รหัสงบประมำณ งำน/โครงกำร 
งบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ.2556 

แผ่นดนิ เงินรำยได ้ รวม ใช้จรงิ คงเหลอื คิดเป็น % 

260602010544 โครงการติดตามผลกระทบอัน

เนื่องมาจากการให้บรกิารวิชาการแก่

สังคมและการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 368200 368200 184100 **184100 50 

104301010242 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร

เพื่อให้บรกิารวิชาการ   

30000  30000 29944 56 99.81 

104303011942 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

170000  170000 170000 0 100 

รวมงำนบริหำรจัดกำรงำนบริกำรวชิำกำร 840000 368200 1208200 839684.4 368515.70 69.50 

งำนบริหำรและพัฒนำองค์กร 

260601010221 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการ

ปฎิบัติตามระบบการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ 

 65,000 65000 64008 992 98.47 

260601010321 พัฒนาบุคลากร  110,000 110000 109993.5 6.50 99.99 

 โครงการยกย่องบุคลากรดีเด่นที่

ปฏิบัติงานด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ 

      

160601010742 โครงการจัดการความรู้ 65,000  65000 64875 125 99.81 

 *  104301010342 

 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริของมหาวิทยาลัย 

40,000  40000 40000 0 100 

* 104301010442 โครงการพัฒนาข้อมลูสารสนเทศและ

ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและบริการ

วิชาการ 

40,000  40000 40000 0 100 

260601010421 โครงการพัฒนาปรับปรุงภมูิทัศน์และ

สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท างาน

ด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ 

 40,000 40000 40000 0  100 

รวมงำนบริหำรและพัฒนำองค์กร 145000 215000 360000 358876.50 1124 99.69 

รวมท้ัง 3 ประเด็นยุทธศำสตร์   8876400 6428157.85 2448242.15 72.42 

 

หมำยเหตุ  * เป็นโครงการท่ีอยูใ่นประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 

               ** งบประมาณคงเหลอืได้กันเงินไวเ้บิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2556 (งานวจิัยอยูร่ะหวา่งด าเนนิงาน) 
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การแปลงแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2556-2559 ไปสู่แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556  ส าหรับใช้ในการด าเนินงานปกติเพื่อตอบสนองต่อผลการด าเนินงานปกติและเพื่อตอบสนองต่อ

ผลผลิตงานวิจัย งานบริการวิชาการ โดยมีโครงการท้ังหมด    31 โครงการ และโครงการเงินกันเหลื่อมปี 1 โครงการ 

รวมเป็น 32 โครงการ   เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์  พบว่า  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการงานวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  มีโครงการรองรับ  16  โครงการ    

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น มีโครงการรองรับ  9  โครงการ     และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

องคก์รให้มปีระสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีโครงการรองรับ  7  โครงการ  โดย (มีโครงการ สวจ. 21 และ 

สวจ. 24 อยู่ใน 2 กลยุทธ์ ) ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้  

 

กลยุทธ ์ โครงกำร งบประมำณ 

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่  1  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยใหไ้ด้ผลงำนวิจัยที่มีคณุภำพ 

                                  ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

งานวจิัยให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

สวจ.12 การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อจัดท า

กรอบทิศทางและนโยบายวจิัยของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบูิลสงคราม 

90,000 

สวจ.13 โครงการริเร่ิมหนว่ยบริหารจัดการ

งานวจิัยระดับคณะ 
60,000 

สวจ.14 โครงการประชุมเชงิปฏบัิตกิารจัดการ

ความรู้ดา้นการบริหารจัดการงานวจิัย 
30,000 

สวจ.15 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิชาการส าหรับบัณฑิตศกึษา  
30,000 

2.พัฒนาระบบสนับสนุนพันธกิจ

ด้านการวจิัย 

สวจ.05 โครงการส่งเสริมการท างานวิจัยเป็น

ทีมแบบมสี่วนร่วม 

40,000 

สวจ.06 คลินิคการวจิัย 30,000 

สวจ.07 พัฒนาห้องการจัดการเรียนรู้ 30,000 

3. พัฒนาศักยภาพนักวจิัย สวจ.03 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย 100,000 

สวจ.04 โครงการยกย่องเชดิชูเกียรตนิักวจิัย

ผลงานวจิัยในระดับดีเด่น 
20,000 

4. บูรณาการงานวจิัยกับการเรียน

การสอนและการบริการวิชาการ 

สวจ.16โครงการสนับสนุนทุนวจิัยท่ีตอบสนอง

ตอ่ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและของ

มหาวทิยาลัย 

3,778,200 
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กลยุทธ ์ โครงกำร งบประมำณ 

สวจ.17 โครงการสนับสนุนกองทุนสง่เสริม

สนับสนุนการวจิัยมหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิล

สงคราม 

2,000,000 

5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื

การวจิัยและบริการวิชาการใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

สวจ.11 โครงการเครอืขา่ยวจิัย (Thai-Laos, 

PSRU-UNPAD, PSRU-KENT, PSRU-

Hiroshima) 

100,000 

6.พัฒนาระบบสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้

ประโยชน ์

สวจ.08 โครงการสังเคราะหค์วามรู้จาก

งานวจิัย 
40,000 

สวจ.09 โครงการอบรมการจดสิทธิบัตแิละ

ทรัพย์สนิทางปัญญา 
30,000 

สวจ. 10 โครงการจัดท าวารสารวชิาการ

คุณภาพ 
530,000 

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่  2  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนบริกำรวิชำกำรและสืบสำนงำนตำมแนว  

                                   พระรำชด ำรเิพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

7. พัฒนาระบบริหารจัดการงาน

บริการวิชาการและงานสบืสาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าร ิ

สวจ.21 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด ารขิอง

มหาวทิยาลัย 

40,000 

สวจ.23 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน

บริการวิชาการและงานส่งเสริมสบืสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

60,000 

สวจ.24 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ

ฐานขอ้มูลดา้นการวิจัยและบริการวิชาการ 
40,000 

สวจ.30 โครงการเผยแพร่การสืบสารและ

ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทาง

พระราชด ารขิองมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิล

สงคราม 

500,000 

สวจ.31 โครงการตดิตามประเมินผลกระทบท่ี

เป็นประโยชนจ์ากการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษา 
95,000 

สวจ.32 โครงการตดิตามประเมินผลกระทบท่ี

เป็นประโยชนจ์ากการให้บริหารวชิาการ 
168,200 

สวจ.33 โครงการตดิตามประเมินผลกระทบท่ี

เป็นประโยชนจ์ากการสบืสานและถ่ายทอด
105,000 
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กลยุทธ ์ โครงกำร งบประมำณ 

ความรู้จากงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิ

8.พัฒนาศักยภาพการให้บริการ

วชิาการ 

สวจ.20 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อให้บริการวิชาการ   
30,000 

9.พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดน 

สวจ.22 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
170,000 

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่  3  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรให้มปีระสิทธภิำพเปน็องค์กรแห่งกำร  

                                   เรียนรู้ 

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมภิบาลและการจัดการ

คุณภาพท่ัวท้ังองค์กร 

สวจ.25 พัฒนาระบบตดิตามประเมินผลการ

ปฎบัิตติามระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 65,000 

11. บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ให้มีการจัดการความรู้ท่ีมี 

ประสิทธิภาพ 

สวจ.26 พัฒนาบุคลากร 100,000 

สวจ.27 โครงการจัดการความรู้  65,000 

สวจ.28 โครงการยกย่องบุคลากรดเีด่นท่ี

ปฏบัิตงิานดว้ยวัฒนธรรมคุณภาพ 
10,000 

12. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและ

สารสนเทศให้มปีระสิทธิภาพ  

สวจ.21พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด ารขิอง

มหาวทิยาลัย 

40,000 

สวจ.24 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูล

ด้านการวจิัยและบริการวิชาการ 

40,000 

13. พัฒนาสุนทรียภาพเพื่อ

เสริมสร้างบรรยากาศการท างาน 

สวจ. 29 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท างานด้วย

วัฒนธรรมคุณภาพ 

40,000 
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กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำร

ประกันคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2554 
 

การปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการประกัน

คุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2554 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

จุดที่ควรพัฒนำ กลยุทธ์สถำบันวิจัย

และพัฒนำ 

โครงกำรของสถำบันวิจัย                  

และพัฒนำ 

1. การพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการงานวิจัยให้

ได้ผลงานวิจัยที่มคีุณภาพ

ตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 

13 ให้พัฒนานักศึกษาในเรื่องของ

จรรยาบรรณนักวิจัย 

1. พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการงานวิจัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

สวจ.15 โครงการอบรม

พัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิชาการส าหรับ

บัณฑิตศึกษา  

11 ควรน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ

พัฒนาการแตง่ต้ังคณะกรรมการวิจัย

ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยท่ีจะรองรับ

ในการท าวิจัยของคณาจารย์                                                          

2. พัฒนาระบบ

สนับสนุนพันธกิจด้าน

การวิจัย 

 

 

สวจ.02งานบรหิารจัดการ

งานวิจัย 

14 ควรมกีารทบทวนเกณฑ์การ

ประเมนิท่ีน าผลมาจาก สกอ. เชื่อมต่อ

การประเมนิสถาบันวิจัยและพัฒนา    

12 ควรมกีารก าหนดประเด็นการ

สังเคราะห์งานวิจัยให้ชัดเจนจะท าให้

ได้ประโยชน์ในการน าผลการวิจัยไป

ใชไ้ด้กว่ากว้างขวางยิ่งขึน้ 

6.พัฒนาระบบสนับสนุน

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

สูก่ารใช้ประโยชน์ 

สวจ.08 โครงการสังเคราะห์

ความรู้จากงานวิจัย 

2.การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการงานบริการวิชาการ

และสบืสานงานตามแนว

พระราชด ารเิพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น 

21 ควรมกีารวางแผนการบริการ

วิชาการแก่สังคมเป็น 2 สว่น คือ 

แผนการบรกิารวชิาการโดยสถาบัน

เป็นผู้บริหารจัดการ (ในสว่นของคณะ) 

และแผนบรกิารวิชาการท่ีสถาบัน

ด าเนินการ(โรงเรยีนต ารวจตระเวน

ชายแดน)โดยมกีารก าหนดตัวบง่ชี้ของ

แผนท้ัง 2 สว่น  ใหช้ัดเจนเพื่อส่งผลถงึ

การประเมนิผลความส าเร็จของแผน

บรกิารวิชาการ                                              

7. พัฒนาระบบริหาร

จัดการงานบริการ

วิชาการและงานสบืสาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด าริ 

สวจ.23 พัฒนาระบบการ

บรหิารจัดการงานบรกิาร

วิชาการและงานสง่เสรมิสืบ

สานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 

22 การให้บรกิารวิชาการแก่โรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนทางสถาบัน

ควรน าผลส ารวจความต้องการพัฒนา

9.พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรยีน

ต ารวจตระเวนชายแดน 

สวจ.22 โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโรงเรยีน

ต ารวจตระเวนชายแดน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

จุดที่ควรพัฒนำ กลยุทธ์สถำบันวิจัย

และพัฒนำ 

โครงกำรของสถำบันวิจัย                  

และพัฒนำ 

นักเรยีน ครูผู้สอนและผู้บริหารมา

จัดท าแผนพัฒนาระยะ5 ปี  เพื่อท าให้

เห็นความต่อเนื่องและยั่งยืนในการ

พัฒนา  เนื่องจากการด าเนินงานเดมิ

เป็นการวางแผนแบบปีต่อปี 

3.พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพเป็นองค์กร

แห่งการเรยีนรู้ 

31การพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัย

และพัฒนาให้สามารถใชก้ระบวนการ 

วิจัยในการสรุปข้อมูลต่างๆ ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา (วิจัยสถาบัน) 

11. บรหิารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ให้มี

การจัดการความรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

สวจ.26 พัฒนาบุคลากร 

32แมว้่าจะมีกระบวนการจัดท า

แผนการจัดการความรู้ท่ีชัดเจน แต่

ควรมกีารเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

เพื่อให้ประเด็นความรูส้ัมพันธ์กับ

ภารกจิหลัก และท าให้การท างานมี

ความชัดเจนมากยิ่งขึน้                                                                                   

สวจ.27 โครงการจัดการ

ความรู้  

34อาจพิจารณา โดยการเห็นชอบของ

มหาวิทยาลัยท าการประเมนิตัวบ่งชี้

ของ สมศ. ท่ีเกี่ยวข้องกับการบรหิาร

จัดการ  เพื่อให้เห็นภาพของผลการ

บรหิารจัดการได้ดียิ่งขึ้น  (เช่น สมศ.

13) 

12. พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลและ

สารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพ  

สวจ.01 งานบรหิาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

33ควรมกีารจัดท าแผนสารสนเทศของ

สถาบันเพื่อให้สามารถมองทิศทางการ

พัฒนาระบบสารสนเทศได้ตามความ

เหมาะสม                                                                     

 

สวจ.21พัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศงานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ

ของมหาวิทยาลัย 

สวจ.24 โครงการพัฒนา

ข้อมูลสารสนเทศและ

ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและ

บรกิารวิชาการ 
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ผลกำรด ำเนนิงำน 
 

  สถาบันวิจัยและพัฒนามีผู้อ านวยการสถาบันเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

บุคลากรทั้งสถาบันในปีงบประมาณ 2556 รวมทั้งสิ้น 20 คน แบ่งออกเป็น ผู้บริหารคือผู้อ านวยการ

สถาบัน รองผู้อ านวยการสถาบัน 3 คน รักษาการรองผู้อ านวยการ 1 คน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 2 คนรวม 

7 คน บุคลากรสายสนับสนุน แบ่งออกเป็นบุคลากรประจ า ข้าราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 5 

คน เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 5 คน และ เจ้าหน้าที่โครงการ 2 คน งบประมาณส าหรับการ

ด าเนินงานตามภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เท่ากับ 8,876,400.00  บาท   โดยจ าแนกเป็น

งบประมาณแผ่นดนิ จ านวน  5,731,400.00 บาท งบประมาณเงินรายได้ จ านวน  2,615,000.00 บาท 

และงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเงินรายได้ จ านวน 530,000 บาท มีการจัดสรรให้ภารกิจด้าน

บริหารจัดการงานวิจัยงบประมาณ จ านวน  7,308,200.00  บาท  ภารกิจด้านบริการวิชาการและสืบ

สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริงบประมาณ จ านวน 1,208,200.00 บาท และภารกิจด้าน 

พัฒนาองคก์ร จ านวน 360,000.00 บาท  ดังตาราง 

ตำมประเด็น

ยุทธศำสตร์  
งปม.แผ่นดิน 

งปม 

เงินรำยได ้
รวมท้ังสิ้น ใช้จริง คงเหลอื 

คิด

เป็น 

 งานบริหารจัดการ

งานวิจัย  

4,378,200.00 2,930,000.00 7,308,200.00 5,229,597.00 2,078,603.00 69.50 

งานบริหารจัดการงาน

บรกิารวิชาการ 

840,000.00 368,200.00 1,208,200.00 839,684.35 368,515.65 84.74 

 งานบริหารและพฒันา

องค์กร  

145,000.00 215,000.00 360,000.00 358,876.50 1,123.50 99.69 

รวมท้ังสิ้น 5,731,400.00 3,145,000.00 8,876,400.00 6,428,157.85 2,448,242.15 72.42 

 

 

งานบริหารจดัการ
งานบริการวิชาการ 

14% 
 งานบริหาร

จดัการงานวิจยั 
82% 

งานบริหารและ
พฒันาองค์กร 

4% 

สรุปการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามประเดน็
ยุทธศาสตร์ 
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การด าเนินงานในด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีทั้งการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย การสนับสนุนส่งเสริมการท าวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการพัฒนา

นักวิจัยให้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามเป้าหมายที่

ได้ก าหนดไว้ และด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา

สังคมและท้องถิ่น โดยความรว่มมอืของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ทั้งด้านฝึกอบรม การ

จัดนิทรรศการ การจัดรายการวิทยุ และการให้บริการวิชาการด้านการศึกษาวิจัยประเมินผล และการ

บริหารจัดการ ให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกตามความต้องการนอกจากนี้งานสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยส่งเสริมให้

ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ ในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

โดยมีโรงเรียนในเขตรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ซึ่งการด าเนินงานตามภารกิจทั้ง

สามด้าน มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

1. กำรพัฒนำบุคลำกร  

 ในปีงบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยได้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง ทั้งการเข้าร่วมอบรม  ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งที่เป็น

โครงการที่จัดโดยสถาบันและ/หรอืมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

สรุปบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ในปีงบประมำณ 2556 

 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หลักสูตร/สถำนที่ ช่วงเวลำ 
เป็นไปตำม

เป้ำหมำย 

1 ดร.ชนิกานต ์ คุ้มนก ประชุมเชิงปฏบิัติการ”การจัดท ากรอบ

อัตราก าลังของบุคลากรในสถาบันอดุมศึกษา

ระยะที่ 2 พ.ศ.2555-2559” 

18 ธันวาคม 2555  

โครงการส่งเสรมิความเข้าใจเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับผูบ้ริหาร 

24 มกราคม 2556  

ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากรอบทิศทาง

และนโยบายวจิัยของมหาวทิยาลัย 

3 พฤษภาคม 2556  

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวชิาการ 

25  พฤษภาคม 

2556 
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ที ่ ชื่อ นำมสกุล หลักสูตร/สถำนที่ ช่วงเวลำ 
เป็นไปตำม

เป้ำหมำย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร? ให้โดนใจ 5ส 

และ 1ว 

 10   พฤษภาคม 

2556 

 

ประชุมเชิงปฏบิัติการแนวทางการเขียน

รายงานประเมินตนเองที่ดแีละมีประสิทธิภาพ 

3 มิถุนายน 2556  

2 ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากรอบทิศทาง

และนโยบายวจิัยของมหาวทิยาลัย 

3 พฤษภาคม 2556  

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวชิาการ 

25  พฤษภาคม 

2556 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร? ให้โดนใจ 5ส 

และ 1ว 

 10  พฤษภาคม 

2556 

 

3 ดร.กฤธยากาญจน ์ โตพทิักษ ์ โครงการส่งเสรมิความเข้าใจเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับผูบ้ริหาร 

24 มกราคม 2556  

เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพ

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

19 มีนาคม 2556  

ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากรอบทิศทาง

และนโยบายวจิัยของมหาวทิยาลัย 

3 พฤษภาคม 2556  

4 ดร.บัญชา ส ารวยร่ืน ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นการก าหนด

ทิศทางและโจทยว์ิจัยของเครือข่าย

สถาบันอุดมศกึษาภาคเหนือตอนล่าง 

19 เมษายน 2556  

ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากรอบทิศทาง

และนโยบายวจิัยของมหาวทิยาลัย 

3 พฤษภาคม 2556  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร? ให้โดนใจ 5ส 

และ 1ว 

 10  พฤษภาคม 

2556 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวชิาการ 

25  พฤษภาคม 

2556 

 

5 ดร.น้ าทิพย์ วงศ์ประทีป การท าแผนยุทธศาสตร์องคก์ร และการ

เชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัตกิาร  

24-25 เมษายน 

2556 

 

ประชุมเชิงปฏบิัติการการจดทะเบียนทรัพย์สิน

ทางปัญญาในประเด็น”การขึน้ทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและงาน

วิชาการ” 

31 พฤษภาคม 

2556 

 

อบรมการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

29-30 สิงหาคม 

2556 
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ที ่ ชื่อ นำมสกุล หลักสูตร/สถำนที่ ช่วงเวลำ 
เป็นไปตำม

เป้ำหมำย 

6 ดร.ธีระพงษ์ แสนทวีสขุ ประชุมวิชาการ International Conference on 

Applied Physics and Materials Application 

(ICAPMA2013) 

20-22 กุมภาพันธ์ 

2556 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวชิาการ 

25 พฤษภาคม 

2556 

 

อบรมเสรมิทักษะความรู้ให้กับอาจารย์ใหม่  6 พฤษภาคม 

2556 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร? ให้โดนใจ 5ส 

และ 1ว 

 10   พฤษภาคม 

2556 

 

ASEAN Workshop on X-ray Absorption 

Spectroscopy (AWX2013)  

8-10 กรกฎาคม 

2556 

 

ประชุมระดมสมอง”การจัดท าวารสารไทย

รูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม

ในบริบทประเทศไทย” 

31 กรกฎาคม 2556  

7 ดร.กาญจนา วงศ์กุณา การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร? ให้โดนใจ 5ส 

และ 1ว 

 10   พฤษภาคม 

2556 

 

8 นางสาวกลันิกา พูลผล โครงการส่งเสรมิความเข้าใจเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับผูบ้ริหาร 

24 มกราคม 2556  

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบรหิารงานพัสดุของ 

เจ้าหน้าทีแ่ละการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย

ระบบอเิล็กทรอนิกส ์ e-GP ระยะที่ 2 

5-6 กุมภาพันธ์  

2556 

 

ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากรอบทิศทาง

และนโยบายวจิัยของมหาวทิยาลัย 

3 พฤษภาคม 2556  

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวชิาการ 

25  พฤษภาคม 

2556 

 

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร : ทักษะการเป็นวิทยากร

กระบวนการเพื่อการบรกิารวิชาการ 

28-29 พฤษภาคม 

2556 

 

ประชุมเชิงปฏบิัติการแนวทางการเขียน

รายงานประเมินตนเองที่ดแีละมีประสิทธิภาพ 

3 มิถุนายน 2556  

อบรมการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

29-30 สิงหาคม 

2556 

 

9 นางญาดา ทองโพธิ์เล็น อบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่องการเพิ่มประสิทธิ 

ภาพการบรหิารงานพัสดขุองเจ้าหน้าที่และ

5-6 กุมภาพันธ์  

2556 
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ที ่ ชื่อ นำมสกุล หลักสูตร/สถำนที่ ช่วงเวลำ 
เป็นไปตำม

เป้ำหมำย 

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ

อเิล็กทรอนิกส ์ e-GP ระยะที่ 2 

ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากรอบทิศทาง

และนโยบายวจิัยของมหาวทิยาลัย 

3 พฤษภาคม 2556  

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร : ทักษะการเป็นวิทยากร

กระบวนการเพื่อการบรกิารวิชาการ 

28-29 พฤษภาคม 

2556 

 

ประชุมเชิงปฏบิัติการแนวทางการเขียน

รายงานประเมินตนเองที่ดแีละมีประสิทธิภาพ 

3 มิถุนายน 2556  

10 นางจิตรา มีค า อบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบรหิารงานพัสดุของ

เจ้าหน้าทีแ่ละการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย

ระบบอเิล็กทรอนิกส ์ e-GP ระยะที่ 2 

5-6 กุมภาพันธ์  

2556 

 

เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพ

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

19 มีนาคม 2556  

ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากรอบทิศทาง

และนโยบายวจิัยของมหาวทิยาลัย 

3 พฤษภาคม 2556  

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร : ทักษะการเป็นวิทยากร

กระบวนการเพื่อการบรกิารวิชาการ 

28-29 พฤษภาคม 

2556 

 

ประชุมเชิงปฏบิัติการแนวทางการเขียน

รายงานประเมินตนเองที่ดแีละมีประสิทธิภาพ 

3 มิถุนายน 2556  

อบรมการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

29-30 สิงหาคม 

2556 

 

11 นายสามารถ เน่าบู่ อบรมและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และพัฒนาทักษะ

ด้าน IT/ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ มรพส. 

17-18 ธันวาคม 

2555 

 

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบรหิารงานพัสดุของ

เจ้าหน้าทีแ่ละการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย

ระบบอเิล็กทรอนิกส ์ e-GP ระยะที่ 2 

5-6 กุมภาพันธ์  

2556 

 

ประชุมเชิงปฏบิัติการ การบรหิารจัดการ

ข้อมูลและการจัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน

ภาครัฐโดยใช้ข้อมูลในระบบ NRPM คร้ังที่ 1 

18-19 มีนาคม 

2556 

 

ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากรอบทิศทาง

และนโยบายวจิัยของมหาวทิยาลัย 

3 พฤษภาคม 2556  

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร : ทักษะการเป็นวิทยากร

กระบวนการเพื่อการบรกิารวิชาการ 

28-29 พฤษภาคม 

2556 

 

อบรมการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

29-30 สิงหาคม 

2556 
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ที ่ ชื่อ นำมสกุล หลักสูตร/สถำนที่ ช่วงเวลำ 
เป็นไปตำม

เป้ำหมำย 

12 นางสาวพัทธนนัท ์ โกธรรม อบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบรหิารงานพัสดุของ

เจ้าหน้าทีแ่ละการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย

ระบบอเิล็กทรอนิกส ์ e-GP ระยะที่ 2 

5-6 กุมภาพันธ์  

2556 

 

ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากรอบทิศทาง

และนโยบายวจิัยของมหาวทิยาลัย 

3 พฤษภาคม 2556  

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวชิาการ 

25  พฤษภาคม 

2556 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร? ให้โดนใจ 5ส 

และ 1ว 

 10 พฤษภาคม 

2556 

 

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร : ทักษะการเป็นวิทยากร

กระบวนการเพื่อการบรกิารวิชาการ 

28-29 พฤษภาคม 

2556 

 

ประชุมเชิงปฏบิัติการแนวทางการเขียน

รายงานประเมินตนเองที่ดแีละมีประสิทธิภาพ 

3 มิถุนายน 2556  

13 นางสาวมาลัย ใจงาม อบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบรหิารงานพัสดุของ

เจ้าหน้าทีแ่ละการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย

ระบบอเิล็กทรอนิกส ์ e-GP ระยะที่ 2 

5-6 กุมภาพันธ์  

2556 

 

ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากรอบทิศทาง

และนโยบายวจิัยของมหาวทิยาลัย 

3 พฤษภาคม 2556  

14 นายอรรถพงษ์ สุดแก้ว ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากรอบทิศทาง

และนโยบายวจิัยของมหาวทิยาลัย 

3 พฤษภาคม 2556  

การเลือกใช้สถิตทิี่เหมาะสมกบัการวจิัย 7 พฤษภาคม 2556  

อบรมการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

29-30 สิงหาคม 

2556 

 

15 นางสาวณัฐมน วิจารณกุล ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากรอบทิศทาง

และนโยบายวจิัยของมหาวทิยาลัย 

3 พฤษภาคม 2556  

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร : ทักษะการเป็นวิทยากร

กระบวนการเพื่อการบรกิารวิชาการ 

28-29 พฤษภาคม 

2556 

 

อบรมการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

29-30 สิงหาคม 

2556 

 

16 นางสาวปิยวด ี น้อยน้ าใส ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากรอบทิศทาง

และนโยบายวจิัยของมหาวทิยาลัย 

3 พฤษภาคม 2556  

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวชิาการ 

25-พฤษภาคม 

2556 
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ที ่ ชื่อ นำมสกุล หลักสูตร/สถำนที่ ช่วงเวลำ 
เป็นไปตำม

เป้ำหมำย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร? ให้โดนใจ 5ส  

 10 พฤษภาคม 

2556 

 

อบรมการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

29-30 สิงหาคม 

2556 

 

17 นางสาวจิราพร ตั้งใจ อบรมการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

29-30 สิงหาคม 

2556 

 

18 นางสาวปนัดดา คงวิชา อบรมการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

29-30 สิงหาคม 

2556 

 

19 นายกฤษฎธรรม ธูปบูชา ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากรอบทิศทาง

และนโยบายวจิัยของมหาวทิยาลัย 

3 พฤษภาคม 2556  

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวชิาการ 

25-พฤษภาคม 

2556 

 

20 นางสาววิภาว ี เกรียงศักดิศ์รี ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากรอบทิศทาง

และนโยบายวจิัยของมหาวทิยาลัย 

3 พฤษภาคม 2556  

 

สรุปผลการพัฒนาของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในส่วนของผูบ้ริหารมีการพัฒนา

ความรู ้ทักษะ และวิสัยทัศนก์ารบริหาร   ในส่วนของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  พบว่ามีการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาความรูท้ี่ตรงตามสายงานที่รับผดิชอบคิดเป็นร้อยละ 100 
 

2. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีพันธกิจหลักในการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมการ

สร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุนชนในท้องถิ่นให้แข็งแรง จึง

ก าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้มีการประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ การวิจัย และ

การบริการวิชาการ 

 ในปีงบประมาณ 2556  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์

จากเดิมที่ http://rdi.psru.ac.th/  เป็น http://research.psru.ac.th/~rdi/  และได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาให้สามารถเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางด้านการวิจัยและการ

บริการวิชาการและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ รวมทั้งการเผยแพร่ผลการ

ด าเนนิงานในด้านต่างๆ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยให้มีระบบฐานขอ้มูลที่เอื้อตอ่การสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

http://rdi.psru.ac.th/
http://research.psru.ac.th/~rdi/
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ได้น าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้บริการผ่านทาง

เว็บไซต์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนพันธกิจของ

สถาบันฯ   http://research.psru.ac.th/~rdi//index.php?type=home 

 

 ระบบบริหารจัดการเวบ็ไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  หลงัจากที่ได้ท าการพัฒนาเว็บไซต์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบบริหารจัดการส าหรับเว็บไซต์ขึ้น

เพื่อให้งา่ยต่อผูใ้ช้งานระบบและผู้ดูแลระบบในการบริหารจัดการเว็บไซต์ 

http://research.psru.ac.th/~rdi/login.php?case=login 

 

  ฐานขอ้มูลสารสนเทศงานวิจัย

http://research.psru.ac.th/~rdi//database_research.php?action=formlogin 

 

http://research.psru.ac.th/~rdi/index.php?type=home
http://research.psru.ac.th/~rdi/login.php?case=login
http://research.psru.ac.th/~rdi/database_research.php?action=formlogin
http://research.psru.ac.th/~rdi/database_research.php?action=formlogin
http://research.psru.ac.th/~rdi/database_research.php?action=formlogin
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 ฐานขอ้มูลบริหารจัดการงานวิจัย  

http://research.psru.ac.th/~rdi//resdata54.php?years=2555&faculty ซึ่ง
ประกอบด้วยฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก โครงการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยหรอืงาน

สร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

 
 ฐำนข้อมูลบรหิำรจัดกำรงำนบริกำรวิชำกำร ประกอบด้วย แผนงานโครงการ

บริการวิชาการ การบูรณาการการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย http://research.psru.ac.th/~rdi//academic_plan53.php?y=2556 

 

 
 

 

http://research.psru.ac.th/~rdi/resdata54.php?years=2555&faculty
http://research.psru.ac.th/~rdi/academic_plan53.php?y=2556
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 ฐานขอ้มูลวารสารวิจัย  Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Science  

ซึ่งเป็นวารสารวิจัยที่ได้รับรองคุณภาพวารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล ศูนย์ดัชนีการ

อ้างองิวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และในปี 2555 มีคา่ Impact Factor เท่ากับ 0.067            

:http://research.psru.ac.th/~rdi//journal/home.php?topic=djournal&journal_id=0015 

 
 

3. กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางเดียวกับ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันเป็นกลไกในการด าเนินงาน โดยบุคลากรของสถาบันทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบและก าหนด

เป้าหมายการด าเนินงานและตัวชี้วัดร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งด้านการจัดเก็บข้อมูลหลักฐาน การ

ก ากับดูแลตัวชี้วัด ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการงานปกติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาและเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ  

งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานนโยบายและแผน ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล

ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เช่น  ระบบข้อมูลของงาน

นโยบายและแผน การจัดการเรียนรู้ รายงานการประชุม ระบบเอกสารส านักงานอัตโนมัติ และการ

จัดท ารายงานประเมินตนเองด้วยระบบออนไลน์ เป็นต้น 

ในปีการศึกษา 2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการประเมินครอบคลุมทั้ง

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเรียงล าดับตัวบ่งชี้ที่รับการประเมินตามองค์ประกอบ

คุณภาพของมหาวิทยาลัย มีจ านวน 7 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ที่รับการประเมินทั้งสิ้นจ านวน  13  

ตัวบ่งชี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา  ได้จัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 

2555 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท ารายงาน มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการจัดท า

รายงานประเมินตนเอง และการรับการประเมินในปีการศึกษา 2555 

http://research.psru.ac.th/~rdi/journal/home.php?topic=djournal&journal_id=0015
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ผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นทุกปีจากผลการ

ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ถึงปีการศึกษา 

2555 ตามล าดับคือ ในปีการศึกษา 2550 มีผลการประเมินเท่ากับ 2.05 ปีการศึกษา 2551 มีผล

การประเมินเท่ากับ 2.65 และในปีการศึกษา 2552 มีผลการประเมินเท่ากับ 2.96 ปีการศึกษา 

2553 มีผลการประเมินเท่ากับ 5.00 ปีการศึกษา 2554 มีผลการประเมินเท่ากับ 4.85 และ ในปี

การศึกษา 2555 มีผลการประเมินเท่ากับ 4.92 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศกึษา  ประจ าปี

การศกึษา 2555     มหาวิทยาลัยจัดให้มกีารประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์และกอง 

ปีการศกึษา 2555 ขึน้เมื่อวันที่  5 สิงหาคม  2556 ซึ่งในปีนีม้คีณะกรรมการประกอบไปด้วย รอง

ศาสตราจารย์ดร.เสมอ  ถาน้อย  ประธานกรรมการ   อาจารย์ดร.อดุลย์     วังศรีคูณ  กรรมการ  

อาจารย์กล้าหาญ  พิมพ์ศรี กรรมการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ยิ่งลักษณ์   มูลสาร  กรรมการ   และ  

นางสาวภคินี  ดิบทิพย์  เลขานุการ  โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก เกือบทุกองค์ประกอบ 

ยกเว้นองค์ประกอบที่ 9 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ซึ่งปีนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้คะแนนผลการ

ประเมินอยู่ที ่4.92  จ าแนกตามรายองค์ประกอบได้ดังตอ่ไปนี้ 

  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนนิการ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ     

                              5.00 อยู่ในระดับดีมาก                  

          องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 บริการวิชาการแก่สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ใน 

                     ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี 
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สรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ของสถำบันวิจัยและพัฒนำประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
                 

ตัวบ่งชี้ 

มรพส. 

 

ตัวบ่งชี้ 

สกอ./สมศ./

กพร. 

เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน บรรลุ  

เป้ำหมำย 

(=บรรล,ุ 

=ไม่บรรล)ุ 

คะแนนประเมนิ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชี ้1.1  สกอ.1.1 8 ข้อ - 8 ข้อ 
 5.00 

ตัวบ่งชี ้2.4 สกอ. 2.4 7 ข้อ - 7 ข้อ 
 5.00 

ตัวบ่งชี ้4.1 สกอ.4.1 6 ข้อ - 6 ข้อ 
 5.00 

ตัวบ่งชี ้4.2 สกอ.4.2 5 ข้อ - 5 ข้อ 
 5.00 

ตัวบ่งชี ้5.1 สกอ.5.1 5 ข้อ - 5 ข้อ 
 5.00 

ตัวบ่งชี ้5.2 สกอ.5.2 5 ข้อ - 5 ข้อ 
 5.00 

ตัวบ่งชี ้๕.๙ สมศ.9 5 ข้อ - 5 ข้อ 
 5.00 

ตัวบ่งชี ้๖.๑๑ สมศ.11 5 ข้อ - 5 ข้อ 
 5.00 

ตัวบ่งชี ้7.1 สกอ. 7.1 7 ข้อ - 7 ข้อ 
 5.00 

ตัวบ่งชี ้7.2 สกอ. 7.2 5 ข้อ - 5 ข้อ 
 5.00 

ตัวบ่งชี ้7.3 สกอ. 7.3 5 ข้อ - 5 ข้อ 
 5.00 

ตัวบ่งชี ้7.4 สกอ. 7.4 5 ข้อ - 5 ข้อ 
 5.00 

ตัวบ่งชี ้9.1 สกอ. 9 8 ข้อ - 7 ข้อ 
 4.00 

เฉลี่ยผลกำรประเมนิ 4.92 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำบันวิจัยและพัฒนำ ปีกำรศึกษำ  2555 

และประเด็นท่ีให้ข้อมูลป้อนกลับ 

องค์ประกอบที ่

ผลกำรประเมนิของ       

คณะกรรมกำร 
ลักษณะท่ีพบและประเด็นที่ให้ข้อมูลป้อนกลับ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลกำร

ประเมนิ 

1.ปรชัญำ  ปณิธำน  

วัตถุประสงค์  และ

แผนกำรด ำเนินกำร 

5.00 ดีมำก จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง        

      กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธจ์ากฉบับเดิม 2553 – 2555 สู่แผนกลยุทธ์ 

2556 – 2559 ด าเนนิการได้อย่างเปน็ระบบ ชัดเจน สามารถแปลงสู่การปฏิบัติและ

ประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดได้ โดยใช้ผลการประเมินแผลกลยุทธ์ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพและจากกรรมการประจ าสถาบัน 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1. ควรมีระบบและกลไก หรือเคร่ืองมือ (Tool) ในการตรวจสอบความ

สอดคล้องของแผนกลยุทธ์ของสถาบนัฯ กับกลยุทธก์ารวิจัยของ

มหาวิทยาลัย  และ ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติการประจ าปีกบัแผน

กลยุทธ์และตัวชีว้ัดความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน 

2. ควรวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการจดัสรรงบประมาณ (งบประมาณ

แผ่นดิน และ งบประมาณเงนิรายได้) กับการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์

ถึงความเหมาะสมและความครอบคลุมในการที่จะผลักดันใหทุ้ก

ยุทธศาสตร์ด าเนินไปในทุกๆ ปงีบประมาณ 

2. กำรผลิตบัณฑิต 5.00 ดีมำก จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1. สถาบันวิจัยและพฒันาควรพิจารณาทบทวนกระบวนการ จัดท า

แผนพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวชิาการและสายสนับสนนุ ที่สามารถ

จ าแนกแผนออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

1.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล : (Human resource management : 

HRD) อัตราก าล า/การรับเข้า-ลาออก 

1.2 แผนพัฒนาทรัพยากร : (Human resource  Development : HRD) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพ 

2. พัฒนาติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ HRM and HRD ทั้ง

ภาพรวมของสถาบันหรือรายบุคคล และก าหนดค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

2.1 ควรมีการทบทวนแผนการบรหิารและพัฒนาบคุลากร โดยน าผล

การประเมินความส าเร็จมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา โดยเฉพาะ

แผนพัฒนาบุคลากรที่ควรมกีารวิเคราะห์ ความต้องการความจ าเปน็ใน

การพัฒนา 
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องค์ประกอบที ่

ผลกำรประเมนิของ       

คณะกรรมกำร 
ลักษณะท่ีพบและประเด็นที่ให้ข้อมูลป้อนกลับ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลกำร

ประเมนิ 

4.กำรวจิัย 5.00 ดีมำก  จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

     1.ควรวิเคราะห์รูปแบบการจัดสรรทุน ณ ปัจจุบันว่าสามารถตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของสถาบันมากน้อย

เพียงใด และก าหนดแนวทางพัฒนาการจัดสรรทุนให้เหมาะสมในแต่ละปี มีการ

ก าหนดกรอบวงเงนิสนับสนุน ในแต่ละประเด็นที่ชัดเจนมากย่ิงขึน้ เช่น ทุนวิจัยเพื่อ

พัฒนานักวิจัยใหม่ร้อยละเท่าไร/ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเท่าไร/ทุน

วิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของนกัวิจัยร้อยละเท่าไร (ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1) 

     2.  ควรก าหนดหลักเกณฑ์/กติกา การให้ทุนที่สมารถเชื่อมโยงการท าวจิัยกับ

การบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการบรกิารวิชาการ อย่างเป็นรูปธรรม 

เช่น ก าหนดไวใ้นหลักเกษฑก์ารให้ทุน หรือ ก าหนดใหม้ีนสิิตเข้าร่วมวิจัย/บรกิาร

วิชาการ เป็นตัน (ตัวบง่ชีท้ี่ 4.1) 

     3. ควรใชก้ลไกของคณะกรรมการบรหิารสถาบัน/กรรมการที่ปรกึษา ในการ

ร่วมกันวิเคราะหแ์นวทางการบรหิารจัดการงานวิจัย อย่างเป็นระบบและแสดงบท

บามมากกว่าที่ผ่านมา โดยใชข้้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของมหาวทิยาลัยเป็น

ตัวก าหนดทิศทาง 

     4. งานวิจัยของมหาวิทยาลัย เชื่อมต่อการใชป้ระโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมอย่าง

ชัดเจน หากสามารถก าหนดพืน้ที่เป้าหมายให้ชัดเจนย่ิงขึน้ และใช้เป็นชุมชนต้นแบบ

ของมหาวิทยาลัยและเปน็ช่องทางการเผยแพร่ผลงาน และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

อย่างเป็นรูปธรรม  

(ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2) 

5.กำรบริกำรวชิำกำร

แก่สังคม 

5.00 ดีมำก  จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1. สถาบันวิจัยและพฒันา ควรเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวม วิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ผลงานด้านการบรกิารวิชาการในภาพรวมของทุกคณะใน

มหาวิทยาลัย ในประเด็นต่อไปนี ้

1.1 รูปแบบ พืน้ที่เป้าหมาย 

1.2 ความสามารถในการบูรณาการการบรกิารวิชาการกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

1.3 การบรหิารจัดการด้านก าลงัคน/งบประมาณ 

2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานวิจัย และ ระบบบรกิารวิชาการของ

สถาบันเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมการบรกิารวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม ให้มีเป้าหมายการด าเนินงานที่ชดัเจน มี

พืน้ที่ หรือโจทย์ของการพัฒนาที่เฉพาะ เป็นความเข้มแขง็ของศาสตร์ที่มี

อยู่ และพัฒนารูปแบบความเข้มแขง็ที่ย่ังยืน เช่น 1 คณะ 1 model เป็นต้น 

(ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 และ สมศ. ๕.๙) 



~ 32 ~ 

 

 รายงานประจ าปี 2556  สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

 

องค์ประกอบที ่

ผลกำรประเมนิของ       

คณะกรรมกำร 
ลักษณะท่ีพบและประเด็นที่ให้ข้อมูลป้อนกลับ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลกำร

ประเมนิ 

6. กำรน ำนุบ ำรุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 

5.00 ดีมำก  จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

     ควรก าหนดบทบาท/ขอบข่ายของสถาบันในด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ประเด็นการพัฒนาโดยภาพรวมของ

สถาบันไม่มคีวามจ าเพาะ (Focus) 

7. กำรบริหำรและกำร

จัดกำร 

5.00  ดีมำก จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1. กรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ควรก าหนดประเด็น และกลุ่มเป้าหมายให้

ชัดเจน เนื่องจากสถาบนัฯมีกลุ่มบคุลากรที่ต้องการพัฒนา 2 ประเภทคือ 

1. บุคลากรของสถาบันฯ 2.กลุ่มอาจารย์/นักวิจัย/ผู้ประสานงานวิจัยของ

ทุกคณะในมหาวทิยาลัย ซึ่งกลุ่มบคุคลทั้ง 2 กลุม่ อาจต้องการการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ที่แตกต่างกัน  (ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2) 

2. ระบบข้อมูลการวิจัย/บรกิารวิชาการ ของสถาบัน ควรมกีารพัฒนาที่

สามารถเป็นเคร่ืองมือส าหรับผูบ้รหิาร ในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์/

สังเคราะห์ ผลส าเร็จของการด าเนินการได้อย่างเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมลู

การจัดสรรทุน/ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ขอ้มูลการน าเสนอองค์ประกอบ/ตัว

บ่งชีด้้านการวิจัย และ บรกิารวิชาการของทุกคณะ เปน็ตัน (ตัวบง่ชีท้ี่ 7.3) 

9. ระบบและกลไกกำร

ประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 

4.00 ด ี  จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1. สถาบันควรวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายใน 

(IQA) ของสถาบันกบัผลลัพธ์โดยภาพรวมกับมหาวทิยาลัย (EQA) ในตัว

บ่งชีท้ี่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และบริการวิชาการ (สมศ.๓.๙) เพื่อตรวจสอบ

ความส าเร็จของระบบบรหิารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 

2. สถาบันควรพัฒนาตรวจประเมินในองค์ประกอบที่ 8 (สกอ.)เพื่อเป็นการ

ตรวยสอบความส าเร็จของกลยุทธ์การเงิน และการจัดการงบประมาณ 

เพื่อสะท้อนภาพความเหมาะสมของระบบงบประมาณ กบัทิศทางการ

ผลักดันงานวิจัยของมหาวทิยาลัย 

3. ควรผลักดันให้บุคลากรของสถาบนั วจิัยสถาบันในประเด็นที่เป็นประโยชน์

ต่อการบรหิารจัดการของสถาบัน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

- ความส าเร็จของการจัดสรรทุนวิจัย 

- ความส าเร็จของการบรหิารจัดการงานวิจัย ระดับคณะ 

- ความส าเร็จของการบรกิารวิชาการระดับคณะ 

- ค่าเฉลี่ยการตีพมิพ์ผลงานวิจัย/คน/ป ี

เฉลี่ยผลกำรประเมนิ 

ทุกตัวบ่งชี้ 

4.92 ดีมำก  
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ภำพประกอบกำรประชุมเตรียมควำมพร้อม รับกำรตรวจประเมนิกำรประกันคุณภำพภำยใน    

    
   

ภำพประกอบกำรเข้ำรบักำรประเมนิกำรประกันคณุภำพภำยใน ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ  

เมื่อวันท่ี 5  สิงหำคม  2556 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนวจิัย 

1. กำรสนับสนุนทุนวิจัย 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ได้ท าวิจัยให้มีความหลากหลายในสาขาวิชา โดยมีแหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดินของ

มหาวิทยาลัยและแหล่งทุนจากภายนอก จากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลากหลายวิธี  
โครงการวิจัยที่เสนอผ่านมหาวิทยาลัยและผ่านการประเมินโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวน  27 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

5,333,100 บาท  จ าแนกเป็น 

1. จากเงนิงบประมาณแผน่ดินมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 15  

โครงการ  เป็นเงนิจ านวน 3,778,200  บาท และ เงินอุดหนุนวิจัยในอุมศึกษา   (สกอ.) จ านวน 5 โครงการ 

เป็นเงนิจ านวน  1,131,665 บาท รวมทั้งสิน้  20  โครงการ เป็นเงนิ  4,909,865.00 บาท 

2. จากเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

และเครอืข่ายความร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 7 โครงการ จ านวนเงนิที่ใช้ทั้งสิ้น  423,235  

บาท  รายละเอียดดังนี้ 

รำยชื่อโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

ประจ ำปีงบประมำณ 2556 

ที่ โครงกำร ผู้วิจัย สังกัดคณะ 
เงินสนับสนุนทุน

วจิัย 

1 เรื่อง  “แผนงานวิจัย ความหลากชนดิและการ

น าไปใชป้ระโยชน์ของแอคติโนมัยซีตที่คัดแยก

จากดินรัง ต่อ-หมาร่าบริเวณเขื่อนแควน้อย

บ ารุงแดน จงัหวัดพษิณุโลก” 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นฤมล     

เถื่อนกูล 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

800000 

2 เรื่อง  “ความหลากหลายของราอารบ์ัสคูลาร์

ไมคอร์ไรซาในดินรอบรากหญ้าแฝกโดยอาศัย

เทคนิคทางชีววทิยาโมเลกุล” 

อาจารย์ ดร.เชิดชัย                 

โพธิ์ศรี 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

270000 

3 เรื่อง  “การพัฒนาเทคนคิกรีนโครมาโทกราฟี

ส าหรับวิเคราะหห์าสารเคมีตกค้างในแปลงนา

ข้าว” 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์     

ดร.อนงค ์   ศรีโสภา 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

260,000 
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ที่ โครงกำร ผู้วิจัย สังกัดคณะ 
เงินสนับสนุนทุน

วจิัย 

4 เรื่อง  “การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่

อุปทานมันส าปะหลงัใน จังหวดัพิษณุโลก” 

อาจารย์ธนิดา                    

โขนงนุช 

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

220,000 

5 เรื่อง  “การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติส าหรับฝา้ย

และไหมจากส่วนเปลือกต้นกระท้อน” 

อาจารย์ ดร.เฉลิมพร            

ทองพูน 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

240,000 

6 เรื่อง  “การพัฒนารูปแบบการจัดการตลาด

กับภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการจัก

สานเพื่อสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชนดงเดือย 

อ าเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย”  

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พัชรา  

วงศ์แสงเทียน 

วิทยาการจัดการ 280,000 

7 เรื่อง “การพัฒนาการวิเคราะห์สารกลุ่มฟลา

โวนอยด์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว 

สมรรถนะสูงร่วมกับการตรวจวัดทาง

เคมีไฟฟ้า และประยุกต์วเิคราะห์ ในมะรุม” 

อาจารย์ ดร.อัญชนา           

ปรชีาวรพันธ์ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

260,000 

8 เรื่อง  “การคัดแยกโปรไบโอติกแบคทีเรียจาก

อาหารหมักเพื่อการศึกษาการยังย้ังการเติบโต

ของ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ที่

ต้านทาน           เมทิซิลินและสายพนัธุ์อื่นๆ” 

รองศาสตราจารย์       

ดร.อุไรวรรณ  วิจารณกุล 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

210,000 

9 เรื่อง  “ความหลากชนดิของแมลงผสมเกสรใน 

Infraorder Aculeata (Hymenopterar : 

Apocrita) กับพืชอาหารในพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์” 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์     

ดร.ธัชคณิน  จงจิตวิมล 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

210,000 

10 เรื่อง  “การศึกษาคาร์บอนฟุตพริน้ท์และวอ

เตอร์ฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์จากยางพารา” 

อาจารย์ ดร.อรชร                  

ฉิมจารย์ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

110,000 

11 เรื่อง  “ลักษณะของผลเฉลยของสมการเชิง

ผลต่างเชิงเสน้แบบเป็นช่วง” 

อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ติ๊กจ๊ะ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

120,000 

12 เรื่อง  “การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสรมิสุขภาพและป้องกัน

ปัญหาสขุภาพของผู้สูงอายุ ต าบลท่าอบิุญ 

อ าเภอหล่มสกั จังหวัดเพชรบูรณ์”   

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุษบา       

หินเธาว ์

วิทยาการจัดการ 260,000 

13 เรื่อง  “การพัฒนาไส้กรอกน้ าเซรามิกส์จาก

เถ้าแกลบส าหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน” 

อาจารย์สนิท                     

ปิ่นสกุล 

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

220,000 

14 เรื่อง  “การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโค

เนือ้ของเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนือ้ 

ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จังหวดั

พิษณุโลก” 

อาจารย์สุภาวดี                 

แหยมคง 

เทคโนโลยกีารเกษตร

และอาหาร 

150,000 

15 โครงการบรบิทและศกัยภาพการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อาจารย์ดร.ชนิกานต์           

คุ้มนก 

 168,200 

รวมเงินอุดหนุนวจิยัจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน จ านวน 15 ทุน 3,778,200 
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ที่ โครงกำร ผู้วิจัย สังกัดคณะ 
เงินสนับสนุนทุน

วจิัย 

16 การใชป้ระโยชน์ของถั่วเหลืองหมกัจากภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นทดแทนเนื้อสัตว์ในผลติภัณฑ์

ผงปรุงรส 

อาจารย์ดร.พรดรัล      

จุลกัลป ์  

เทคโนโลยกีารเกษตร

และอาหาร 

       300,000.00  

17 การศึกษาภูมิปญัญาท้องถิ่นในการท าแป้ง

แห้วนาชมุชนหนองกุลา จังหวดัพิษณุโลก 

อาจารย์ดร.ชุติมา       

เลิศลักษม ี

เทคโนโลยกีารเกษตร

และอาหาร 

       250,000.00  

18 ความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวพันธุ์

พืน้เมืองในเขตจงัหวัดพษิณุโลก 

อาจารย์เชาวลิต    พึ่งแตง         200,000.00  

19 การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาแมลงปั่น

ใย (Insecta : Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนล่างของประเทศไทย 

อาจารย์ดร.พิสิษฐ์       

พูลประเสริฐ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

       100,000.00  

20 การประเมินคุณค่าความหลากหลายทาง

ชีวภาพของชมุชนท้องถิ่นบริเวณอุทยาน

แห่งชาติน้ าหนาว จ.เพชรบูรณ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์     

ดร.ธัชคณิน      จงจิตวิมล 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

       281,665.00  

รวมเงินอุดหนุนวจิัยจำกกองทุนส่งเสริมกำรวจิัยในอุดมศึกษำ (สกอ.) จ ำนวน 5 ทุน 1,131,665 

21 การแบ่งปนัทรัพยากรของนกกระติ๊ดขีห้มู 

(Lonchura punctulata ) และกระติ๊ดตะโพก

ขาว  (L.stiata) 

อาจารย์ดร.สมบูรณ์     

ค าเตจา 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

  50,000.00  

22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตงัเสรมิแคลเซียม

จากกระดูกปลาสลาด 

อาจารย์ผกาวดี        

เอี่ยมก าแพง 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

  50,000.00  

23  การพัฒนาการเรียนการสอนเร่ืองค าบุพบท

ด้วยบทเรียน  ที่เน้นการท าให้ข้อมูลภาษาดีขึน้

ร่วมกับการสอนด้วยวิธีการกระตุ้นการ

ตระหนักรู้ส าหรับนักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน

ในปีการศึกษา 2556 รายวิชา GE1135 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราช

ภัฎพิบูลสงคราม 

อาจารย์พัทชา           

บุญยะรัตน์ 

 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศา่สตร์ 

   30,000.00  

24 การศึกษาความพร้อมของสาขาวิชาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลับราชภัฎ

พิบูลสงคราม 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลกร  

อาสนะนนท ์

วิทยาการจัดการ    45,000.00  

25 ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธก์ับการปวดหลัง

ของบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    

อาจารย์วภิาดา           

ศรีเจริญ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

   40,000.00  

26 กระบวนการสรา้งสรรค์เพื่อเพิ่มมลูคา่

ผลิตภัณฑ์ของใชแ้ละของตกแตง่จากหญ้า

แฝก ชุมชน OTOP บ้านปากโทก อ.เมอืง จ.

พิษณุโลก 

อาจารยพรชัย    ปานทุ่ง เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

   48,235.00  

รวมเงินอุดหนุนวจิยัจำกกองทุนส่งเสริมสนับสนุนกำรวจิัยมรพส. จ ำนวน 6 ทุน 263,235 
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ที่ โครงกำร ผู้วิจัย สังกัดคณะ 
เงินสนับสนุนทุน

วจิัย 

27 เรื่อง seasonal variations of black carbon in

ฯลฯ 

อาจารย์ดร.ธันวดี        

ศรีธาวิวัฒน์ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

160,000 

 

รวมเงินอุดหนุนวจิัยทุนเครือข่ำยควำมร่วมมอืกับหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน 1 ทุน 160,000 

รวมเงินอุดหนุนวจิัยจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน กองทุนส่งเสริมกำรวิจัยในอุดมศกึษำกองทุนส่งเสริม

สนับสนุนกำรวจิัยมรพส.  และ ทุนเครือข่ำยควำมร่วมมอื 

5,333,100 

 

2. กำรเผยแพร่ผลงำนวจิัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ด าเนินการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของ

นักวิจัยสู่สังคมโดยจัดท าวารสารวิจัยเพื่อเผยแพร่มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ซึ ่งปัจจุบ ันนี ้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบ ูลสงครามได้

ด าเนินงานวารสารวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และในปัจจุบันได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่ฐานข้อมูล 

ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) และในปีนี้มหาวิทยาลัยราขภัฏ

พิบูลสงคราม ได้ม ีนโยบายให้รวมวารสารของมหาวิทยาลัยเข ้าด้วยกัน โดยได้มอบหมายให้

สถาบันว ิจ ัยและพัฒนา เป ็นผู ้ด าเน ินการ  อ ีก 1 ฉบับ และได้ด าเน ินการเปลี ่ยนชื ่อวารสาร

วิทยาศาสตร์  ที่ได้เข้าสู่ฐานข้อมูล ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index 

Centre) เป็นวารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social  Sciences ซึ่งวารสารทั้งสอง

ฉบับได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ จากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 

ที่ผ่านการประเมิน และอยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพเพื่อขอการรับรองจาก (TCI)  ซึ่งจะช่วยให้

เจ้าของผลงานวิจัยต่างๆ ได้ทราบถึงข้อมูลการอ้างอิงและดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสารวิชาการ

ภายในประเทศ จึงเป็นการกระตุ ้นให้มีการปรับปรุงคุณภาพของผลงานวิจัยท าให้นักวิจ ัยและ

นักวิชาการมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับแนวทางและทิศทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยในปี 2555 มีค่า Impact Factor เท่ากับ 0.067 และในปี 2556 มีบทความที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทั้งสองฉบับรวมทั้งสิ้นจ านวน 23 บทความ  ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่

แนบ  
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รำยชื่อวำรสำรและบทควำมที่เผยแพร่ผลงำนวิจัยของนักวิจัยสู่สังคม 

ชื่อวำรสำร/ชื่อบทควำม ผู้เขียน 

วำรสำร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social   ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกรำคม – 

มถิุนำยน 2555)บทควำมวิชำกำร จ ำนวน 2 เรือ่ง และ บทควำมวิจัย   จ ำนวน  7  เรื่อง รวมทั้งสิ้น 9 

เรื่อง 

บทควำมวิชำกำร 

การวจิัยและการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทอ้งถิ่น  : Research and education 

for local development 

วสิุทธ์ิ  ใบไม ้

Interesting or rare Xylariaceae from Thailand  Anthony JS  Whalley, Cherdchai     Phosri,  

Nutthaporn    Ruchikachorn,  

Prakitsin        Sihanonth,          

Ek                Sangvichien,         

Nuttika          Suwannasai,    

Surang         Thienhirun       

Margaret       Whalley 

บทควำมวิจัย 

การพัฒนาผลิตภัณฑฟ์กัแชอ่ิ่มอบแห้งสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ : 

Product development of osmotic-dehydrated - wax gourd containing 

antioxidant herbs 

ปิยวรรณ   ศุภวิทิตพัฒนา        

การศึกษากระบวนการผลิตเครือ่งดื่มจากตะไครผ้สมใบเตย  : Study on 

production of beverage from lemon grass (Cymbopogon citratus) and 

pandanus  palm (Pandanus tectorius)  

พมิพช์นก  พรกิบุญจันทร์                     

การพัฒนาผลิตภัณฑก์ัมมี่สมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิสารตา้นอนุมูลอิสระ : 

Development of gummy candies added with various antioxidant herbs 

  

น้ าทพิย์       วงษ์ประทปี          

สุขสมาน      สังโยคะ          

ปวนีา          น้อยทัพ                                                                        

ผลของสารสกัดหยาบจากใบรางแดง (Ventilago denticulata Willd.)  ต่อ

การเจรญิของ Colletotrichum gloeosporioides  และ Fusarium oxysporum  

: Effect of crude extracts from Rang Daeng (Ventilago denticulata Willd.) leaves on 

growth of Colletotrichum gloeosporioides and Fusarium oxysporum  

รัฐพล         ศรประเสริฐ        

ภากร         นอแสงศรี    

อนงคณ์      หัมพานนท์                    

ความเป็นไปได้ของการใชก้ากตะกอนเคมีจากการผลิตน้ าประปารว่มกับ

ปูนซีเมนต์ในซีเมนต์มอร์ต้าและอฐิบล็อกประสาน : Potential use of 

chemical sludge from water treatment system with cement in cement 

mortar and soil cement block 

ณิชาดา     ฉัตรสถาปัตยกุล   

มณฑล       วังเวียง          

ภัทรา         เพ่งธรรมกีรติ 

http://nrpm.nrct.go.th/Common/ViewOnProjectDetail.aspx?OnProjectID=38053
http://nrpm.nrct.go.th/Common/ViewOnProjectDetail.aspx?OnProjectID=38053
http://nrpm.nrct.go.th/Common/ViewOnProjectDetail.aspx?OnProjectID=38053
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ชื่อวำรสำร/ชื่อบทควำม ผู้เขียน 

การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ  : Development of insulating 

firebricks from rice husk ash 

สนทิ          ป่ินสกุล 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนพลายชุมพลเพื่อสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้  : 

Development of children for building up asociety based learning at 

Plaichoompol village 

ชญานษิฐ์  ศศิวิมล     

วำรสำร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 

(กรกฎำคม – ธันวำคม 2555)บทควำมวิชำกำร จ ำนวน 2 เรือ่ง และ บทควำมวิจัย   จ ำนวน  5  เรือ่ง 

รวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง 

บทควำมวิชำกำร 

การเขียนโครงการ จากแนวคิดไปสู่การปฏบัิติ  :  Project writing from 

idea into practice 

อธิปัตย์         คลีสุ่นทร                     

การใช้คอมพวิเตอร์วิทัศน์ตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกผลผลติทาง

การเกษตร : Using computer vision for inspection and  sorting of 

agricultural products 

ศริิลักษณ์      วงศเ์กษม                 

บทควำมวิจัย 

การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เพื่อก าหนดพืน้ท่ีเสี่ยงภัยทาง

ทหารในจังหวัดยะลา :  Application of geographic information system to  

determine military risk area in Yala province 

กิตติ             อิ่มใจ         

วชิัย             พันธนะหิรัญ  

สถาพร         มนตป์ระภัสสร 

สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการสกัดสารต้านอนุมูลอสิระจากพืชผักพื้นบ้าน

ในจังหวัดก าแพงเพชร :  Optimum conditions for the extraction of  

antioxidants from local plants in Kampheang Phet province 

ขวัญดาว       แจ่มแจ้ง                                                                                                                                                                

 

การใช้กากถั่วลิสงหลังบีบน้ ามันเป็นสารเสริมโปรตีนในคุกกี้ : Using 

defatted peanut flour as protein supplements in cookies  

น้ าทพิย์         วงษป์ระทปี   

สุขสมาน        สังโยคะ       

ปวนีา            นอ้ยทัพ                                                                                                          

ปัจจัยเชงิสาเหตุของความพร้อมในการเข้าสูก่ารเป็นพลเมอืงอาเซียนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ : Causal 

structural model of readiness to ASEAN citizens of grade 12 students, 

Muang district, Chiang Mai province 

วรีวรรณ        วงศ์ป่ินเพ็ชร์   

กุลกนก          มณีวงศ์                                                                          
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ชื่อวำรสำร/ชื่อบทควำม ผู้เขียน 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  

เร่ือง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนคิ Teams - Games - Tournament  (TGT) 

กับแบบปกติ : A comparison of science learning achievement and a scientific 

mind on ecology of  mathayomsuksa 4 students between cooperative learning  

model TGT technique and conventional approach 

ธนัดดา         คงมีทรัพย์ 

บทควำมรับเชญิ 

สุนัขบางแก้ว นายสัตวแพทยน์สิิต   

ตัง้ตระการพงษ์ 

บทควำมวิชำกำร 

การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกเพ่ือคุณภาพชีวิตและวิวัฒนาการของโลก

สู่ความย่ังยนื :  Inside-out development for quality of life and 

sustainable  global evolution 

อานนท์  บุณยะรัตเวช 

บทควำมวิจัย 

มูลค่าทางเศรษฐกิจของการใชป้ระโยชนท์างตรงจากทรัพยากรความ

หลากหลายทางชวีภาพโดยชาวชาติพันธ์ุม้งในพืน้ท่ีบ้านร่องกล้าในเขต

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จงัหวัดพิษณุโลก :  Economic value of 

direct use of biodiversity resources used by Hmong tribe people in 

Rong Kla village, Phu Hin Rong Kla National Park, Phitsanulok 

สหณัฐ  เพชรศรี  และ 

ธัชคณนิ  จงจิตวิมล 

ผลของไซโตไคนินตอ่การเพิ่มปริมาณต้นออ่นเอื้องผึง้ในสภาพปลอดเชื้อ :  

Effect of cytokinins on in vitro shoot multiplication  of  Dendrobium  

lindleyi  Steudel 

รัตนาภรณ์    จองไพจิตรสกุล 

การผลิตเทมเป้ถั่วเหลอืงด้วยผงกล้าเช้ือ Rhizopus oligosporus TISTR 

3098  ในระดับห้องปฏบัิตกิาร : Using defatted peanut flour as 

protein supplements in cookies 

พรดรัล  จุลกัลป์  และ      

ธนพล    กจิพจน ์

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่จิตอาสาของนสิิตแพทยร์ะดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์   

มหาวทิยาลัยนเรศวร  :  Factors affecting the volunteer spirit of the 

undergraduate medical students at Faculty of Medicine,  Naresuan  

University 

อาทิตยา  มากสาคร 

ประสิทธิภาพการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานในจงัหวัดเชยีงใหม ่: Efficiency of  

basic educational management in Chiang Mai Province 

กิจจา  โตไพบูลย ์และ 

ชัยนันท์  ใจวังเย็น 
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3. รำงวัลกำรเผยแพร่ผลงำนวจิัย 

 ในปีงบประมาณ 2556 กองทุนส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ได้จัดประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อจัดสรรงบประมาณเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ คณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาอนุมัติเงินรางวัลเผยแพร่

ผลงานวิจัย ทั้งสิ้น   37  เรื่อง  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 184,000.00  บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พัน

บาทถ้วน)  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลงำนวิจัยที่ได้รับรำงวัลเผยแพร่ประจ ำปีงบประมำณ 2556 

ที่ ชื่อผลงำน นักวจิัย 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

1.  การวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ของประเทศ

ในอาเซียน ด้วยแบบจ าลองการถดถอยเชิงเส้นตรง 

อาจารย์ศุภศิว์   

สุวรรณเกษร  

   1,500.00  

2.  การศึกษาประสิทธิภาพการใชป้ัจจัยการผลิตของประเทศในกลุม่อาเซียน (10 

ประเทศ) โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม 

อาจารย์ศุภศิว์   

สุวรรณเกษร  

   1,500.00  

3.  การศึกษาประสิทธิภาพการใชป้ัจจัยการผลิตในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนลา่ง (9 

จังหวัด) โดยใชเ้ทคนคิการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม 

อาจารย์ศุภศิว์   

สุวรรณเกษร  

   1,500.00  

4.  การศึกษาเพื่อจัดกลุ่มประเทศในอาเซียนตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสงัคม อาจารย์ศุภศิว์   

สุวรรณเกษร  

   1,500.00  

5.  การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

อาจารย์ศุภศิว์   

สุวรรณเกษร  

   1,500.00  

6.  Physicochemical properties and starch digestibility of scirpus grossus flour 

and starch 

อาจารย์ ดร.ชุติมา         

เลิศลักษม ี

  20,000.00  

7.  ผลของร าข้าวต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิสดไขมัน อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ  

ฉัตรธง 

   3,000.00  

8.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟักแช่อิ่มอบแหง้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ อาจารย์ดร.ปิยวรรณ      

ศุภวิฑิตพัฒนา 

3,000.00 

9.  ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในอันดับ Hymenoptera  และพืชอาหารใน

พืน้ที่ป่าเบญจพรรณและป่าเตง็รัง ณ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวดั

พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์        

ดร.ธัชคณิน  จงจิตวิมล 

1,000.00 

10.  ความหลากหลายทางชีวภาพกับภมูิปญัญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน

พืน้เมืองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์        

ดร.ธัชคณิน  จงจิตวิมล 

1,000.00 

11.  Appendicheirospora gen. nov. a new chirosporous fungus from grass" Rampai Kodsueb   

Kevin D. Hyde 

Saisamorn Lumyong 

1,000.00 

12.  การสรา้งความชอบธรรมทางการเมอืงต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ

กลุ่มพันธมติรประชาชนเมื่อประชาธปิไตย (25 พ.ค. - 2 ธ.ค. 51)  และกลุ่ม

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นด้านเผด็จการ 

อาจารย์กานต์   

กานต์พรรณพงศ์ 

1,500.00 
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ที่ ชื่อผลงำน นักวจิัย 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

13.  การคัดกรองราโมแนสคัสสายพันธุ์ทีส่รา้งสารพษิต่ าด้วยวิธีดัดแปลงการผ่า

เหล่า 

อาจารย์ดร.เกตุการ   

ดาจันทา 

1,500.00 

14.  Comparison of physical and chemical properties of high pressure - and 

heat - treated Lychee (lichi chinensis Sonn.) in syrup 

อาจารย์ดร.เกตุการ   

ดาจันทา 

17,000.00 

15.  Inoculation methods and mycorrhizal formation on dipterocarp seedlings 

under greenhouse conditions 

อาจารย์ดร.เชิดชัย    โพธิ์ศรี 3,000.00 

16.  Establishment of mycorrhizas of arbuscular mycorrhizal spores from oil 

palm in vitro using petridish observation methods 

อาจารย์ดร.เชิดชัย    โพธิ์ศรี 3,000.00 

17.  A first snapshot view into the belowground ectomycorrhizal composition of 

pine-oak forest in Thailand 

อาจารย์ดร.เชิดชัย    โพธิ์ศรี 3,000.00 

18.  Pisolithus: a new species from southeast Asia and a new combination อาจารย์ดร.เชิดชัย    โพธิ์ศรี 17,000.00 

19.  Diversity and community composition of ectomycorrhizal fungi in a dry 

deciduous dipterocarp forest in Thailand 

อาจารย์ดร.เชิดชัย    โพธิ์ศรี 20,000.00 

20.  Developing English Speaking Communicative Skills for Nurses at 

Buddhachinaraj Hospital, Phitsanuloke, Thailand Through Multi-Methds 

Teaching 

อาจารย์ดร.ดิษยา           

ศุภราชโยธิน 

7,000.00 

21.  การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนิท  

ปิ่นสกุล 

3,000.00 

22.  การพัฒนาเด็กและเยาวชนพลายชุมพลเพื่อสรา้งสังคมแหง่การเรียนรู้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์      

ชญานิษฐ์  ศศวิิมล 

3,000.00 

23.  การศึกษาวิธีการและลักษณะการแปลค าเลียนเสียงธรรมชาตแิละค าเลียน

เสียงท่าทางจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 

อาจารย์ดร.ณัฎฐิรา ทับทิม 1,000.00 

24.  การสรา้งแบบฝึกช่วยจ าค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นส าหรับนักศึกษาสาขาวชิา

ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 

อาจารย์ดร.ณัฎฐิรา  ทับทิม 1,500.00 

25.  Histological Study of the Intestine of Stoliczkae's Barb Puntius stoliczkanus 

(Day,1871) (Cypriniformes: Cyprinidae)" 

ดร.พิสิษฐ ์ พูลประเสริฐ 

นายศลิปชัย  เสนารัตน์ 

ดร.วธิพร  เย็นฉ่ า 

12,000.00 

26.  Determination of Andrographolide content in Andrographis herd by flow 

iniection analysis 

อาจารย์ดร.วิษณุ  ธงไชย 500.00 

27.  Application of oil from avocado fruits and development of health 

supplements and nanoparticle-cosmetic products for development 

communty 

อาจารย์ดร.วิษณุ  ธงไชย 500.00 

28.  Separation and purification of gallic acid by molecularly imprinted polymer อาจารย์ดร.วิษณุ  ธงไชย 1000.00 

29.  Micellar liquid chromatographic determination of arbutin and hydroquinone 

in medicinal plan extracts and commercial cosmetic products 

อาจารย์ดร.วิษณุ  ธงไชย 17000.00 
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ที่ ชื่อผลงำน นักวจิัย 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

30.  Effect of initial pH on bio-hydrogen production from enzymatic hydrolysate 

of acid-pretreated sugarcane bagasse by elephant dung 

อาจารย์ดร.สุขสมาน       

สังโยคะ 

3,000.00 

31.  Optimum Conditions for the Production of Polyhydroxybutyrate from 

Cassava Wastewater by the Newly Isolated Cupriavidus sp. KKU38 

อาจารย์ดร.สุขสมาน       

สังโยคะ 

15,000.00 

32.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่สมุนไพรทีม่ีฤทธิ์สารต้านอนมุูลอิสระ(Development 

of gummy candies added with various antioxidant herbs) 

ผศ.ดร.น้ าทิพย์   

วงษ์ประทีป            

อาจารย์ดร.สุขสมาน       

สังโยคะ 

3,000.00 

33.  การใชก้ากถั่วลสิงหลังบบีน้ ามันเป็นสารเสรมิโปรตีนในคุกกี้ ผศ.ดร.น้ าทิพย์   

วงษ์ประทีป             

อาจารย์ดร.สุขสมาน       

สังโยคะ 

3,000.00 

34.  การศึกษากระบวนการผลิตเคร่ืองดื่มตะไคร้ผสมใบเตย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์      

พิมพ์ชนก  พริกบุญจันทร์ 

3,000.00 

35.  การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของวัสดุด้วยการปรับปรุงผังโรงงาน : 

กรณีศกึษา (Efficiency Improvement of Material Flow by using Plant Layout 

Improvement : A Case Study) 

อาจารย์ธนิดา โขนงนุช 1,500.00 

36.  การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันส าปะหลงั อ.วัดโบสถ ์จ.

พิษณุโลก (A Study of Supply Chain Management System of Cassava in 

Amphur WatBot Phitsanulok) 

อาจารย์อลงกรณ์  เมืองไหว 1,500.00 

37.  Community participation and behavioral changes of helmet use in Thailand อาจารย์สัจจากาจ        

จอมโนนเขวา 

5,000.00 

 รวมท้ังสิ้น  184,000.00 

  

4. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำกรอบทิศทำงและนโยบำยกำรวิจัยของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

4.1 ประเด็นส าคัญในการจัดประชุมระดมสมองฯ จากบทความ “ใต้ร่มกาสะลอง” ของ 

ดร.เชดิชัย  โพธิ์ศรี 

จากการประชุมระดมสมองเพื่อก าหนด“ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมปางอุบล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สู่ประชาคมราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีประเด็นส าคัญคือ

การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่สังคมเป็นเป้าหมาย สร้างบรรยากาศแห่งความสร้างสรรค์ การ

พัฒนามหาวิทยาลัยควรเป็นสังคมแห่งปราชญ์ ที่จะท าหน้าที่ (เป็นส่วนหนึ่ง) ชี้น าสังคมในโลกาภิวัฒน์ 

ให้สมกับเป็น “คนของพระราชา”  
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การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามก่อเกิดมาอย่างน้อยพร้อมๆ กับสถาบันวิจัย

และพัฒนา ตั้งแตเ่ดิมซึ่งมฐีานะเป็น ศูนย์วิจัยและบริการวชิาการ ตาม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ 

2518 ในระยะที่ผ่านมา จากขวบปีแรกจนถึงจุดที่ยืนอยู่ ณ ปัจจุบัน นับได้ว่ามีระยะเวลาเดินทางมาไกล

ถึง 38 ปี เป็นอย่างน้อย มีโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นแล้วจ านวนไม่น้อยกว่า 300 โครงการ จากการ

สนับสนุนโครงการวิจัยในลักษณะที่กระจายตัวในประเด็นหัวข้อต่างๆ จนมาถึงในยุคปัจจุบันที่

มหาวิทยาลัยได้เริ่มมองถึงการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยให้แน่ชัด เพื่อให้มั่นใจว่าก้าวต่อไปของ

งานวิจัยในมหาวิทยาลัย ไม่วา่จะก้าวช้าหรอืเร็วก็ยังคงอยู่บนถนนที่เป็นเส้นทางสู่เป้าหมายเดียวกันที่จะ

ไปสู่ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์หรือทิศทางการวิจัยมัก

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากความต้องการ หรือสถานการณ์ปัญหาระดับพื้นที่ หรือของสังคม

ปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งสถานการณ์ภายใต้ร่มกาสะลองแห่งนี้ก็ไม่เคยนิ่ง 

ตลอดจนสถานการณโ์ลกที่เปลี่ยนแปลงไปเชน่กัน  จนกลายเป็นอิทธิพลโลกไร้พรมแดนที่ส่งผลกระทบ

ไปทั่ว บนพื้นฐานของแนวโน้มที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพของงานวิจัยและ

บริการวิชาการ โครงการตามแนวพระราชด าริที่ยังไม่ลงสู่ท้องถิ่นที่เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเท่าที่ควร 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่มีจ านวนน้อย การขาดความรู้และประสบการณ์ของนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ เป็นต้น 

และกระแสผลักดันจากปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็วจน

กลายเป็นปัญหาที่มคีวามสลับซับซ้อนมากขึ้น จงึเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการที่จะชักชวนให้คน

ในสังคมใต้ร่มกาสะลองแห่งนี้หันมามองและก าหนดอนาคตด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกันบน

พื้นฐานของความจริง จากประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่คร่ าหวอดด้านการวิจัย ได้แก่ ดร . พิสิฐ   

วรอุไร  ศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้  ศาสตราจารย์ ดร. อานนท์  บุณยะรัตเวช และ ศาสตราจารย์ 

ดร. เกตุ กรุดพันธ์ ทั้งนี้เพื่อระดมความคิดหาจุดต่าง และจุดร่วมส าหรับการเตรียมความพร้อมของ

มหาวิทยาลัย (และของทุกๆคน) ในการก้าวเดินไปสู่ถนนสายอนาคตของงานวิจัยที่พวกเราทุกคนร่วม

สร้างสรรค์ด้วยกันได้ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นภาพของงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและเกิด

ภราดรภาพส่งผลกระทบต่อสังคมชุมชนท้องถิ่นตอ่ไป 

              จากการที่ผู้เขียนได้ร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยจ านวนกว่าอีก  80  ชีวิต  ซึ่งเริ่ม

จากการอภปิรายแสดงความเห็นโดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสี่ท่านในประเด็นทิศทางการวิจัยและประเด็น

เร่งด่วนที่ควรให้การสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนา

องค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย) ท าให้ได้

เห็นวิธีคิดและมุมมองการวิจัยที่เป็นประโยชน์มากมายที่จะน าไปสู่การบริหารจัดการงานวิจัยที่มี

คุณภาพ  และใช้เป็นแนวคิดที่เป็นค่านิยมหลักขององค์กรได้ คือ การคิดและมองประโยชน์ส่วนรวม  

มองเห็นตน มองเห็นชุมชน  



~ 45 ~ 

 

 รายงานประจ าปี 2556  สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

 

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการวิเคราะห์เชื่อมโยงสถานการณ์โลกและสภาพ

ท้องถิ่น แม้ว่างานวิจัยระดับท้องถิ่นจะไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาระดับโลกก็ตาม แต่เนื่องจากกระแสจาก

ภายนอกในระดับโลกนี้กลายเป็นอิทธิพลไร้พรมแดน และส่งผลกระทบต่อทุกๆ สังคมได้ แต่การที่จะ

เริ่มท าวิจัยได้นั้น เราหรือนักวิจัยต้องท าความรู้จักตัวตนว่า เป็นใครมาจากไหน  เพื่อที่จะก าหนดได้ว่า

เราจะไปไหน  โดยเริ่มจากองค์ประกอบ 2 อย่างที่ต้องท างานร่วมกัน ได้แก่ กายและจิต งานวิจัยที่เกิด

จากกายและหัวใจที่ทุ่มเท มีความตระหนักในงาน ไม่ละทิ้งชุมชนและท้องถิ่น คิดเพื่อท าให้วิถีชีวิต

ชาวบ้าน ท้องถิ่นดีขึ้น โดยในกระบวนการท างานนักวิจัยต้องเข้าใจสภาพบริบทของพื้นที่ และมีทักษะที่

ดีในการเชื่อมโยง จับประเด็น และการสร้างการมีส่วนร่วม แต่ในกระบวนการท างานจริงนักวิจัยมักมี

อัตตาสูง ศักดิ์ศรีของนักวิจัยมักไม่ท าเรื่องง่าย จึงเกิดการมองแยกส่วนแยกพื้นที่ จึงต้องปรับ

กระบวนการท างาน ปรับวิธีคิด ปรับมุมมอง เข้าใจวัฒนธรรม เข้าใจผู้เกี่ยวข้องอย่างมีกัลยาณมิตร 

หากกาย จิตและงานตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สมดุล งานก็จะสัมฤทธิ์ผล เกิดมีเมตตาและการวิจัยเพื่อท าดี 

นั่นเอง  

 
รูปที่ 1. ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อน าเสนอต่อประชาคมวิจัยพิบูลสงคราม 

(โดย เชิดชัย โพธิ์ศรี) 

มองฟา้ คว้าดาว   ประโยค ในน้ ามีปลา ในนามขี้าว  ดินด ี น้ าดี  ป่าดี เป็นประโยคที่เราได้

ยินคุ้นหูมานาน ยกตัวอย่าง ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยมีหนองน้ าธรรมชาติมากมาย มี

แก้มลิงอยู่หลายที่ เป็นต้น ดังนั้นหลังจากที่รู้จักตนแล้วเราต้องรู้จักสิ่งที่เรามีอยู่ รู้จักค้นคว้าหาสิ่งที่มี

อยู่ เมอืงไทยของเรามทีุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติ และทุนทางประวัติศาสตร์  

สิ่งเหล่านี้เป็นทรัพยากรพื้นฐานที่มีความส าคัญและมีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น  

เป็นแหล่งของความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สะสมและพัฒนามายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่ส่วนใหญ่

เรามักไปน าสิ่งที่ไม่อยู่ในท้องถิ่นและวัฒนธรรมของต่างชาติมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพราะกลัวว่าจะวิ่ง

ตามประเทศตะวันตกไม่ทัน จึงมักมองข้ามในสิ่งใกล้ตัวที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น   
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การประกาศวิสัยทัศนก์ารวิจัยในอนาคตอีก 6 ปีขา้งหน้า (ค.ศ. 2014-2020) ของ EU หรือ 

Horizon 2020 ภายหลังจากกลุ่มประเทศในยุโรปได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะ

วิกฤตเศรษฐกิจที่มีการหดตัวในหลายประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา แม้ว่าจะมีการฟื้นตัว

กลับมาในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กลายเป็นอิทธิพลไร้

พรมแดน ท าให้สมาชิกประเทศในยุโรปต้องกลับมาทบทวนนโยบายหลายอย่างโดยเฉพาะอนาคตของ

การวิจัยในยุโรป เพราะเชื่อว่าการวิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมอืส าคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การ

สร้างงาน การน าพาเศรษฐกิจให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง โดยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มการลงทุนด้าน

การวิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละ  3   ของ  GDP  ภายในปี  ค.ศ. 2020   มุ่งเป้าการวิจัยไปที่การหา

วิธีการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม โดยเน้นไปที่การเป็นผู้น าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ถือเป็น

กุญแจส าคัญต่อการพัฒนาในอนาคต หรือ Key Enabling Technologies (KETs) เช่น นาโนเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น การยกระดับสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ด้วยการสนับสนุนโครงสร้าง

พื้นฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อท าให้ยุโรปเป็นสถานที่ที่เหมาะส าหรับ

การวิจัยที่ดีที่สุดในโลก การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเชื่อมโยงทรัพยากร ความรู้ ศาสตร์และ

เทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันทั้งในส่วนของมิติสังคม มานุษยวิทยา เศรษฐกิจ พลังงาน การขนส่ง ฯลฯ 

โดยจุดมุ่งหวังสุดท้ายก็คือ การสรา้งความมั่นคงอยู่ดมีีสุขของคนในสังคม  

การสะท้อนถึงทิศทางของการวิจัยในยุโรปใหเ้ห็นเป็นตัวอย่างอาจจะมีมิติที่แตกต่างกัน แต่

มีความเชื่อมโยงของเหตุการณ์บางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกัน คือ การคิดและมองประโยชน์ส่วนรวมใน

ขณะที่โลกาภวิัตน์ เรา (นักวิจัย) มองตัวเองให้ออกว่าอยู่ตรงไหน หรือเหมาะสมควรจะท าอะไร และท า

วิจัยด้วยความสุข โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่มีเรามีอยู่ ควรค้นหาทุนทางสังคมและทุนทาง

วัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติ และทุนทางประวัติศาสตร์โดยออกไปค้นหาสิ่งเหล่านี้ในพื้นที่ต่างๆ ก็จะ

ก่อใหเ้กิดงานวิจัยและเป็นทิศทางการวจิัยที่ดแีละมีประโยชน์ตอ่ท้องถิ่นได้  

การเชื่อมโยงความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิมและความรู้สมัยใหม่ด้านวิชาการเข้าด้วยกันแล้วท าวิจัยบน

พื้นฐานทรัพยากรที่มีอยู่ ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom based research) ในประเด็นต่างๆ 

ที่หลากหลาย ได้แก่ การวิจัยเชิงพื้นที่ การวิจัยเชิงประเด็นพื้นฐาน การวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทุน

ทางธรรมชาติจากทรัพยากร (ดิน-น้ า-ป่า) ที่มีอยู่ให้เกิดผลกระทบ อาจถือได้ว่าเป็นตัวก าหนดทิศ

ทางการวิจัยที่จะน าพาไปสู่ green innovation  หรือ  eco-innovation  และเป็นกลไกการขับเคลื่อน

ความเป็น research unity ของมหาวิทยาลัยจนกลายเป็น one community research ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงครามต่อไป ซึ่งจะเป็นพลังต่อเนื่องในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสร้างความเข้มแข็ง

กับชุมชนท้องถิ่นให้ได้รู้จักตนเอง รู้จักปรับตัว สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ภายใต้อิทธิพล

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไร้พรมแดน อันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการท าเพื่อท้องถิ่น เป็น  CSR  

(corporate social responsibility) หรือ  USR (university social responsibility) ของมหาวิทยาลัยอย่าง
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แท้จริง ผู้เขียนขอยกค ากล่าวโดยศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช ที่เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง ส่ง

ความสุขสู่คุณภาพการศกึษา 2556 ว่า “มหาวิทยาลัยต้องเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคต ไม่ใช่

ชวนกันอยู่นิ่งกับอดีต แต่ความเข้าใจอดีตและน าเอาอดีตมารับใช้อนาคต เป็นพลังและทรงคุณค่ายิ่ง” 

ผูเ้ขียนก็มีความฝันคล้ายกับท่านที่ฝันอยากเห็นมหาวิทยาลัยมหิดล อ านาจเจริญสร้างผลงานใหม่ๆ แก่

วงการอุดมศึกษาและแก่ประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีบริบทเพื่อท้องถิ่นก็ควรท า

หนา้ที่ (ร่วมกับประชาคมพิษณุโลก) เพื่อการเตรียมความพร้อมจากสังคมในสภาพปัจจุบันไปสู่สังคมที่

เป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนที่มีความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ ในขณะที่สามารถรักษาต้นทุนทั้งหลายที่

ทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนความหลากหลายทางธรรมชาติและชาติพันธุ์ ต้นทุนวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ที่เป็นรากฐานดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างด ีผู้คนประกอบอาชีพและด ารงอยู่ได้โดยใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม ่ผสมผสานอย่างกลมกลืนกับทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นต้นทุนเดิมอย่างเหมาะสม  

แม้ว่าประเด็นเหล่านี้ยังไม่อาจเป็นบทสรุปแบบเบ็ดเสร็จส าหรับอนาคตการก้าวเดินของ

งานวิจัยใต้ร่มกาสะลอง แต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการท าให้เราหันมามองร่วมกัน เพื่อ

สร้างสรรค์ในสิ่งดี แม้ปีกอาจยังไม่กล้า ขายังไม่แข็ง แต่หากไม่กล้าที่จะก้าวก็คงเดินไม่เป็น ถ้าไม่คิด

ขยับปีก ก็คงบินไม่ได้ ความส าเร็จเหล่านี้จะสัมฤทธิ์ผลได้คงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งสามส่วน ได้แก่ 

ฝา่ยปฏิบัติคอือาจารย์/นักวิจัยและเจา้หนา้ที่ทั้งหลาย ฝ่ายจัดการคือฝ่ายบริหาร และฝ่ายก ากับดูแลคือ

สภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ให้สอดคล้องกัน เสริมแรงและสภาพคล่องซึ่งกันและกัน และที่ส าคัญต้อง

เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนแ์ละภารกิจหลักทั้งปวง 

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุม 

                เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการจัดโครงการครั้งต่อไป สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้

ด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ โดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจแก่

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 80 คน  มีผู้ตอบแบบประเมินกลับคืนทั้งสิ้น 65 คน  คิดเป็นร้อยละ 81.25  

ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด  เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินของข้อมูลทั่วไปพบว่าผู้เข้าร่วม

โครงการส่วนใหญ่มาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รองลงมาได้แก่คณะมนุษยศาสตร์  คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คิดเป็นร้อยละ 36.0  24.0  และ  16.0  ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังพบว่า

ผู้เข้าร่วมโครงการเกือบครึ่งหนึ่งมีการรับรู้ข่าวสารของการประชุมจากหนังสือเวียน  รองลงมาได้แก่

จดหมายข่าว  และทาง e – mail  คิดเป็นรอ้ยละ 31.2  26.0  และ 13.0 ตามล าดับ 

             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อการจัดโครงการจ านวน 4 ด้าน  

คือ ประเด็นด้านวิทยากร  ดา้นการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านความรู้ความเข้าใจ  และ

ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  พบว่า  ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 84.35 (   = 4.22)   และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
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ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน  ยกเว้นด้าน

วิทยากรที่ผู้เข้าโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นรอ้ยละ 90.55 (   = 4.54)   

รูปภำพประกอบกิจกรรม 

 

   

 

5. กำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัย 

5.1 ทักษะกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  จัด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  

เพื่อพัฒนาระบบความคิด และจรรยาบรรณด้านวิจัย  พัฒนาการบริหารชุดโครงการวจิัย และ

พัฒนาการท าวิจัยแบบเป็นทีมและมีสว่นร่วม ในวันที่  27 – 28 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุม

กาซะลอง ช้ัน 8  อาคารมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) มีการ

บรรยายพิเศษ เรื่อง  แหลง่ทุนสนับสนุนและจรรยาบรรณด้านวิจัย  โดย   ดร.เชิดชัย  โพธิ์ศร ี  (รอง

ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) การก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัย  โดย   ผศ.สุพจน์  พฤกษะวัน 

(ผูท้รงคุณวุฒิ)  รศ.ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา  (ผูอ้ านวยการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะชุมชนฯ ม.
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ราชภัฏอุตรดิตถ์) แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  โดย  รศ.ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา   และมี

วิทยากรพี่เลีย้งเป็นที่ปรึกษา ดังนี้ 1. รศ.วิราพร  พงศอ์าจารย์  2. รศ.บุญรักษ์   ตัณฑเ์จริญรัตน์      

3. ผศ.ดร.ศุภลักษณ์   วิริยะสุมน  4. ดร.วีระพงษ์   อินทร์ทอง  ให้กับนักวิจัยหน้าใหมส่ายสังคมศาสตร์

มีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจจ านวนกว่า 50  คน ความพึงพอใจตอ่การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดรอ้ยละ 90.0  ด้านการน าความรูไ้ปใช้

ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 86.4 ด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 90.8   

                                                   รูปภำพประกอบโครงกำร 
 

 

 

 

 

 
 

 

5.2 ทักษะกำรเขียนบทควำมวิชำกำรส ำหรับคณำจำรย์เพื่อตีพมิพ์เผยแพร่ใน

วำรสำรวิชำกำร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  เห็นความส าคัญของการพัฒนางานวิจัยที่จะสามารถ 

ช่วยพัฒนาคณาจารย์ให้มคีวามรู้ความสามารถยิ่งขึน้  จงึได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้บริการค าปรึกษา

กระบวนการในการท าวิจัย   ได้ด าเนินการจัดท าเป็น Mobile Clinic Research โดยการส่งแบบกรอก

ข้อมูลแบบขอรับบริการปรึกษาวิจัยไปยังทุกคณะเพื่อส ารวจ ความตอ้งการขอรับบริการจากคลินกิวิจัย 

มีผู้ตอบแบบขอรับบริการปรึกษาวิจัยจ านวนทั้งหมด 34 คน  ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการขอรับการปรึกษา

เรื่อง การตพีิมพ์เผยแพร่บทความวชิาการและบทความวจิัย ดังนัน้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจงึเป็น

หนว่ยงานกลางที่ประสานผู้เช่ียวชาญ และได้จัดประชุมเชงิปฏิบัติ การพัฒนาทักษะการเขียนบทความ

วิชาการส าหรับคณาจารย์เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2556  ณ หอ้งประชุมศริิราชภัฏ  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)  โดย รองศาสตราจารย์.ดร.โยธิน  แสวงด ี   (สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) ให้เกียรตมิาเป็นวิทยากร  
 

รูปภำพประกอบโครงกำร 
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5.3 โครงกำรส่งเสรมิกำรท ำงำนวิจัยเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม 

               สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดโครงการส่งเสริมการท างานวิจัยเป็นทีมแบบมี 

ส่วนรว่มเพื่อผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา

จัดให้มกีารสัญจรไปแตล่ะคณะ ระหว่างวันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2556 ดังนี้ 

วันที่  8  สิงหาคม  2556  ประชุมคณะกรรมการเตรยีมความพรอ้มจัดท าแนวทางการสนับ  

                                  สนุนส่งเสริมการท างานวิจัยเป็นทีมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก  

                                  Herp ปี 2557 และการจัดท าข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่ 

                                  บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

วันที่  9  สิงหาคม  2556  ประชุมรว่มกับเขตพื้นที่การศกึษาที่ 3  เพื่อส ารวจความตอ้งการใน 

                                  การรับบริการวิชาการและแนวทางการท างานวิจัยเป็นทีม 

วันที่  10  สิงหาคม  2556  ประชุมรว่มกับเขตพื้นที่การศกึษาที่ 2  เพื่อส ารวจความตอ้งการ 

                                   ในการรับบริการวิชาการและแนวทางการท างานวิจัยเป็นทีม 

วันที่  13,14 และ 19  สิงหาคม  2556   

    ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจร่วมกับแนวทางการจัดท าชุดโครง  

                                   การวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก Herp ปี 2557 และการจัดท า 

                                   ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัยและการ 

                                   เรียนการสอนกับคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ คณะ 

                                   วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการจัดการ  เทคโนโลยี  

                                    อุตสาหกรรม   และ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ 

                                           รูปภำพประกอบโครงกำร 

  

 
 

 

 

5.4 โครงกำรอบรมกำรจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทำงปัญญำ 

                      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การคุ้มครองสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์    เมื่อวันที่ 29 - 30 
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สิงหาคม 2556 ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนอนุสิทธิบัตรและสทิธิบัตร” โดย ดร.ปรีดา ยังสุขสถาพร (ผอ.

สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)  การท าความเข้าใจของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ 

TLO ความรูค้วามเข้าใจงานลิขสิทธิ์และทรัพย์สนิทางปัญญาจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  โดย 

คุณนรินทร์  พสุนธราธรรม  (ผูเ้ชี่ยว ชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์) ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับสิทธบิัตร/อนุ

สิทธิบัตร และเทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร โดย คุณนศิาชล  ศศานนท์  (หัวหนา้กลุ่มส่งเสริมการใช้

ประโยชน์ทรัพย์สนิทางปัญญา)   

รูปภำพประกอบโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

5.5 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนบทควำมวิชำกำรส ำหรับบัณฑิตศึกษำ 

                 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นอกจากมีการพัฒนานักวิจัย

แล้วยังได้มีการพัฒนาบัณฑิตศกึษาด้วย โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการเขียน

บทความวชิาการส าหรับบัณฑติศกึษา ขึ้นในวันที่ 25  พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ณ ห้องปางอุบล ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการใหก้ับนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ได้รับเกียรตจิาก รองศาสตราจารย์ดร.โยธิน  แสวงด ี จากสถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม มหาวิทยาลัยมหดิล มาเป็นวิทยากรในการประชุมเชงิปฏิบัติการในครั้งนี้ มผีู้เข้าร่วมประชุม

และให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก ทั้งคณาจารย์ และนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาไม่น้อยกว่า 120 

คน  จากการประเมินผลผูเ้ข้าร่วมประชุม มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นร้อยละ 95.8  ด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อย

ละ 97.6  ด้านการน าความรู้ที่ได้ไปประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นรอ้ยละ 98.4 
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รูปภำพประกอบโครงกำร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 พัฒนำศักยภำพนักวิจัยหัวข้อ “เทคนิคกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย 

          อย่ำงไร? ให้โดนใจ 5ส และ  1ว 

                   สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้จัดโครงการบรรยาย

พิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยอย่างไร ?   ให้โดนใจ 5ส และ  1ว”  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักการ

เขียนข้อเสนอโครงการที่ถูกต้อง  และฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะกระบวนการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดีถือ

เป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 10  มิถุนายน  2556  ตั้งแต่

เวลา 08.30 – 16.10 น. ณ ห้องประชุมปางอุบล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์  ริเวอร์วิว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในการจัดโครงการครั้งนี้  มีคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการ

ทั้งสิ้น  25  คน และได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน รศ.ดร.พีรเดช  ทองอ าไพ    ผู้อ านวยการ

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีแนวทางการท าโจทย์วจิัย ดังนี้ 

           1) โจทย์อาจถูกก าหนดมาแล้วจากหน่วยงานจัดการทุนวิจัย ที่ผ่านกระบวนการศึกษาให้เห็นใน

ภาพรวม นักวิจัยอาจหยิบเลือกประเด็นที่สนใจ มาพัฒนาเป็นโครงการวจิัย   

          2) โจทย์วิจัยมาจากผู้ใช้ผลงานวิจัย มีผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นและรอ

การแก้ไข ซึ่งนักวิจัยจะต้องวิเคราะหท์างเลือกในการแก้ปัญหาให้เหมาะสม แล้วเขียนเป็นโครงการวิจัย  

          3) โจทย์วิจัยคิดขึ้นเองโดยนักวิจัย ซึ่งในกรณีนี้นักวิจัยจะต้องตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มาก

ที่สุด และเขยีนโครงการที่จูงใจให้คนอ่านเชื่อว่ามีความส าคัญและท าได้  

          การตั้งโจทย์วิจัย สามารถท าได้โดยอาศัยรูปแบบที่ต่างกัน เช่น การจัดเวทีระดมความคิด

ประชุมหารือ หรือท าประชาพิจารณ์ การท าผังมโนความคิด (mind mapping) จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ประชาชน นักวิจัย/นักวิชาการ ภาคการผลิต และภาคราชการ อย่างไรก็ตามรูปแบบ

การจัดประชุมดังกล่าวบางครัง้ก็มีขอ้ด้อย เพราะในบางเวที ผูท้ี่แสดงความคิด มัก  dominate  อยู่ที่ใคร

ฝา่ยใดฝา่ยหนึ่ง ไม่ได้ความคิดเห็นจากทุกๆ คนที่เข้าร่วม บางคนไม่พูดหรือแสดงความคิดเห็นเลย หรือ

การท า mind mapping ท าให้ได้แผนผังที่กระจายไม่มีความเป็นเหตุเป็นผลกันที่ชัดเจน เป็นต้น  

           การเพิ่มขีดความสามารถในการตั้งโจทย์วิจัยสามารถท าได้โดยการใช้เทคนิคผสมผสานโดย

อาศัยเครื่องมือส าคัญได้แก่ logical framework, priority setting หรือ modified SWOT, 5-why process 

และ  roadmap & milestone ซึ่งตัวอย่างที่ วิทยากรได้ยกตัวอย่างกับผู้เข้าร่วมประชุมคือการตั้งค าถาม

กับผู้เข้าร่วมประชุมว่า “พิษณุโลกมีปัญหาที่ควรแก้ไขอะไรบ้าง” แล้วให้ผู้ร่วมประชุมแสดงความเห็น

โดยการใช้ card technique  และจากกระบวนการดังกล่าว  ท าให้ได้มาซึ่งประเด็นที่เป็นที่สนใจ 6 

ประเด็น  คือ  สิ่งแวดล้อม อุทกภัย คุณภาพชีวิต  ราคาผลผลิต  จราจร และ ความเป็นอยู่   เมื่อได้

ประเด็นปัญหาดังกล่าวแล้ว น ามาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยใช้เครื่องมือคือ Priority setting 

โดยให้ผู้ร่วมประชุมพิจารณาถึงความส าคัญและความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา เพื่อคัดเลือกปัญหาที่

ควรน าไปแก้ไขตามล าดับ หลังจากนั้นเลือกปัญหามาวิเคราะห์สาเหตุ โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์

ปัญหา 5-why process  วิเคราะห์ให้ได้ว่า อะไรคือปัญหาที่เป็นอยู่ และหาสาเหตุของปัญหาให้ได้ถึง

ที่สุด โดยการหาค าตอบให้ได้ว่าท าไม ท าไม และท าไม จนเมื่อถึงที่สุดตอบไม่ได้ว่า “ท าไม” จุดนั้นคือ

ประเด็นที่ตอ้งหาค าตอบ (ด้วยการวิจัย) กระบวนการนี้จึงเป็นการแปลงปัญหาให้เป็นโจทย์  

            เมื่อได้โจทย์วิจัยที่ชัดเจนแล้วจากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น นักวิจัยจะต้องเขียนและพัฒนา

ข้อเสนอโครงการ โดยจะต้องชีใ้ห้เห็นความส าคัญของโครงการดังกล่าว มีใครท าอะไรไว้แล้วบ้าง ตรวจ

เอกสารให้ครบถ้วนเรียบเรียงให้เห็นความเชื่อมโยง และคิดวิเคราะห์ให้ได้ว่า เราต้องการอะไร ด้วยวิธี

ใด ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจน เพราะวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจนจะน าไปสู่วิธีการที่ชัดเจน ท าให้

โครงการวิจัยบรรลุเป้าหมาย  

           สรุปการวิจัยที่จะให้เกิดผลกระทบในทางบวก ไม่ให้ถูกมองว่าเป็นงานวิจัยขึ้นหิ้ง จะต้องอาศัย

การบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นกระบวนการ จัดการ input  ต่างๆ ได้แก่ คน ทรัพยากรที่มีอยู่ 

ทรัพยากรที่ต้องการ มีการจัดการและวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการจัดการที่ต้นทางตั้งแต่ การ

พัฒนาโจทย์วจิัย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างสนับสนุน เมื่อมี

การด าเนินโครงการไปแล้วจะต้องมีระบบการติดตาม และปรับแก้โครงการหากมีปัญหา เพื่อประกัน

ความส าเร็จของงาน และมีการจัดการที่ปลายทางเพื่อผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ที่มี

ผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติตอ่ไป  

            เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการจัดโครงการครั้งต่อไป สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ด าเนินการ

ประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ โดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วม

โครงการทั้งหมด 49 คน  มีผู้ตอบแบบประเมินกลับคืนทั้งสิ้น 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.42  ของ
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จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด  เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินของข้อมูลทั่วไปพบว่าผู้เข้าร่วม

โครงการส่วนใหญ่มาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รองลงมาได้แก่คณะมนุษยศาสตร์  คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คิดเป็นร้อยละ 36.0  24.0  และ  16.0  ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังพบว่า

ผู้เข้าร่วมโครงการเกือบครึ่งหนึ่งมีการรับรู้ข่าวสารของการประชุมจากหนังสือเวียน  รองลงมาได้แก่

จดหมายข่าว  และทาง e – mail  คิดเป็นรอ้ยละ 31.2  26.0  และ 13.0 ตามล าดับ 

             ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี ้ มีคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  35  คน  จากคณะ

ครุศาสตร์  วิทยาการจัดการ  มนุษยศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการแจกแบบสอบถาม

เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ  และมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น  35  

คน  คิดเป็นร้อยละ 71.42  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความ

พึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดี  ( x = 4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.00   เมื่อท าการ

พิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายด้านพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และดี  

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจสูงสุด  คือ  ด้านวิทยากร  ในประเด็นการถ่ายทอดความรู้

ของวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิมีความชัดเจน ( x = 4.64) รองลงมาได้แก่ประเด็นการเชื่อมโยงเนื้อหาและ

ความครบถ้วนของเนื้อหา ( x = 4.56) และประเด็นการกระตุ้นให้ผู้ฟังใช้ความคิดและประเด็นการใช้

เวลาตามที่ก าหนดไว้ ( x = 4.52)  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการ

ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดโครงการ ประเด็นอาหาร มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

( x = 4.00) 

รูปภำพประกอบโครงกำร 
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6. โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยในระดับดีเด่น 

     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มี

ความสามารถในการวิจัย      โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยทราบถึงการเข้า

คัดเลือก และให้ส่งแบบเสนอขอรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นประเภทผลิตผลงานตีพิมพ์

เผยแพร่   มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการได้คัดสรรตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  จากผล

การด าเนินงานของโครงการที่ผ่านมาจึงได้ผู้ที่สมควรรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่น

ประเภทผลิตผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ประจ าปีงบประมาณ 2555  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 จ านวน  3 

รางวัล    ได้แก่ 

ประเภทผลงำนตีพมิพ์เผยแพร่ สำยวิทยำศำสตร์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร.คงศักดิ์  ศรแีก้ว     สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร.เกตุการ  ดาจันทา  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 ประเภทผลงำนตีพมิพ์เผยแพร่ สำยสังคมศำสตร์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร.นิคม     นาคอ้าย  สังกัดคณะครุศาสตร์       

รูปภำพประกอบโครงกำร 
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ผลงำนด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรบรกิำรวิชำกำร 

1. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อให้บริกำรวิชำกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำร : ทักษะ 

     กำรเป็นวิทยำกรกระบวนกำรเพื่อกำรบริกำรวิชำกำร 

ฝา่ยบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดการอบรมเชงิปฏิบัติการโครงการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริการวิชาการ: ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อการบริการ

วิชาการ ในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมบงกชเพชร ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนล่าง โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว  เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้มีความรู้

และทักษะในการบริการวิชาการหรือการถ่ายทอดความรู้ในการเป็นวิทยากรในการบริการวิชาการ  

โดยทั้ งนี้ ได้รับ เกียรติจาก ดร .ขจิต  ฝอยทอง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มาเป็นวิทยากรในการการอบรมครั้งนี้ โดยหัวข้อใน

การอบรมประกอบไปด้วย 1) ทักษะการเป็นวิทยากร 2) กิจกรรมวิทยากรเน้นกระบวนการ 3) วิทยากร

ที่ดีเป็นอย่างไร และ 4)Before action review (ความคาดหวัง)  ซึ่งพบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ให้

ความสนใจในการอบรมจ านวนทั้งสิ้น 42 คน เป็นคณาจารย์ จ านวน 26 คน และบุคลากรฝ่าย

สนับสนุน จ านวน 16 คน  และจากผลการประเมินโครงการ พบว่าคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมได้รับการ

พัฒนาศักยภาพในการบริการวิชาการ ร้อยละ 61.9 และมีคณาจารย์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ ปี 2556 ได้รับการพัฒนากระบวนการ/ทักษะในการบริการวิชาการหรือการ

ถ่ายทอดความรูใ้นการเป็นวิทยากรส าหรับการบริการวิชาการ ร้อยละ 19.23       

รูปภำพประกอบโครงกำร 

   
 

2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยความร่วมมอืกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล 

สงคราม ได้รว่มกันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาส าหรับผูบ้ริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก และ

นักเรียน โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปีงบประมาณ 2556 ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมออกเป็น  
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             2.1  “ติวเข้มเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้” ครั้งที่ 1 

ครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัด

กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ในพืน้ที่จังหวัดพิษณุโลก  และจังหวัด

เพชรบูรณ์  ตลอดจนนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่  6  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม  ได้รับประสบการณ์และเกิดการเรียนรูจ้ากการจัดกิจกรรมติว

เข้มเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้   

 

 

 

 

 

 
 

2.2 “ติวเข้มเพื่อเติมเต็มองคค์วามรู้” ครั้งที่ 2  วันที่ 10 – 11 มกราคม 2556  

                         

           

 

 

 

 

 

2.3  “English Camp”  ปีการศกึษา 2555  16 -17 กุมภาพันธ์ 2556  

      นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่  6  ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ บ้านนุช

เทียน บ้านรักไทย และอาทรอุทิศ  ได้รับประสบการณ์และเกิดการเรยีนรู้จากการจัดกิจกรรมค่าย

วิชาการ  “English Camp”  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษของโรงเรียนต ารวจตระเวน
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ชายแดนลาดเรอื บ้านนุชเทียน บ้านรักไทย และอาทรอุทิศ  ได้รับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดย

ผา่นกิจกรรมค่ายวิชาการ  “English Camp”         

 

 

3. โครงกำรเผยแพร่กำรสืบสำนและถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อพัฒนำชุมชนตำมแนว  

    พระรำชด ำริ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

                    จากการด าเนินโครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตาม

แนวพระราชด าริ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  ที่ได้ผล

งานวิจัยจากแผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวนทั้งสิ้น 14 โครงการ หรอืคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งด าเนินงานโดยคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะ

ครุศาสตร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสถาบันวิจัยและพัฒนา  มาร่วมเผยแพร่และ

สืบสานการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริ โดยได้จัดโครงการในรูปแบบของการ

จัดนิทรรศการ สื่อสิ่งพิมพ์ และฐานการเรียนรู้ 14 ฐานตามจ านวนโครงการฯ ซึ่งในแต่ละฐานมีการอบรม

และฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให ้ชาวบ้าน ครู  นักเรียน  นักศกึษา  กลุ่มแม่บ้าน  ชาวบ้าน  เกษตรกร  และ

ผูส้นใจได้ลงมอืปฏิบัติจริงหรอืได้เห็นผลการด าเนินงานในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม  ซึ่งการจัดนิทรรศการใน

ปีนี้เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ของการจัดงานจึงได้ด าเนินงานร่วมกับงานสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีการจัดเสวนาใหค้วามรู้ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ตามรอยพ่อหลวง” โดยได้รับ

เกียรติจาก ดร.พิศฐิ์  วรอุไร,  ดร.วิวัฒน์  ศัลยก าธร และดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ เป็นวิทยากร ซึ่งพบว่ามี
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ผูใ้หค้วามสนใจในการร่วมกิจกรรมทุกๆ กิจกรรมเป็นอย่างดี  สังเกตุได้จากจ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมใน

แต่ละฐานหมุนเวียนกันทั้ง 2 วัน กว่า 500 คน นอกจากนีไ้ด้มกีารจัดท าเอกสารเผยแพร่โครงการการสืบ

สานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชด าริ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

: 2 ทศวรรษ “รำชภัฏพิบูลสงครำม” กับกำรสืบสำนงำนตำมแนวพระรำชด ำร ิเพื่อเผยแพร่การ

เรียนรู้และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอันเกิดจากการสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด าริ เพื่อให้ชุมชนได้เห็นแนวทางและผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ  และ

เป็นการสร้างแรงจูงใจในการน าผลการเรียนรู้หรอืประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมในแต่ละฐาน รวมถึง

ความรู้ที่ได้จากการฟังเสวนาไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป 

รูปภำพประกอบโครงกำร 

1.  กำรเสวนำวิชำกำร  เรื่อง  “วิทยำศำสตร์ตำมรอยพ่อหลวง” 
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2.  นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ 

   

3.  นิทรรศกำรผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริฯ    
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4.  กิจกรรมเข้ำฐำนกำรเรยีนรู้โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำรฯิ 
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ผลกำรด ำเนินงำนคลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

1. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกข้ำวลืมผัว 

              โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวลืมผัว ภายใต้แผนงานการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2556 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ า

ทิพย์ วงษ์ประทีป เป็นหัวหน้าโครงการ  โครงการดังกล่าวเกิดจากความต้องการของศูนย์เรียนรู้

กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลสายค าโห้ อ าเภอทับคล้อ จังหวัด

พิจิตร ที่มีการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวสารอินทรีย์ นอกจากนี้ทาง

ชุมชนยังมี เครือข่ายเป็นเกษตรกรและชาวนา ที่เน้นการท านาถึงร้อยละ  80 ทางชุมชนจึงมีความ

ต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าให้ข้าวไทยโดยเฉพาะ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมีสมาชิกที่ต้องการฝึกอบรมประมาณ 100 คน ดังนั้นจึงได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อ

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวลืมผัว ซึ่งมีกิจกรรมการอบรม เรื่อง การ

ผลติน้ าชาจากข้าวลืมผัว การท าวุ้นชาข้าว การผลิตน้ าข้าวกล้อง การท าน้ าอัญชันมะนาวพร้อมดื่มและ

เข้มข้น และการแปรรูปข้าวเม่าหมี่ลืมผัวสมุนไพรสามรส โดยการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้มี

จ านวนผูใ้ห้ความสนใจเข้าอบรม จ านวน 120 ราย ในการอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่นๆ ละ 40 คน ใช้เวลา

อบรมรุ่นละ 2 วัน ในระหว่างกิจกรรมวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอมรมมีส่วนร่วมในกระบวนการ

เรียนรู้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการซักถาม การเสนอความคิดเห็น การจับกลุ่มระดมความคิดในการท า

กิจกรรม เพื่อหาแนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการวิจารณ์ผลหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น ซึ่งจากการ

ประเมินด้านข้อมูลวัดความพึงพอใจจากผู้เข้าอบรม พบว่า  ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 

88.77 ส่วนข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรมีระดับคะแนนอยู่ในช่วงระดับมากที่สุด (5 คะแนน) และ

ระดับมาก (4 คะแนน) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 79 ที่เห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสม จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด 

120 คน ผู้เข้าอบรมจ านวน 117 คน คาดว่าสามารถสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป และผล

การตดิตามหลังการอบรมผูเ้ข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่จะน าความรูท้ี่ได้รับไปใช้ในครอบครัว ในชุมชน/กลุ่ม 

ที่ท างานและเมือ่มีโอกาส โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งสิน้ 82,000 บาท 

 กิจกรรม การเตรียมการประชุมรว่มกับสมาชิกเบือ้งต้นของการด าเนินการถ่ายทอด 

อบรม ตลอดจนปรึกษาหารือถึงแนวทางการรว่มมอื และส ารวจสถานที่เพื่อการจัดเตรยีมอุปกรณ์ใน

การฝึกอบรม หัวหน้าโครงการประชุมรว่มกับตัวแทนศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ นายจักรภฤต บรรเจดิกิจ เพื่อจัดท าปฏิทินการอบรมและส ารวจสถานที่
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เพื่อการจัดเตรยีมอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยทางด้านตัวแทนชุมชนมีความต้องการให้แบ่งการอบรม

เป็น 3 รุ่นๆ ละ 40 คน ระยะเวลารุ่นละ 2 วัน ดังนี้  

 รุ่นที่ 1 วันที 9-10 กรกฎาคม 2556  

 รุ่นที่ 2 วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2556  

 รุ่นที่ 3 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 

โดยมีหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 5 หลักสูตร แบ่งการอบรมเป็น 2 วัน   

หลักสูตรการอบรมวันที่ 1 

1) การเลือกใช้วัตถุดิบและน้ ามันทอด กรรมวิธีการผลิตและการบรรจุ  

2) การผลิตน้ าชาจากข้าวลืมผัว 

3) การท าวุ้นชาข้าว 

4) การผลิตน้ าข้าวกล้อง 

5) การท าน้ าอัญชันมะนาวพร้อมดื่มและเข้มขน้ 

หลักสูตรการอบรมวันที่ 2 

6) การแปรรูปข้าวเม่าหมี่ลมืผัวสมุนไพรสามรส                                                                                                       
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      หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น ทางคณะผู้ท างานได้มีการติดตามผลการอบรมถ่ายทอดอย่าง

ต่อเนื่อง การติดตามประเมินผลพบว่ามีผู้ส่งแบบข้อมูลทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งเป็นจ านวน ผู้ที่เข้าอบ

ร่วมอบรมทั้งหมด โดยผลการติดตามประเมินแสดงดังข้อ 3.5 ซึ่งส่วนใหญ่จะน าไปใช้ประโยชน์

ภายในครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้เข้าอบรมที่น าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พบว่า มีผู้น าองค์ความรู้ไปต่อยอด

จ านวน 2 ราย คือ นางวาสนา โสดา และนางตาด า ฟองเปี้ย 

2. หมู่บ้ำนข้ำวปลอดสำร อำหำรปลอดภัย 

   การด าเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ข้าวปลอดสาร อาหาร

ปลอดภัย ปี 2556 เป็นการสร้างความยั่งยืนให้หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหมู่บ้าน

ข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย ณ บ้านบางกระน้อย หมู่ 2 ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม 

จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งด าเนินกิจกรรมการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พร้อมกับการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูปข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย และการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีหัวหน้าโครงการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ าทิพย์ วงษ์ประทีป โดยการ

ด าเนินงานปี 2556 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มให้แก่แกนน าในหมู่บ้าน ทั้งหมด 25 ราย เรื่อง การ

เพิ่มมูลค่าน้ าตาลมะพร้าว การผลิตขา้วพองปรุงรส และการผลิตชาข้าว พร้อมกับการให้ค าปรึกษา/ฝึก

ปฏิบัติการในการเป็นวิทยากรชุมชนของแกนน า และการส่งเสริมการจัดจ าหน่ายด้วยตราสินค้าและ

บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งมีขยายผลการถ่ายทอดอบรมไปยังลูกข่าย จ านวน 5 หมู่บ้านของต าบลนครป่า

หมาก การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัย ประกอบด้วย 
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หมู่ที่ 1 อบรมเรื่อง การเพิ่มมูลค่าน้ าตาลมะพร้าว ด้วยการเสริมธัญพืชและสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ต่อ

ร่างกาย และยังท าให้มีสีสันน่ารับประทาน หมู่ที่ 3 อบรมเรื่อง การผลิตชาข้าว/การปลูกผักปลอด

สารพิษ/การผลิตน้ าผัก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลที่มีอยู่ในท้องถิ่น หมู่ที่ 4 อบรมเรื่อง การผลิตข้าว

พองปรุงรส หมู่ที่ 8 และ 9 อบรมเรื่อง การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  ซึ่งมีการแนะน าเทคนิคในการ

คัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลผลติและแนะน าการลดปัญหาข้าวดีด-ข้าวเด้ง โดยตลอดการอบรม

วิทยากรประจ าหมู่บ้านสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้เข้าอบรมด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายเข้าถึงคนในชุมชน และสามารถ

ด าเนินกิจกรรมขึ้นได้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แสดงให้ว่าหมู่บ้านแม่ข่ายสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนได้ดี จากการประเมินของผู้เข้าอบรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 100 คน มี

ผูเ้ข้าร่วมอบรมจ านวนทั้งสิ้น 130 คน โดยผลคะแนนการประเมินด้านข้อมูลวัดความพึงพอใจจากผู้เข้า

อบรมจ านวน 130 คน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 84.40 ส่วนข้อมูลเพื่อการ

ปรับปรุงหลักสูตรมรีะดับคะแนนอยู่ในชว่งระดับมากที่สุด (5 คะแนน) และระดับมาก (4 คะแนน) ซึ่งคิด

เป็นร้อยละ 82.4 ที่เห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสม จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด 130 คน และการติดตาม

ผลการภายหลังจากการอบรม พบว่า หลังจากการอบรมผู้ที่เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับ

ถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด 130 คน โดยน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในครอบครัว ชุมชน ที่ท างาน และ

น าไปใช้เมื่อมีโอกาส โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเป็นจ านวน 187,000 บาท 

   โดยมีเนื้อหา  การถ่ายทอดการด าเนินกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมูบ่้านข้าวปลอดสาร-อาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2556  แบ่งเป็น 6 กิจกรรมคือ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชีแ้จงการด าเนนิงาน 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มเติม /องค์ความรูใ้หม่ๆ ให้แก่ แกนน าใน 

                  หมู่บ้าน 
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           กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมเผยแพร่สถานที่ส าหรับดูงาน 

    

                                         

                                 แบบเดิม               แบบใหม่              แบบปรับปรุง 

            กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมการด าเนนิงาน 

 



~ 67 ~ 

 

 รายงานประจ าปี 2556  สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

 

           กิจกรรมที่ 5 ด าเนนิงานขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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          กิจกรรมที่ 6 ตดิตามประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนงาน 
               

3. โครงกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ได้ด าเนินโครงการบริการให้ค าปรึกษา ประจ าปี 

งบประมาณ 2556 ภายใต้แผนงานการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี เป็น

ตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีรว่มกันระหว่างเครือขา่ย เป็นศูนย์ประสานงาน

และสนับสนุนงานทางวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี และนวัตกรรม  ประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี ให้เป็นที่

รู้จักมากขึ้น โดยให้บริการค าปรึกษา ถ่ายทอด และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเขตจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีการด าเนินกิจกรรม

การให้บริการแก่สังคม คือ การให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี  รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย

และพัฒนา  การส ารวจความต้องการทางเทคโนโลยี การประสานงานและการบริหารจัดการภายใน

สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกฯ และระหว่างเครือข่าย  การสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัดด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการด าเนินงานลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่ต้องการ

ขอรับบริการนอกสถานที่ โดยทางคลินิกเทคโนโลยีมีกิจกรรมการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความต้องการ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการให้บริการในรูปแบบของการให้บริการค าปรึกษาในพื้นที่ที่

รับผิดชอบโดยการเชิญผู้เช่ียวชาญที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในคณะต่างๆ  ให้บริการประชาชน
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ตามความต้องการ  โดยเน้นการลงพื้นที่ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริม และด้านการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชน 

จากผลการด าเนินงานให้บริการ พบว่า มีผู้เข้ารับบริการ  จ านวน  201  ราย  แบ่งเป็นการรับบริการ

ด้านข้อมูลจ านวน  100  ราย  และรับบริการด้านขอค าปรึกษาจ านวน  101  ราย จากการประเมินร้อย

ละความพึงพอใจในการด าเนินงาน พบว่า ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการมีระดับความพึง

พอใจอยู่ที่ร้อยละ 82.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการร้อยละ 93.1  ด้านข้อมูลร้อยละ 93.5  และด้าน

ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการร้อยละ 98.6 อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินความพึงพอใจ

โดยรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.6 โดยผู้รับบริการสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ

ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย การพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยแก้ปัญหา

เทคโนโลยีในการด าเนินชีวติประจ าวัน 
 

      

      
ภาพประกอบกิจกรรมการใหบ้ริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 

นอกจากนี้คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ด าเนินการประสานงาน

กับนักวิจัยภายในหน่วยงาน พร้อมกับชี้แจงถึงการด าเนินงานของคลินิกในรูปแบบต่างๆ เพื่อท าความ

เข้าใจร่วมกัน และยังมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงานและเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

ในรูปแบบของจดหมายข่าว เว็บไซต์ และสื่อท้องถิ่น  ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย และ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

           
ภาพที่ 2 การประชุมช้ีแจงการด าเนินงานของคณะท างาน OTOP 
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จดหมาย      ข่าวเว็บไซต์     สื่อท้องถิ่น 

ภาพที่ 3 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

4. กิจกรรม กำรประสำนงำนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนพัฒนำจังหวัดด้ำน  วทนฯ 

ผศ.ดร.น้ าทิพย์ วงษ์ประทีป ในฐานะผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มี

การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรม กบจ. ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อท าหน้าที่ประสานงานและ

สนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาจังหวัดด้าน วทน. ตามวาระการประชุมของ กบจ. จังหวัด

พิษณุโลก ที่มีก าหนดการประชุม โดยได้หนังสือเรียนเชิญจาก ส านักงานยุทธศาสตร์ จังหวัด  ให้

เข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ ที่ก าหนด 

นอกจากนี้คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ กับเครือข่ายของจังหวัด โดยมีส่วนร่วมในการเป็นคณะท างานร่วมกับ KBO, PSCO และ

ส านักงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ภายใต้

การดูแลของพัฒนาชุมชนจังหวัดด้วย 

ตลอดจนทางทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยัง ให้บริการ

ค าปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต  

ผูป้ระกอบการ  OTOP ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนนโยบายพัฒนาจังหวัดด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการให้สามารถน าองค์ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์มาปรับใช้เพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนต่อไปในอนาคต  
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ภาพที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัดด้าน วทนฯ 

5. กิจกรรม ด ำเนินกำรลงพื้นที่ (คลินิก mobile unit)  แก้ไขปัญหำให้แก่ผู้ที่ต้องกำรขอรับ 

    บริกำรนอกสถำนที่ 

 การด าเนนิการลงพื้นที่เพื่อบริการให้ค าปรึกษานอกสถานที่ของคลินกิเทคโนโลยี มีดังนี้ 

 กิจกรรมการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ณ  กลุ่มกล้วยสอดไส้กระทะทอง  กลุ่มผู้น าอาชีพก้าวหน้า(สิงห์ทอง)  หมู่ 4  ต าบลไผ่ขอ

ดอน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   

     

 ลงพื้นที่  หมู่ที่ 2  ต.ทับคล้อ  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร  การให้บริการค าปรึกษาใน

เรื่องการผลิตสบู่ก้อน  และยาหม่องน้ า  น าโดย    ดร .เฉลิมพร  ทองพูน  อาจารย์ประจ าคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้เช่ียวชาญทางด้านเคมีภัณฑ์)  พร้อมด้วย  ผศ.ดร.น้ าทิพย์  วงษ์ประทีป  

ผูจ้ัดการคลินกิเทคโนโลยีและทีมงานเจ้าหนา้ที่คลินกิเทคโนโลย ี
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 กิจกรรมการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ณ กลุ่มกล้วยปรุงรส (กลุ่มแม่บ้านหมูท่ี่3 ไผ่ขอดอน)  หมู่ 3  ต าบลไผ่ขอดอน  อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก  

     
 การให้บริการค าปรึกษาทางดา้นเรื่องการพัฒนาผลติภัณฑแ์ละอาชีพ โดย ผศ.ดร.น้ า

ทิพย์ วงษ์ประทีป  และทีมงานคลินกิเทคโนโลยี  ณ  กลุ่มสุธาสนิี  เพื่อ หมู่ 3  ต าบลหนองกระโดน  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  

 

 กิจกรรมการให้บริการค าปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย  ผศ.สนิท  

ปิ่นสกุล  และอาจารย์วิมล  ทองดอนกลิ้ง  ทีมวิทยากรอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ

นายขันแก้ว  สมบูรณ์  ผู้ช่วยวิทยากร  ได้ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางด้านการสร้างต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  ให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตาปะขาวหาย จ.พิษณุโลก ณ  คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อเป็นการบูรณาการกับการเรียนการ

สอนในเรื่องของการสร้างอาชีพ  จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเพื่อน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อให้แก่

กลุ่มประชาชนทั่วไปในพืน้ที่ใกล้เคียงที่สนใจได้น าไปสร้างอาชีพเสริมได้ตอ่ไป 
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 กิจกรรมการให้บริการค าปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ดร.อารี

รัตน์  อิ่มศิลป์  และ  ดร.ชุติมา  เลิศลักษมี  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

พร้อมทีมงานคลินิกเทคโนโลยี  ได้ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางด้านวิธีการท านาข้าวปลอด

สารพิษโดยใช้ระบบ GAP  ณ  หมูบ่้านผารังหมี  ม.3  ต.ไทรย้อย  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก 

 

 กิจกรรมการให้บริการค าปรึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยอาจารย์

วิมล  ทองดอนกลิ้ง  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  พร้อมทีมงานคลินิกเทคโนโลยี  ได้

ให้บริการค าปรึกษาและขอ้มูลด้านวิธีการเคลือบผลติภัณฑเ์ซรามิกส์  ณ  บ้านบางแก้ว   ต.บางระก า  

จ.พิษณุโลก 

 การให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่กลุ่มผู้ประกอบการเรื่องการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ รว่มกับคณะท างานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 

 
 

4  

 นิทรรศการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ข้าวของชุมชน (ข้าวอบกรอบปรุงรส) ในงานสถาปนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ บริการให้ความรู้ ค าแนะน าในการผลิต

ผลติภัณฑ์ขา้วอบกรอบปรุงรส 
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 น าโครงการหมูบ่้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  “หมู่บ้านข้าวปลอดสาร  อาหาร

ปลอดภัย” เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย  ประจ าปี  2555  

“TechnoMart  Innomart 2012”  น าโดย  ผศ.ดร.น้ าทิพย์  วงษ์ประทีป  ผูจ้ัดการคลินกิเทคโนโลยี  

พร้อมดว้ย  ดร.ชุติมา  เลิศลักษมี  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  (ผูเ้ชี่ยวชาญ

เรื่องข้าว)  และทีมงานคลินิกเทคโนโลยี 

 
 กิจกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

สู่สากล ให้บริการความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ประจ าปี 2556ระหว่างวันที่ 6-21 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 

 

              

 การติดตามการให้บริการค าปรึกษาของโครงการ OTOP โดยทางผศ.ดร.น้ าทิพย์  วงษ์ประทีป  

ผูจ้ัดการคลินกิเทคโนโลยี  พรอ้มด้วยทีมงานคลินิกเทคโนโลยี  ร่วมลงพื้นที่เพื่อด าเนินโครงการพัฒนา
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ศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  ทั้ง  8  

โครงการ  ซึ่งมีรายละเอียดในการลงพื้นที่ด าเนินงานโครงการดังนี้ 

1. อ.วรลักษณ์  สุริยวงศ์  อาจารย์ ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ที่ปรึกษา

โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP)สู่สากล (ผลิตภัณฑ์กล้วยอบ

เนย)  ลงพื้นที่  ณ กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านหนองตูม อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  เพื่อประชุม

ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการ ในการเตรียมการฝึกอบรม  และได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างที่

ปรึกษาโครงการกับ นางปราย กลิ่นหอม ตัวแทนผู้ประกอบการ OTOP เพื่อชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงาน  พร้อมกับได้แจ้งกับตัวแทนกลุ่มถึง ผลการศึกษาจากผลส ารวจครั้งก่อนเพื่อท าการ

ออกแบบเครื่องหั่นชิ้นกล้วยกึ่งอัตโนมัติที่สามารถควบคุมขนาดความหนาของชิ้นที่ผ่านการสไลด์

ได้ โดยแบบและแนวทางการท างานของตัวเครื่องได้น าเสนอให้ตัวแทนผู้ประกอบการ OTOP 

พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อไป  

2. ผศ.ดร.น้ าทิพย์  วงษ์ประทีป  อาจารย์ ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ที่

ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)สู่สากล (ผลิตภัณฑ์เส้น

ก๋วยเตี๋ยวใยอาหารรสผัดไทย)  ลงพืน้ที่  ณ  107/2 หมู่ 9 ต าบลในเมือง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัด

สุโขทัย  เพื่อร่วมประชุมกับนายจักราวุธ  ภูวประภาชาติ  ประธานกลุ่มเพื่อหาแนวทางการพัฒนา

สินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และทางกลุ่ม OTOP ได้เสนอแนวคิดการผลิตภัณฑ์ผัดไทยพร้อม

รับประทานในถุงรีทอร์ตเพาว์ เพื่อตอบสนองและอ านวยความสะดวกของลูกค้า  และเพื่อการ

แข่งขันเชิงพาณิชย์  ซึ่งในขณะนี้ทางที่ปรึกษาโครงการได้ด าเนินการทดลองผลิตน้ าซอสผัดไทยใน

สูตรต่างๆ เบื้องต้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปทางด้านรสชาติของน้ าซอสผัดไทย และน าข้อมูลที่ได้ไป

ด าเนินการถ่ายทอดฯต่อไป 

3. ผศ.ดร.น้ าทิพย์  วงษ์ประทีป  อาจารย์ ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ที่

ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)สู่สากล (ผลิตภัณฑ์น้ าหวาน

กล้วยเข้มข้น)  ลงพื้นที่  ณ  บริษัท ศิริวานิช (เอสแอนด์ดับเบิ้ลยู)) เลขที่ 109/2 หมู่ 3 ต าบลสมอ

แข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อพบกับนางอนุสรณ์  วนสุวานิช (ประธานกลุ่มผู้ผลิตสินค้า 

OTOP บริษัท ศิริวานิช (เอสแอนด์ดับเบิ้ลยู)) เพื่อร่วมประชุมหาแนวทางการพัฒนาสินค้า

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยกลุ่มมีความต้องการพัฒนาสินค้าที่ตั้งต้นจากวัตถุดิบที่เป็นกล้วยตาก มี

ความเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แตกต่างที่มีจากท้องตลาด  ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายลงทุนต่ าในการผลิต

เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่  ทางทีมงานที่ปรึกษาโครงการจึงด าเนินการหาชนิดและผลิตภัณฑ์ตัว

ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเพื่อตอบรับเหตุการณ์ของยุคอาเซียน จากนั้นน า

ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์เพื่อท าการทดลองจัดท าต้นแบบ  
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4. ผศ.ทรงพรรณ  สังข์ทรัพย์  อาจารย์ ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ที่

ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)สู่สากล (ผลติภัณฑ์ข้าวเม่า

หมี่) ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม OTOP (นายคะแนน  เนตรอิ่ม  

ประธานกลุ่ม)  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านสระบัว ต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิ์ประทับ

ช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อวางแนวทางและวิธีการด าเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งชี้แจงกิจกรรมและวิธี

ด าเนินงานของที่ปรึกษา  และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่ในรูปแบบ

ข้าวเม่าอัดแท่งพร้อมรับประทาน ที่พกพาสะดวก รับประทานได้ง่าย ที่ยังคงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ให้มีความพองกรอบเก็บรักษาได้นาน 

5. ผศ.ทรงพรรณ  สังข์ทรัพย์  อาจารย์ ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ที่

ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)สู่สากล (ผลิตภัณฑ์ครูอ๊อด

มะขามปรุงรส) ลงพื้นที่พบกับนางมารวย  จันทร์แจ้ง  ประธานกลุ่มครูอ๊อดมะขามปรุงรส  ณ  ที่

อยู่ 575/53 ซอย 10 ถนนสนามบิน ต าบล.ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อรวบรวม

ข้อมูลเบื้องต้น และให้ค าแนะน าถึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆของโครงการ    

6. ดร.ชุติมา  เลิศลักษมี อาจารย์ ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ที่ปรึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ ์ (OTOP)สู่สากล (ผลติภัณฑ์น้ าดอกกระเจี๊ยบ

เข้มข้น)ลงพื้นที่  ณ  หจก.ลูกจงรัก 329/200 หมู่ 4 ต.บ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

เพื่อส ารวจข้อมูลเบื้องต้น/ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ

และที่ปรึกษาโครงการ เพื่อท าความเข้าใจในการท างานและเก็บข้อมูลความต้องการของ

ผู้ประกอบการศึกษา และด าเนินการตรวจสอบสายการผลิตเพื่อวางแผนการออกแบบเครื่องสกัด

น้ าดอกกระเจี๊ยบสดต้นแบบให้มีลักษณะการท างานของเครื่องที่สามารถแยกกากและแยกน้ า

กระเจี๊ยบออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอนในการด าเนินงาน   และน าไปเสนอแก่ผูป้ระกอบเพื่อด าเนนิการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีตอ่ไป 

7. ดร.ชุติมา  เลิศลักษมี อาจารย์ ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ที่ปรึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ ์ (OTOP)สู่สากล (ผลติภัณฑ์น้ าพริกนรกปลา

ย่าง)  ลงพืน้ที่  ณ  วิสาหกิจชุมชนพันธกิจแม่มานิต 205/1 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ระกา อ าเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อท าความเข้าใจกับหัวหน้ากลุ่มถึงแนวทางในการท างานของทีมงานผู้เสนอ

โครงการ  จากนั้นที่ปรึกษาได้จัดประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม OTOPในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

แผนการติดตาม และการประเมินผล  ซึ่งแผนในการอบรมต่างๆ รอการยืนยันวันอบรมจาก

หัวหน้ากลุ่ม OTOP ที่แน่นอนอีกครั้ง 

8. ดร.วิษณุ  ธงไชย  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา

ศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)สู่สากล (ผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดบรรจุขวดพร้อมดื่ม)  
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ได้ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานโดยมีบุคลากร อาจารย์และที่ปรึกษาโครงการ จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการกระบวนการผลิต มาตรฐานและการควบคุม

การกระบวนการผลิตอาหารให้ปลอดภัย เพื่อด าเนินการให้ความรู้ในขั้นตอนการผลิตแบบปลอด

เชื้อ ในการควบคุมคุณภาพและผลิตน้ าตาลสด  จากนั้นผศ.ดร.น้ าทิพย์  วงษ์ประทีปได้ลงพื้นที่  

ณ  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา เลขที่ 124 หมู่ที่ 3 ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัด

พิษณุโลก  เพื ่อประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการร่วมกับแกนน าชุมชนถึงแนวทางและวิธีการ

ด าเนินงาน พร้อมกับส ารวจความต้องการของกลุ่ม   และน าข้อมูลกลับมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการ

ด าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยีตอ่ไป 
 

   ผลกำรประเมินเพื่อวัดควำมพึงพอใจและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

คลินิกเทคโนโลยีได้มกีารตดิตามการด าเนินงานให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี  ด้วย

การใช้แบบวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการภายหลังจากที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามได้ให้ค าปรึกษาหรือข้อมูล เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการทั้งการค าปรึกษาและข้อมูล ซึ่ง

จะใช้แบบฟอร์มที่ก าหนดโดยส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่วัดคุณภาพ  3  

ด้าน  คือ  ดา้นกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และด้านข้อมูล  รวมไป

ถึงภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการ  การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์  และลักษณะการน าความรู้ไป

ใช ้ โดยมีผู้เข้ารับบริการ  จ านวน  201  ราย  แบ่งเป็นรับบริการด้านข้อมูลจ านวน  100  ราย  และรับ

บริการด้านขอค าปรึกษาจ านวน  101  ราย  ซึ่งสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

ผลการประเมินเพื่อวัดความพึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการ จาก

ผู้ใช้บริการ 201 ราย พบว่าข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ในส่วน

ของการมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย มีคะแนนความพอใจสูงสุดอยู่ที่ระดับมากร้อยละ 58.2, 

รองลงมาอยู่ที่ระดับมากที่สุด ร้อยละ 21.9, การให้บริการขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนมีคะแนนความ

พอใจสูงสุดอยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 56.7, รองลงมาอยู่ที่ระดับมากที่สุด ร้อยละ26.4, การให้บริการมี

ความสะดวก รวดเร็วสูงสุดอยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 56.7, รองลงมาอยู่ที่ระดับมากที่สุดร้อยละ 33.3, 

ด้านเจ้าหน้าที่ พบว่าการให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี มีคะแนนความพอใจสูงสุดอยู่ที่ระดับ

มากที่สุด ร้อยละ 67.7, รองลงมาอยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 32.3, การให้บริการด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว มีคะแนนความพอใจสูงสุดอยู่ที่ระดับมากที่สุด ร้อยละ 59.2, รองลงมาอยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 

39.3, การให้บริการตอบข้อซักถามปัญหาได้น่าเชื่อถือมีคะแนนความพอใจสูงสุดอยู่ที่ระดับมากที่สุด 

ร้อยละ 71.1,  รองลงมาอยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 28.9 ส าหรับภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการ 

พบว่ามีคะแนนความพอใจสูงสุดอยู่ที่ระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.0,  รองลงมาอยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 7.0   
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 ผลการประเมินเพื่อวัดความพึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้รับบริการ

สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ที่ร้อยละ 100,  โดยแยกตามรายประเด็นดังนี้ ผลการประเมิน

ลักษณะการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ทางด้านการเพิ่มรายได้อยู่ที่ร้อยละ  59.7,  ทางด้านการลด

รายจ่ายอยู่ที่ร้อยละ  18.4,  ทางด้านคุณภาพชีวิตอยู่ที่ร้อยละ  9,  และทางด้านการแก้ปัญหา

เทคโนโลยีอยู่ที่รอ้ยละ  12.9    
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ผลงำนเด่นประจ ำปี 2556 

กำรประชุมวิชำกำรโครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยในอุดมศกึษำ ครั้งที่ 1  

โดยควำมร่วมมือของ 70 มหำวิทยำลัย 

The First Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS I) 

............................... 

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมการวิจัยใน

อุดมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้  เพื่อให้ได้สารสนเทศในการปรับปรุง 

รูปแบบการประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาในครั้งต่อไป  การด าเนินงานครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการด าเนินงานการประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 

ครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดจ านวน  

1,412  คน  แบ่งได้ดังนี้  นักวิจัยจ านวน 879 คน  ผูท้รงคุณวุฒิและผู้บริหารจ านวน 133 คน  เครือข่าย

และผู้สนใจทั่วไป จ านวน 400 คน  โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการแจงแจง

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน  พบว่า  

กลุ่มนักวิจัย  กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหำร   กลุ่มเครือข่ำยและผู้สนใจทั่วไป  มีความ

พึงพอใจต่อการประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมการวจิัยในอุดมศกึษา ครัง้ที่ 1 ในภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน (7หัวข้อ)  คือ 1) ด้านวิชาการ ได้แก่ 1.1) ปาฐกถาพิเศษ เรื่องวิจัยไทยกับ 

ASEAN  HARMONIZATION  1.2) การเสวนา เรื่อง “งานวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนวัตกรรม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาหลักสูตร กับบริบทใหม่ ASEAN harmonization”  1.3) การ

เสวนา เรื่อง “อุดมศึกษาไทย ผ่านงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อชุมชน และผู้ประกอบการในบริบทที่

เกี่ยวข้องกับ Asean harmonization”   1.4) การบรรยายพิเศษ  เรื่อง มหาวิทยาลัยไทยและทิศทางการ

บริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ กับ ASEAN harmonization”  1.5) การน าเสนอผลงานวิจัยแบบ

โปสเตอร์   2) ด้านนิทรรศการ   3) ด้านภาพรวมในการด าเนินการจัดประชุมวิชาการ 

ควำมประทับใจที่มีต่อกำรประชุมวิชำกำรโครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยในอุดมศึกษำ ครั้งที่ 

1 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างผูเ้ข้าร่วมงานมคีวามประทับใจกับสถานที่จัดงาน   การต้อนรับที่อบอุ่น   รูปแบบ

การจัดงานมคีวามเหมาะสม  บุคลากรและนักศึกษาช่วยงานมีจิตบริการในการอ านวยความสะดวกที่ดี

มากในทุกๆ จุดของงาน  อาหารกลางวันและอาหารว่างอร่อยมำก  และอยากให้มีการจัดงานเป็น

ประจ าทุกปีแตอ่าจมกีารเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแตล่ะแหง่ 

ส่วนข้อเสนอแนะและควรปรับปรุง  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมงานมีความคิดเห็นว่า  

ควรมีการก าหนดวันจัดประชุมให้ชัดเจน  แจ้งก าหนดการไม่ควรกระช้ันชิดเกินไปและควรมีระยะเวลา
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ให้เตรียมตัวน าเสนอผลงานให้นานกว่านี้    ควรมีการจัดนิทรรศการที่มีการคัดเลือกผลงานที่เป็น

แบบอย่างที่ดีจะได้ทราบว่าแบบไหนควรน าไปเป็นแบบอย่างในการน าเสนอผลงานที่ดี   ควรมีการปรับ

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ให้มคีวามเสถียรกว่านีแ้ละควรขยายเวลาในการลงทะเบียนน าเสนอผลงานให้

นานกว่านี้    ควรมีที่จอดรถและห้องน้ าให้เพียงพอกับจ านวนผู้เข้าร่วมงาน   ห้องเสวนามีขนาดจ ากัด

และควรควบคุมเวลาในการเสวนา   พืน้ที่ติดตั้งโปสเตอร์เล็กเกินไปและไม่ควรแบ่งเป็น 2 รอบ   ควรมี

การน าเสนอในรูปแบบปากเปล่ามากกว่าการน าเสนอแบบโปสเตอร์ จะได้มีการซักถาม  ควรมีเอกสาร

รวมบทคัดย่อในเอกสารการประชุมและเพื่อจะได้น าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป   ควรเปิดโอกาสให้นิสิต

นักศึกษาของทั้ง 70 สถาบันเข้าร่วมงานได้  เพื่อเปิดโอกาสนักศึกษาได้รับความรู้และเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

ควำมส ำเร็จของกำรประชุมโครงกำร Herp Congress I 

        ในปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม

วิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 The 

First Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS I)” โดยมอบหมายให้

สถาบันวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการประสานการจัดงานร่วมกันของ  7 มหาวิทยาลัย 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนคร มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร  และ

มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งนับเป็นการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการวิจัยเป็นครั้งแรก ที่

เกิดจากความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัยที่มา

จากมหาวิทยาลัย 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยราช

มงคล  และกลุ่ มมหาวิ ทยาลั ย เดิ ม  โ ดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) แสดงศักยภาพด้านการวิจัย

บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การ

พัฒนาครูของครูโดยผ่านกระบวนการวิจัยภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และการวิจัยจากฐานภูมิปัญญา

ท้องถิ่นสู่นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 2) เผยแพร่ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สู่สาธารณชนและการพัฒนาประเทศ 

และ 3) ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง น าเสนอและ

แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการและระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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       ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาที่ เป็นพลังส่วนหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งการเสวนาและบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง การจัด

แสดงผลงานวิจัยที่ประสบความส าเร็จและสร้างผลสะท้อนต่อสังคม ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยปี 

2554-2555 ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ที่มีความหลากหลายบนพื้นฐาน

ของความเป็นภูมิภาค/ท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญของประเทศอย่างแท้จริง โดยรูปแบบการจัด

งานประกอบด้วย (1) การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ จ านวน 1,112  โครงการภายใต้ 4 กลุ่ม

งานวิจัยหลัก ได้แก่ กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่นวัตกรรมด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการพัฒนาครูของครู และกลุ่มขุมพลังมหาวิทยาลัยไทยสู่อาเซียน (2) 

การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ (3) การบรรยายพิเศษ  2 เรื่อง คือ “การวิจัย

ไทยกับ ASEAN Harmonization” และ “มหาวิทยาลัยไทยและทิศทางการบริหารจัดการงานวิจัยของ

ประเทศ กับ ASEAN Harmonization” (4) การประชุมเสวนาวิชาการ 2 เรื่อง คือ “งานวิจัยต่อยอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเพื่อนวัตกรรมความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาหลักสูตร กับบริบทใหม่ ASEAN 

Harmonization” และ “อุดมศกึษาไทยผ่านงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อชุมชนและ  ผู้ประกอบการในบริบท

ที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN Harmonization” (5) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความ  คิดเห็น ในหัวข้อ “ผลกระทบ

ของ HERP ต่อการบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัย”  

  การประชุมวิชาการครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมงานเกินความคาดหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งสิน้ 1,412 คน แบ่งเป็นกลุ่มนักวิจัย 879 คน กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารฯ 133 คน และนักศึกษา

และผู้สนใจทั่วไปจ านวน 400 คน โดยผลการประเมินพบว่า ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจต่อการประชุม

วิชาการ HERP Congress I ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (3.51-4.50) ทั้งด้านวิชาการ ด้าน

นิทรรศการ และในภาพรวม นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความประทับใจกับสถานที่จัดงาน การ

ต้อนรับที่อบอุ่น รูปแบบการจัดงานมีความเหมาะสม บุคลากรและนักศึกษาช่วยงานมีจิตบริการในการ

อ านวยความสะดวกที่ดมีากในทุกๆ จุดของงาน อาหารกลางวันและอาหารว่างมีรสชาดอร่อยมาก และ

ต้องการให้มกีารจัดงานประชุมวิชาการเป็นประจ าทุกปีแต่อาจมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในโอกาส

ต่อ ๆ ไป ซึ่งความส าเร็จที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นผลที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของ

บุคลากร เจา้หนา้ที ่ผูบ้ริหารฯ คณาจารย์ นักศกึษา และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย   
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รูปแบบกำรจัดงำน  

      1.  การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์จากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555  โดย

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคอื   

                กลุ่มที่ 1  ความหลากหลายทางชีวภาพ    

กลุ่มที่ 2  ภูมปิัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มที่ 3  การพัฒนาครูของครู 

กลุ่มที่ 4  ขุมพลังมหาวิทยาลัยไทยสู่อาเซียน   

                  2.  นิทรรศการผลงานวิจัย  4 กลุ่ม 

                          กลุ่มที่ 1  ความหลากหลายทางชีวภาพ    

          กลุ่มที่ 2  ภูมปิัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ  

                      เทคโนโลยี  

              กลุ่มที่ 3  การพัฒนาครูของคร ู

             กลุ่มที่ 4  ขุมพลังมหาวิทยาลัยไทยสู่อาเซียน  

         3.  บรรยายพิเศษ  2 เรื่อง คอื  

      บรรยายพิเศษเรื่องที่ 1 การวิจัยไทยกับ ASEAN Harmonization 

                        บรรยายพิเศษเรื่องที่ 2 มหาวิทยาลัยไทย และทิศทางการบริหารจัดการงานวิจัย 

                        ของประเทศ กับ ASEAN Harmonization” 

            4.  ประชุมเสวนาวิชาการ  2 เรื่อง 

     เสวนา เรื่อง “งานวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนวัตกรรม ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและพัฒนาหลักสูตรกับบริบทใหม่ ASEAN Harmonization” 

เสวนา เรื่อง “อุดมศกึษาไทย ผา่นงานวิจัยที่มผีลกระทบต่อชุมชน และผูป้ระกอบการ

ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN Harmonization” 

          5.  จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการประชุม “ผลกระทบของ  HERP ต่อการ

บริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัย” ส าหรับผู้บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยหรือผู้แทน/ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จาก 50 มหาวิทยาลัย  และผู้บริหารส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยใน

อุดมศกึษาและพัฒนางานวิจัยแห่งชาติ 

           การจัดงานครั้งนี้ใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักบริหารโครงการวิจัยใน

อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในโครงการประชุมวิชาการส าหรับมหาวิทยาลัยใน

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวงเงิน 

7,000,000 บาท  
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 พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำร 

 
            วันจันทร์ท่ี 21 มกราคม  

2556  เวลา 11.15 น. พระเจ้า 

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ 

พระวรชายาในสมเด็จพระบรม

โอรสาธริาชฯ เสด็จแทนพระองค์ 

ไปทรงเปิด “อาคารศูนย์วัฒน 

ธรรมภาคเหนือตอนลา่ง” และ

ทรงเป็นประธานในพธีิเปิดการ

ประชุมใหญ่โครงการสง่เสริม

การวจิัยในอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 1  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิล

สงคราม ส่วนวังจันทน ์อ าเภอ

เมอืง จังหวัดพษิณุโลก  โดย 

นายพันธ์เทพ  ศรีวนชิย์   รอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพษิณโุลก  

พลเอกศิริ  ทวิะพันธ์ุ  นายกสภา

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิล

สงคราม  รองศาสตราจารย์

ทัศนีย์  ศิริวรรณ  รักษาราชการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพบูิลสงคราม  ศาสตราจารย ์ 

ดร.วชิัย บุญแสง   ประธาน

คณะกรรมการจัดงานการประชุมฯ   พร้อม ข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ    

นางสาวชัญญาภัค ขยันกิจ ผู้แทนนักศกึษาช้ันปีท่ี  1  มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พบูิลสงคราม  ทูลถวายสูจิบัตร  พลเอกศิริ  ทวิะพันธ์ุ  นายกสภา

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม   กราบทูลถวายรายงานประวัตคิวาม

เป็นมาของอาคารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลา่ง  กราบทูลเชญิเสด็จ

ทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลา่ง” 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  และกราบทูลเบิก  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร.พทัิกษ์ อยูม่ ีรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิล

สงคราม เพื่อเบิกผู้มีอุปการคุณตอ่มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม เข้า

รับประทานโล่ท่ีระลึก  กราบทูลเบิก รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  ศิริวรรณ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม เข้าเฝ้าทูล

ถวายเงินสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทปัีงกรรัศมีโชติ และ

ขอประทานพระอนุญาตฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และ

นักวจิัย  ตามล าดับ  เสด็จออกจากพลับพลาพิธี  ไปยังบริเวณแท่นพธีิทรง

กดปุม่ไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย  “อาคารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง” 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  (พระสงฆ์เจรญิชัยมงคลคาถา  ชาว

พนักงานลั่นฆอ้งชัย  ประโคมสงัข์แตร  ดุริยางค์)  และเสด็จเขา้สู่พลับพลา

พธีิ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระเก้าอี้ทรง

หลั่งทักษโิณทก  (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา)  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.

พทัิกษ ์อยูม่ ีรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิล

สงคราม  กราบทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฎพบูิลสงคราม  

เข้ารับประทานโล่ท่ีระลึก  (จ านวน 5 ราย)  ทรงประทานโล่หท่ี์ระลึก 
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ตามล าดับ  รองศาสตราจารย์

ทัศนีย์         ศริิวรรณ  รักษา

ราชการแทนอธิการบดี

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิล

สงคราม  เข้าเฝา้ ทูลถวายเงิน

สมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าทปัีงกรรัศมีโชติ

เสด็จไปทรงกราบท่ีหน้าเครื่อง

นมัสการ  ทรงลาพระสงฆ์เสด็จ

ออกจากพลับพลาพิธี ไปยัง  

“อาคารศูนย์วัฒนธรรม

ภาคเหนอืตอนล่าง” เสด็จเข้าสู่

อาคารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนลา่ง ทรงลงพระนามในแผน่

ศลิา  และเสด็จเข้าสูภ่ายในห้อง

ประชุมอาคารศูนย์วัฒนธรรม

ภาคเหนอืตอนล่างเข้าสูท่ี่ประทับ บนเวที ทรงประทับยนื หนา้พระเกา้อีท่ี้

ประทับ  นางสาวสุพัตรา  เจริญภักด ี  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิล

สงคราม  ทูลถวายสจูิบัตร ตามด้วยศาสตราจารย์ ดร.วชิัย บุญแสง 

ประธานคณะกรรมการจัดงานการประชุมใหญ่โครงการสง่เสริมการวจิัยใน

อุดมศกึษา ครัง้ท่ี 1 กราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ 

และขอประทานพระด ารัสเปิดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวจิัยใน

อุดมศกึษา ครัง้ท่ี 1 โดยความร่วมมอืของ 70 มหาวทิยาลัย, ทรง

ทอดพระเนตรวดีิทัศน์โครงการสง่เสริมการวจิัย พร้อมท้ังกราบทูลเชญิ

เสด็จทอดพระเนตรนทิรรศการ ฯ ตามล าดับ 

                    จากนั้นพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรวดีิทัศน์โครงการ

ส่งเสริมการวจิัย และทรงเสด็จลงจากท่ีประทับบนเวที ไปยังบริเวณจัด

นทิรรศการ ฯ  ทอดพระเนตรนิทรรศการตา่ง ๆ ภายในงานประชุมใหญ่

โครงการส่งเสริมการวจิัยในอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 1 โดยความร่วมมอืของ  70  

มหาวทิยาลัย  และเสด็จออกจากอาคารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลา่ง 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม ยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 เพื่อ

เสด็จพระด าเนินกลับไป
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เสวนำวิชำกำร 

เรื่อง “ASEAN Harmonization : แนวคดิในกำรปฎิรูประบบกำรศึกษำและ                   

กำรวจิัยของประเทศ” 
โดย  ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. ภาวิช ทองโรจน์ และ ฯพณฯ ประดาป พิบูลสงคราม ด าเนินรายการโดย รศ.ดร. วันชัย   ดีเอกนามกูล 

 

 

 

 

ฯพณฯ ประดำป พิบูลสงครำม    

“สั น ติ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม

เจรญิรุ่งเรือง คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

ของคนไทย เกิดขึ้ น เมื่ อ เข้ าสู่ 

AEC” 

“ สันติภาพและความ

เจรญิรุ่งเรือง คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

ของคนไทยจะเกิดเมื่อเข้าสู่ AEC 

โดยการเชื่อมโยงสามเสาหลัก

ของอาเซียน ได้แก่ ประชาคม 

การเมือง ความมั่นคงอาเซียน 

(ASEAN Political-Security 

Community หรือ APSC), 

ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community 

หรือ AEC) และ ประชาคม สังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 

Socio-Cultural Community หรือ 

ASCC) ท้ังหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ขยายฐานการผลิตร่วม การ

ส ร้างขี ดความสามารถการ

แข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค รวมท้ังการบูรณาการ

เศรษฐกิจอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจของโลก  ซึ่งจะเกิดการเคลื่อนย้าย

แรงงาน การเงิน  ท้ังนี้สิ่งส าคัญท่ีต้องมี คือ connectivity หรือการเชื่อมโยง

ท่ีท าให้เกิดรูปธรรม ของการเป็นประชาคมอาเซียน เช่น เร่ืองโลจิสติกส์ 

ถนน รถไฟ  ท่าเรือ ไฟฟ้า และ ICT ต้องผนวกเข้าด้วยกัน สิ่งท่ีก าลังจะ

เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้จะท าให้คนรู้จักกันมากขึ้นและส่งผลต่อการเติบโตของ

เศรษฐกิจอาเซียน โดยต้องมมีาตรฐานร่วมกันของแตล่ะประเทศ ดังนัน้เร่ือง

ของกฎบัตรอาเซียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  ประเด็นท่ีส าคัญ คือ ประเทศไทยจะ

เตรียมตัวและท าอย่างไรในการเข้าร่วมเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ได้  ด้วย

การเน้นขีดความสามารถในเร่ืองของการคิดวิเคราะห์ (critical Thinking)  

การสร้างสรรค์ (creativity) การวางแผนระยะยาว  เพราะสภาพ 

ปัญหาในปัจจุบันของประเทศไทย คือ ความไม่สนใจในการอ่านของคนไทย 

การขาดความมั่นใจ ขาดทักษะในเร่ืองของวิชาชีพ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นจุดอ่อน

ของประเทศไทยอย่างมาก สาเหตุมาจากคุณภาพของครูอาจารย์ นักเรียน 

นักศึกษา ระบบการศึกษา และวัฒนธรรมในการเรียน ท่ีเป็นปัจจัยส าคัญ 

แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการก าลังด าเนินการแก้ไขจุดด้อยท่ีเกิด

จากสาเหตุเหล่านี้อยู่ เพื่อสร้างความพร้อมและเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้น

กว่าเดิม เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนตอ่ไป ”  
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ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร. ภำวิช      

ทองโรจน์   

“ รู้ จั ก ว า ง ตั ว ใ ห้ เ ห ม า ะ กั บ

โอกาส ” 

“ ก ารท าหน้ า ท่ี ของ

มหาวิทยาลัยและรัฐบาล เพื่อ

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 

ASEAN harmonization  ต้องมี

การจัดกระบวนทัพให้ชัดเจน 

ยกตัวอย่างสิ่งท่ีได้ด าเนนิการมา 

บ้างแล้ว เช่น ความพยายามท่ีจะยกคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

โดยการจัดตั้งให้มีมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 9 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการน าร่อง

ท่ีดี แต่ยังจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างท่ีประเทศจีน 

เร่ืองการผลักดันมหาวิทยาลัย 2,000 กว่ามหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายให้ 

100 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในระดับโลก ส าหรับประเทศไทย

อาจผลักดันให้มหาวิทยาลัยท้ังท่ีสังกัดภาครัฐหรือเอกชนจ านวนหนึ่ง

ประมาณ 10 % ท่ีมีอยู่ให้เป็นมหาวิทยาลัยในระดับโลก โดยการจัด cluster 

ให้ดี แตล่ะมหาวิทยาลัยตอ้งหาตัวตน อัตลักษณ์ของตัวเองให้เจอ  พยายาม

สร้างความเข้มแข็งใหม่ ซึ่งในบางเร่ืองท าได้ยาก แต่ก็ต้องท า โดยระลึกว่า 

“ท่ามกลางสิ่งเหลา่นีม้โีอกาส ถ้ารู้จักวางตัวให้เหมาะกับโอกาส” โอกาสใน

ท่ีนี้ หมายถึง การเปิดเสรีอาเซียนและใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เป็น

โอกาสทางอุดมศึกษา ให้ประเทศไทยเป็น Hub ทางการศึกษา เพราะการ

เปิดเสรีของประเทศต่างๆ ท าให้ประเทศไทยสามารถท่ีจะพัฒนาตัวเอง

ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการศึกษาได้จริงๆ ถ้าเราจัดระบบให้ดีๆ ท าให้เป็น

เหมือนหลายๆ ประเทศในยุโรปท่ีให้นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา

เรียนได้โดยตอ้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยให้ได้มาตรฐานสากล ” 

เรื่อง “งำนวิจัยต่อยอดภูมิปญัญำท้องถิน่เพื่อนวัตกรรม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

 และพัฒนำหลักสูตร กับบริบทใหม่ ASEAN harmonization” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดย   ดร. พิศิษฐ์  วรอุไร, ศ.ดร. มาลิน   จุลศิริ, ผศ. สุพจน์  พฤกษะวัน, 
ผศ.ดร. อริศร์  เทียนประเสริฐ ด าเนินรายการโดย   รศ.ดร. วันชยั   ดีเอกนามกูล 
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ผศ.ดร. อรศิร์  เทียนประเสรฐิ    

“การบูรณาการสู่ภูมปิัญญา ” 

“การบูรณาการเป็นสิ่ง

ท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะการท างาน

แบบเชิงเดี่ยวจะไม่เกิดผลส าเร็จ

ได้ การบูรณาการท่ีควรท าเป็น

สิ่งแรกคือ การหยิบเอาจุดแข็ง

หรือจุดเด่นขึ้นมาแล้วน าปัจจัย

ส่ ว น อื่ น เ ข้ า ม า ส นั บ ส นุ น 

ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  ด้ า น

ศลิปวัฒนธรรม ที่เป็นจุดแข็งของ

มหา วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ปา กร  แ ต่

มหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ได้ใช้

เพียงแค่ศิลปวัฒนธรรมอย่าง

เดียวในการใช้เป็นเคร่ืองมือน า

ทางมหาวิทยาลัยแต่มีการน า

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยมีาสนับสนุนผูกโยงเข้า

ด้วยกันกับศิลปวัฒนธรรม โดย

เกิดสองแรงบวกท่ีท าให้เข้มแข็งขึน้ เชน่ ศลิปวัฒนธรรม หากจะ 

พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวควรน าเร่ืองของสังคมหรือภูมิปัญญา

ท้องถิ่นต่างๆ เช่น การท าพิพิธภัณฑใ์ห้มีชีวิต น าแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาผนวก

กับเร่ืององคค์วามรู้เร่ืองภูมิปัญญา  หรอืเร่ืองศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้านเอามา

รวมกับภาคประชาสังคมแล้วพัฒนาสังคมจากความเข้มแข็งของท้องถิ่น

ขึ้นมา จะท าให้มีความน่าสนใจ น่าเรียนรู้มากขึ้น หรือเร่ืองของการท า IT  

หรือ Digital content  เพื่อการส่งออกไปเผยแพร่ของศิลปวัฒนธรรมอย่าง

รวดเร็ว สิ่งเหล่านี้คือการบูรณาการท่ีดีระหว่างศิลปวัฒนธรรมและ

วทิยาศาสตร์เป็นการน าเอาภูมปัิญญาผนวกกับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แล้วก่อให้เกิดความยั่งยืนสนับสนุนท าสิ่งท่ีเป็นตัวตนของเราให้หนักแน่น 

มั่นคงยิ่งขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมในการท่ีจะก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนได้อย่างดี ผลจากการเตรียมความพร้อมแล้ว จะท าให้เกิด

ศูนยก์ลางแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในเร่ืองนั้นๆ และกลายเป็นจุดเด่น 

ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนมีความคล้ายคลึงกัน

สามารถน ามาร้อยหรือเรียบเรียงต่อยอด หากสามารถประสานจุดร่วม

ระหว่างประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคแล้วน าเร่ืองเหล่านี้ไปเป็นเร่ือง

ของการศึกษาวิจัยท าให้เกิดองค์ความรู้ ประเทศไทยจะสามารถเป็นศูนย์

แห่งความเป็นเลิศในเร่ืองนั้นๆ ได้องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยจะท าให้เกิด

พัฒนาเป็นหลักสูตรตอ่ไป ”    

 

  

 

 

 

 

 

 

“ ประสบการณ์ชีวิตจากธรรมชาติ โดยการมองเร่ืองของวิทยาศาสตร์และ

นวัตกรรม โดยผ่านภูมิปัญญาอย่างแท้จริง  เร่ืองของภูมิปัญญาพัฒนา

ไปสู่นวัตกรรม โดย ภูมิปัญญา + วิทยาการ + ปัญญา เป็นหัวใจส าคัญท่ี

จะพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์  อีกประเด็นท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือเร่ืองความ

เป็นอาจารย์กับครูคือ ถ้าหากมหาวิทยาลัยมีอาจารย์กับครูอยู่ในคนคน

เดียวกันก็จะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งในการท่ีจะผลิตคนให้มีความรู้

ความสามารถและก็เข้าใจในภูมิปัญญา  โดยคงความเป็นอัตลักษณ์ของ

ประเทศไทยของคนไทยในสังคมไทย ในภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีจะต้องคงอยู่

ถึงแมว้า่จะเขา้ไปอยู่ในประชาคมอาเซียน คือ “ตอ้งมีความเป็นไทยท่ีอยูใ่น

อาเซียนไมใ่ชไ่ทยเป็นอาเซียน ” 

 

 

      ดร. พิศิษฐ์  วรอุไร   
“ภูมิปัญญา + วิทยาการ + ปัญญา” 
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 ผศ. สุพจน์ พฤกษะวัน         

“ การพัฒนาตนเองควรตั้งบน

พื้นฐานรากของตนเอง ” 

“ การพัฒนาตนเองท่ีไม่ตั้งบนพื้นฐานรากของตนเองก็จะไม่เข้าใจ

ถึงบางสิ่งบางอย่างท่ีเป็นส่วนส าคัญและสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดปัญหาตามมา 

แตถ่้าจะท าสิ่งเหล่านั้นท่ีเรียกว่า “การต่อยอดให้ประสบความส าเร็จ” ควร

สอดคล้องกับภูมิปัญญา ดังค าประพันธ์ “สองคนโยนตามช่อง คนหนึ่ง

มองเห็นโคลนตม คนหนึ่งตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พราวพราย  ” 

เพราะฉะนั้นการตอ่ยอดให้ส าเร็จต้องอาศัยความร่วมมอืและพร้อมใจกัน ”   

 

 

 

 

ศ.ดร. มำลิน   จุลศิริ            

“ หลักสูตรกับบริบทใหม่  

ASEAN harmonization ”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         “ หลักสูตรกับบริบทใหม่  ASEAN harmonization  ได้แก่   ด้าน

ภาษา เชน่  มหาวิทยาลัยควรสอนนักศึกษาให้ พูด ฟัง และเขียนอย่างน้อย 

2 ภาษา  ด้านจริยธรรม เช่น มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรท่ีช่วยสร้าง

จิตส านึกให้นักศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ด้านการบริหาร

จัดการ เช่น  มีความรอบรู้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก

โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนท่ีเป็นเพื่อนบ้าน เพื่อจะได้วางแผนในการตั้งรับ 

หรือรุกคืบ  เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีและให้ความส าคัญของการ

ท างานเป็นทีมร่วมกัน กล้าคิด กล้าพูด กล้าท าและกล้าตัดสินใจ  เข้าใจ

ความส าคัญของงานวิจัยและนวัตกรรมโดยเน้นผลงานท่ีสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ท้ังท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมสิ่งแวดล้อมแล

เศรษฐกิจ ท าให้เป็น Green Technology ตระหนักเห็นความส าคัญของการ

เข้าสู ่Asean Economic Commission (AEC) ในปี พ.ศ. 2558  ร่วมมอื ร่วมใจ 

สร้างหลักสูตร ท าวิจัย ต่อยอดนวัตกรรม โดยอิงสังคม เอนอนาคต มุ่ง

ประยุกตก์่อประโยชน ์เพื่อให้ไทยเป็นท่ีหน่ึงของอาเซียน ” 
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โดย   ดร. สุเมธ แย้มนุ่น  
ด าเนินรายการโดย รศ.ดร. วันชยั   ดีเอกนามกูล 

“ มหาวิทยาลัยกับการวิจัย ” 
 

เรื่อง “มหำวทิยำลัยไทย และทิศทำงกำรบรหิำรจัดกำรงำนวิจัยของประเทศ กับ ASEAN harmonization” 

      

 

 

 

       “มหาวทิยาลัยควรท าวิจัย เพราะถ้าไม่มกีารวจิัยมหาวทิยาลัยก็ไม่ ต่างกับโรงเรียนสอนหนังสือท่ัวไป อัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยไทยด้านการวิจัย ความเหมือนและความแตกต่างท่ีประชาชาติต้องการ คือ 1) บุกเบิกงานวิจัย

พื้นฐาน/เชิงวิชาการเพื่อต่อยอด เพิ่มพูนองค์ความรู้มนุษยชาติ  2) บุกเบิกงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์

นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ และการด ารงชีวิตท่ีดีขึ้นในอนาคต 3) บุกเบิกงานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม ชุมชน  

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตและสันติสุข โดยมหาวิทยาลัยต้องมีความพร้อมและก าหนดการ

ก้าวเดินไปในทิศทางที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  ท้ังนี้นโยบายด้านการวิจัยของรัฐ  ในปัจจุบันจะต้องสนับสนุนให้

มหาวิทยาลัยเข้าสู่ยุคของการวิจัย กล่าวคือ  นโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจน  มีกลไกสนับสนุนการด าเนิน

นโยบายของรัฐชัดเจน  มหีนว่ยงานระดับชาติ เพื่อบริหารจัดการงานวจิัยร่วมมอืกันดีเชน่5 ส 1 ว  

            สถาบันอุดมศกึษามคีวามตื่นตัวดา้นการวจิัยมากขึ้น และการสง่เสริมนักวจิัยเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น ได้แก่ 1) ภารกิจ

การสอนและการวิจัยท่ีสอดคล้อง 2) สนับสนุนการตีพิมพ์ / จดสิทธิบัตร 3) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 4) 

นักวิจัยมืออาชีพ คือ จ้างนักวิจัยท่ีไม่ใช่อาจารย์ในต าแหน่งนักวิจัยซึ่งสามารถเดินไปสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

(Research Professor)   5) ความร่วมมอืกับธุรกิจเอกชน   6) Research outlet 

การบริหารงานวิจัยระดับสถาบัน ควรมีลักษณะส าคัญ ได้แก่  1) มีผู้รับผิดชอบท่ีมีความเข้าใจในความ

หลากหลายของการวิจัยท าหน้าท่ี Facilitator 2) แสวงหาแหล่งทุนจากฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 3) 

จัดการการเงิน ภาษี และทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ และสุดท้ายต้องมีคุณภาพวิจัยและการตรวจสอบติดตาม 

ประเมินผล กล่าวคือ มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการวิจัยตามมาตรฐานของสถาบัน สร้างและ

คุ้มครองจรรยาบรรณนักวจิัย สรา้งฐานข้อมูลการวิจัย นักวจิัย ผลงานตพีมิพ ์ประกาศเชดิชูเกียรตนิักวจิัย ” 
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สรุปผลกำรประชุม “โครงกำร HERP กับ กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยในมหำวทิยำลัย”  

โดย ตัวแทนจำกผุ้บริหำรงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย  

(ดร.ภำสวรรธน์ วัชรด ำรงค์ศกัดิ์, ผศ.ดร.สมถวลิ จิตรควร, ผศ.ดร. มนตร ี ศิริจันทร์ชืน่)   

 

 

 

 

 

 

จากการประชุมผู้บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยหรือผู้แทน/ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จาก 50 

มหาวทิยาลัย  และผู้บริหารส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนางานวิจัยแห่งชาติ  ในวันท่ี  

22 มกราคม 2556 เวลา 13.00-14.30 น.  ณ ห้องปางอุบล ในหัวข้อเร่ือง “โครงการ HERP กับ การบริหารจัดการ

งานวิจัยในมหาวิทยาลัย”  ในประเด็นมุมมองของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในด้านบวกและด้านลบจากโครงการ HERP จึง

เป็นท่ีมาของข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง,  ผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชมงคล  

และผู้แทนของมหาวทิยาลัยเดิม  ด าเนนิรายการโดย ศ.ดร. วชิัย บุญแสง  ดังนี ้ 

- กลุ่มท่ี 1 ผู้แทนของมหาวทิยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง โดย ผศ.ดร. มนตรี  ศิริจันทร์ช่ืน (มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่) 

 มองผลกระทบจากโครงการ HERP ดังนี้ ในเร่ืองของโครงการ HERP ท่ีด าเนนิงานมาแล้ว 3 ปี  

เกิดผลกระทบทางบวก คือ ช่วยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหมใ่ห้แกม่หาวทิยาลัยราชภัฏ สร้างเครอืขา่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี

การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมากขึ้น เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น นอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วยังมีมหาวิทยาลัยราช

มงคล มหาวิทยาลัยเดิม บางแห่งก็มีการขอใช้ทุนร่วมกันในการด าเนินงาน ท าให้เกิด theme  ในเร่ืองของการท าวิจัย

ซึ่งไปสอดคล้องกับท้องถิ่นมากขึ้น  ส่วนผลกระทบทางลบ คือ เร่ืองของงบประมาณท่ีลงมาช้า และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเตมิ คือ ขอให้จัดการประชุมวิชาการ HERP CONGRESS  ในคร้ังต่อไปโดยให้มีการน าเสนอผลงานท้ังแบบบรรยาย 

และโปสเตอร์ จัดนิทรรศการ และยกระดับการจัดงานเป็นระดับนานาชาติ และถ้าเป็นไปได้ควรมีแม่ขาย node ใน

ภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคอสีาน ภาคใต ้เพื่อการประสานท่ีง่ายขึ้นโดยใช้ theme เดิมของการวิจัยท้ัง 4 theme ท่ีดีอยู่

แลว้  

- กลุ่มท่ี 2 ผู้แทนของมหาวทิยาลัยราชมงคล  โดย ดร.ภาสวรรณ รัตนด ารงค์ 

 ผลกระทบทางบวกคือ 1) เพิ่มช่องทางการให้ทุนจากโครงการภายนอก 2) เพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ

นักวิจัยและมหาวิทยาลัย  3) เพิ่มจ านวนบทความให้กับมหาวิทยาลัย 4) เพิ่ม Theme ในการวิจัยท่ีชัดเจนจาก วช.  

ผลกระทบทางลบ คือ  1) การได้รับงบประมาณล่าช้าส่งผลต่อการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับฤดูกาล ไม่เกิดผลภายในหนึ่งปี  

2) เนื่องจากเป็นงบรายจ่ายอ่ืน  ท าให้ไม่สามารถขยายเวลาได้ควรขอเป็นงบประมาณหมวดงบอุดหนุนท่ัวไป 3) ในการ
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ประเมินผลงานวิจัยไม่ควรเน้นเฉพาะเร่ืองการตีพิมพ์เท่านั้น  ควรประเมินเร่ืองของการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ด้วย  ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ  คือ 1) ควรเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยล่วงหน้าเหมือนการเสนอขอ

งบประมาณแผ่นดิน  2) HERP ควรแจ้งกรอบงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยในแต่ละ theme ให้แต่ละ

มหาวิทยาลัยล่วงหน้า 3) การบริหารจัดการของส านักบริหารโครงการฯ ควรมีกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน (ปฏิทิน

ประจ าปี) ด้านการจัดประชุมวิชาการ 1. ให้มีการจัดประชุมวิชาการทุกปี 2. ความรีบเร่งท าให้เกิดความผิดพลาดไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์  3. ควรจัดให้มีการน าเสนอโปสเตอร์แยกเป็น  Theme เพื่อนักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างนักวจิัยซึ่งจะส่งผลให้เกิดบูรณาการระหว่างศาสตร์  ระหวา่งมหาวิทยาลัย (ตน้น้ า กลางน้ า ปลายน้ า) 

- กลุ่มท่ี 3 ผู้แทนของมหาวทิยาลัยเดิม  โดย ผศ.ดร.สมถวลิ   จิตรควร (มหาวทิยาลัยบูรพา) 

 ผลกระทบทางบวกมีความชัดเจนมาก คือการได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น เป็นการกระตุ้นให้มีความ

หลากหลายของแหลง่ทุนมากขึน้ เป็นความแปลกใหมข่องอาจารย์และนักวิจัย เกิดการกระตือรือร้นในการเขียนขอทุน

เพิ่มขึ้น และแต่ละมหาวทิยาลัยสามารถมุง่เนน้เร่ืองของอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยเอง ในการก าหนดโครงการวิจัยให้

เป็นไปในรูปแบบท่ีเหมาะสมและเพิ่มความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนั้นชัดเจนมาก ท่ีกล่าวมาเป็นการเสริมหรือ

จุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัย  คณาจารย์หรือนักวิจัยได้มีการพูดคุยมากยิ่งขึ้น มีการบูรณาการร่วมมือการเป็น

เครือข่าย เกิดความร่วมมือของคณะหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และบางโครงการเกิดความร่วมมือกับ

มหาวทิยาลัยตา่งๆ งานวิจัยท่ีได้เห็นภาพชัดท่ีว่ามกีารลงสูพ่ื้นท่ี เข้าไปในชุมชนในหลายโครงการ มกีารสร้างนวัตกรรม 

สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ มีกระบวนการท่ีสามารถน าไปจดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรได้ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น คือ อยากให้มหาวิทยาลัยเร่ิมตน้ก่อนว่าส่วนไหนสามารถน าไปจดลิขสิทธิหรือสิทธิบัตรได้  

อยากให้ทาง สกอ. จัดส่งบุคลากรท่ีมีความรู้ หรือให้ขอ้มูลเสนอแนะว่าโครงการไหนไปจดในลักษณะของลิขสิทธิหรือ

สิทธิบัตร  และประชาสัมพันธ์ในเร่ืองของโครงการท่ีเกิดขึ้นใน 3 ปีท่ีผ่านมาได้ผลงานเด่นๆอะไรบ้างเป็นนวัตกรรมกี่ชิ้น

กี่อย่าง แล้วน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรแล้วน าไปสู่พื้นท่ีสู่ชุมชนกี่ โครงการหรืออะไรบ้าง  ควรจัด workshop ในการ

ยกระดับโจทย์วิจัยเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในกลุ่มวิจัย  มีการตรวจเยี่ยมโครงการเป็นกระตุ้นให้นักวิจัยท างานวิจัยให้

เสร็จตามระยะเวลา  ในการจัดประชุมวิชาการในคร้ังต่อไปอยากให้ด าเนินการมี proceeding ท่ีผ่าน peer review 

สามารถไปขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ผลกระทบทางลบ คือ งบประมาณท่ีลดลงส่งผลกับมหาวิทยาลัยท่ีเตรียม

โครงการไว้มากเกินจากงบประมาณท่ีได้ ความล่าช้าจากการได้งบประมาณ การประสานงานล่าช้า เร่ืองของการน า

เงินออกมาใชเ้กิดการไม่สะดวก  
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เรื่อง “อุดมศึกษำไทย ผำ่นงำนวิจัยที่มผีลกระทบต่อชุมชน และผู้ประกอบกำรในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ 

ASEAN  harmonization” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร. เปรื่อง  กิจรัตน์ภร 

“ มหาวิทยาลัยต้องเนน้ความเป็นเอกลักษณเ์ป็นของตวัเอง ” 

หน้าท่ีของเครือข่ายราชภัฏว่าควรท าอะไรและมีความเข้าใจน าไปสู่การปฏิบัติทงการการวิจัยอย่างไรท่ีเป็น

การพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังขาดรากฐานท่ีเป็นตัวตน ต้องให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนใน

พื้นท่ีและท้องถิ่นให้มาก  การจัดการอุดมศึกษา คือ สอน วิจัย บริการวิชาการสู่สังคม และศิลปวัฒนธรรม  เมื่อเกิด

การตื่นตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏมากขึ้นและเกิดการร่วมมือของเครือข่ายมากขึ้น มีแหล่งทุนมากขึ้น  ถือเป็น

องค์ประกอบท่ีส าคัญ บริบทหรือภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง มี 1 ภารกิจส าคัญ คือ การแสวงหา

ความจรงิเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานท้องถิ่นบนภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  แต่การจะไปสู่ภูมิ

เสวนา เร่ือง “อุดมศึกษาไทย ผ่านงานวจิัยที่มีผลกระทบต่อชุมชน และผู้ประกอบการใน

บริบทที่เกี่ยวขอ้งกับ ASEAN harmonization” 

โดย  รศ.ดร. สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล,  รศ.ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร, 

รศ. ดร.น ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ ์  ด าเนินรายการโดย   ศ.ดร. เกตุ  กรุดพันธ ์

 

http://cwweb.tu.ac.th/org/overview-resume/OneRector.php?select=GR&id_rector=37
http://cwweb.tu.ac.th/org/overview-resume/OneRector.php?select=GR&id_rector=37
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ปัญญาสากลได้ต้องมีรากฐานท่ีมั่นคง  การแสวงหาความจริงหมายถึง การท าวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏจะสร้าง

ความรู้สูก่ารเผยแพร่ได้ตอ้งมีวิจัยเป็นฐาน  การวจิัยจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปั้ญหาทอ้งถิ่นท่ีจะท าเป็น

หนา้ที่ส าคัญ นอกจากนี้ศิลปวัฒนธรรมเกิดจากการ  บูรณาการการศึกษาเป็นวถิีชีวิตของคน ศาสตร์ต่างๆ บูรณาการ

เข้าด้วยกัน  มหาวิทยาลัยต้องเน้นความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ในขณะเดียวกันต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง  

harmonization  ความเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาในเร่ืองสังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง และเศรษฐกิจ สิ่ง

เหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีพัฒนาไปสู่ความมั่นคงได้  น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจได้  ผลจากการวิจัยจะน าไปสู่การ

พัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานรากท่ีส าคัญ ปัญหาทางสังคมของประเทศ ผ่านรัฐบาลซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้แทนของทุกภาค

ส่วน เข้าสูร่ะบบของรัฐสภา รัฐบาลต้องการน าไปสู่การแก้ปัญหาส่วนใหญ่ คือ สังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เมื่อสิ่ง

เหล่านี้เป็นโจทย์ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องท าหน้าท่ีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตามท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้

สถาบันอุดมศกึษาตอบสนองการแก้ปัญหาที่รัฐบาลเป็นโจทย ์โดยท าหน้าท่ีสอน วิจัย และบริการ   

  รศ.ดร. สุขกิจ   ยะโสธรศรกีุล  “หน้าที่ของมหาวิทยาลัยกับบริบทเรื่องวิจัย” 

หน้าท่ีของมหาวิทยาลัยมีบริบทเกี่ยวกับเร่ืองวิจัย ซึ่ ง

งานวิจัยเป็นโจทย์จากชุมชนเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีจะต้องมีวิธีการบริหาร

จัดการถูกต้อง การท าวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองโจทย์ของชุมชนจะต้องมีการ

สนับสนุนจากภาครัฐ บริบทมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับอาเซียน

จะต้องมีอยู่อย่างหลากหลาย เร่ิมต้นจากคุณภาพของอาจารย ์

คุณภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หลักสูตรท่ีจะต้องมีความ

พร้อมในการเชื่อมโยงท่ีเกี่ยวข้อง  TQF ของไทยท่ีเชื่อมโยงกับ MQF 

มาเลเซียได้อย่างไร เกี่ยวข้องกับเร่ืองชุมชน ภาษี มาตรฐานสินค้า และวัฒนธรรม  ข้อมูลของ สกอ .ยังมีเร่ืองวิจัยท่ี

เกี่ยวกับเร่ืองของอาเซียนยังไม่มาก ท าอย่างไรถึงมีการก าหนดนโยบายว่าควรจะท าวิจัยอะไรในเร่ืองของอาเซียนใน

ประเด็นไหน ควรมีการก าหนดนโยบายเพื่อให้เกิดเครือข่ายในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วในท่ีสุดจะได้

ตอบโจทย์น้ันชัดเจน     

รศ.ดร.น ายุทธ  สงค์ธนำพิทักษ์    “ harmonization  สามารถเชื่อมโยงสู่บัณฑิตศึกษา ” 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีผลงานใน

การผลิตบุคลากรในระดับต่างๆ มีการพัฒนามาโดยตลอด งานวิจัย

เร่ิมตน้จากงานวจิัยของเทคโนโลยีราชมงคล เร่ิมต้นท่ี R (research) 

และต้องไปสู่ D (development)  E (engineering)  I (innovation) 

ตามล าดับ แล้วสุดท้ายก้าวสู่  C (commercial) ในการท่ีจะเข้าไปสู่

กระบวนต่างๆ ตั้งแต่ R-C ต้องเกี่ยวข้อง 3P ได้แก่  public, private 

และ partnership เป็นส่วนท่ีจะช่วยสนับสนุนให้เกิดและประสบ

ความส าเร็จ  ตัวอย่างของงานวิจัย 84 โครงการ จาก 9 ราชมงคล

มีโครงการท่ีหลากหลาย ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นเร่ืองเกี่ยวข้องกับชุมชน โจทย์จากชุมชน  คนจากชุมชน  มาท างาน

http://cwweb.tu.ac.th/org/overview-resume/OneRector.php?select=GR&id_rector=37
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ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชมงคล หลังจากนั้นผลงานนี้จะต้องดูแลรักษาโดยคนของชุมชน เพื่อความยั่งยืน 

ส าหรับงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับอาเซียน ตอ้งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตรฐาน  ซึ่ง

มาตรฐานจะต้องเกี่ยวข้องกับเร่ืองของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับเร่ืองสิทธิทางกฎหมายอย่างไร เร่ือง

มาตรฐานทางด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตผล เพราะเร่ืองของการวิจัยอาจจะเกี่ยวข้องในเร่ืองของอาชีพ หรือเกี่ยวข้องเร่ือง

ของระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ  ความหมายของ harmonization  สามารถโยงสู่เร่ืองของบัณฑิตศึกษา คือ การท าวิจัย

ของนักศึกษาท่ีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก โจทย์เป็นของไทยให้อาเซียนใช ้

หรือเราไปดึงโจทย์จากสมาชิกประเทศอาเซียนแล้วเราน ามาใช้ด้วย โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้น าในการท่ีจะตีโจทย์

แปลมาเป็นการท าวิจัย 
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ประชุมนักวิจัยผู้รับทุนและผูท้รงคณุวุฒิเพื่อชี้แจงกำรประเมินโครงกำรสนับสนนุกำรวิจัยในโครงกำรส่งเสริม

กำรวิจัยในอดุมศกึษำ 

โดย  ศ.ดร. สุมำลี  ตั้งประดับกุล  และคณะท ำงำนฝำ่ยประเมินโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

                  HERP CONGRESS I มชีื่อเต็มว่า The First Higher Education Research Congress   หรือการประชุม

วชิาการประจ าปภีายใตโ้ครงการส่งเสริมการวจิัยในอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 1 นับเป็นครัง้แรกที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล และกลุ่มมหาวทิยาลัยเดิมเดิมได้มีการประชุมในการวจิัยร่วมกัน ทัง้นี้สบืเนื่องจากที่ได้มี

การเล็งเห็นถึงการน า “งานวจิัย” มาเป็น “เครื่องมือ” เพื่อเป็นอีกบริบทหนึ่งในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยโดย

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนนิงาน

โครงการส่งเสริมการวจิัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวจิัยแหง่ชาติ  ในกรอบระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ คือ 

พ.ศ.2554-2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลยัช้ันน าของประเทศฯ ให้มีขดีความสามารถในการ

แข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยโลกได้ โดยยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลัยวจิัยแหง่ชาติและเพ่ือท่ีจะผลิตก าลังคนระดับสูง

ในสาขาวิชาต่างๆ ที่สามารถตอบสนองตอ่การพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรม นวัตกรรม  ซึ่งจะเพิ่มขดีความสามารถใน

การแขง่ขันของประเทศในเวทีระดับนานาชาติ  อีกทัง้ยังพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางการศกึษา การวจิัยพัฒนา 

และการฝกึอบรมนานาชาติในภมูภิาคได้อีกดว้ย    

 ในโครงการน้ีนอกเหนอืจากผลงานวจิัยแลว้ยังได้เล็งเห็นถึงผลกระทบในการบริหารจัดการงานวจิัยควบคู่

กับการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 79 แห่ง โดยส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาได้จัดตั้งส านักบริหารโครงการวจิัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวจิัยแหง่ชาติเพื่อด าเนนิการบริหาร

กลุ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (National Research University หรือ  NRU) ซึ่งในปัจจุบันมี 9 แห่ง และกลุ่มมหาวิทยาลัย

ในอุดมศึกษา ท่ีเหลือ 70 แห่ง ในส่วนของการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (Higher Education Research Promotion 

หรือ HERP) ตามแผนอุดมศกึษาได้มกีลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มพีันธกิจต่างกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละ

มหาวิทยาลัย หนึ่งในกลุ่มของมหาวิทยาลัยจะด าเนินงานในการสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร  

ภารกิจท่ีใกล้ชิดกับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ท่ีอาจมุ่งเน้นในขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิ่น มีกลุ่มโครงการ

บูรณาการงานวจิัย 3 กลุ่ม ได้แก่ 
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(1) การพัฒนาครูของครูผ่านกระบวนการวิจัยภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

(2) การบูรณาการวจิัยจากฐานภูมปัิญญาทอ้งถิ่นสูน่วัตกรรมดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(3) ความหลากหลายทางชวีภาพ 

นอกจากนั้นยังมโีครงการวจิัยเดี่ยวจากมหาวทิยาลัย 20 แห่งด้วย  

วัตถุประสงค์ของการประชุมทางวิชาการคร้ังนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยท้ัง 70 แห่งได้เสนอผลงานวิจัย  อัน

ก่อให้เกิดองค์ความรู้และผลกระทบต่อชุมชน  เกิดการแลกเปลี่ยนระบบบริหารงานวิจัย  รวมท้ังเพื่อประเมินการ

ด าเนนิโครงการวิจัยด้วยผลงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการของ herp ซึ่งได้เร่ิมขึ้นมาในปี  2554 ถึงปัจจุบัน ได้

ก่อให้เกิดคุณูปการตอ่สังคมมากมายในหลายๆด้าน จ าแนกตามประเภทกลุ่มโครงการบูรณาการงานวจิัย 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มโครงการพัฒนาครูของครูผ่านกระบวนการวิจัย

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

     ภาพดา้นหนึ่งของการศึกษาไทยในปัจจุบันท่ีได้สะท้อนมาจากท้ัง

ภายใน และภายนอกประเทศ ท่ีสะท้อนภาพของการเสื่อมถอยของ

คุณภาพระบบการศึกษาไทยท้ังของครูและนักเรียนในปัจจุบัน โดย

โครงการ herp ได้มีโอกาสเขา้ไปชว่ยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ

ครูให้เป็นครูรุ่นใหม่ ท่ีเข้าใจถึงบริบทของท้องถิ่นและสามารถสร้าง

องค์ความรู้ซึ่งอันจะน าไปสู่อนาคตท้ังของประเทศชาติในส่วนรวม

และการสร้างรากฐานระบบการศึกษาของประเทศไทย อันจะน าไปสู่

องค์ความรู้และระบบการศึกษาท่ีตอบสนองต่อบริบทของท้องถิ่น

อย่างแท้จริง และเป็นไปในเชิงบูรณาการอันจะสร้างสรรค์สังคม

โดยรวมต่อไปในอนาคต มีการตั้งโจทย์และพัฒนาวิจัยมาจากภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น จากผลงานพื้นบ้าน  อาทิ เช่น ภูมิปัญญาการทอผ้าจังหวัดกาญจนบุรี ภูมิปัญญาเพลงศิลปะพื้นบ้าน
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จังหวัดสุรินทร์ ภูมปัิญญาขนมไทยจังหวัดเพชรบุรี  ที่สถาบันการศึกษาและทอ้งถิ่นร่วมกันถอดบทเรียนและสังเคราะห์

ภูมิปัญญาดังกล่าวอันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการเรียนรู้ แนวคิดของครูรุ่นใหม่   พัฒนาการศึกษาท้ังระบบ  

รวมถึงการสร้างวิจัยเครือข่ายท่ีมีประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนน าไปสู่การ

ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ   

กลุ่มโครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมปิัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  โครงการ herp ยังส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับองค์

ความรู้ของบรรพชนซึ่งน าไปสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์แบบใหม่ในสังคม อาทิเช่น ช้างอันเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของ

ประเทศมาเป็นเวลาช้านาน ในปัจจุบันจากการน าเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้าไปบูรณาการร่วมกับ 

ปราชญห์มอชา้ง น ามาซึ่ง ชุดต ารายาช้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา อีกหนึ่งตัวอย่างได้แก่การศึกษาในโบราณสถาน

ภูมิปัญญาไทย เชน่ พระที่นั่งสรรเพชรมหาปราสาท การศึกษารอ่งรอยของชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

ท่ีปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ชุมชนโบราณเมืองกาญจนบุรีเก่า ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม มรดกโลกเมือง

ก าแพงเพชร เป็นต้น การน าเอาวิทยาการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เข้ามาใช้ในการศึกษาวิจัย และน าเอาคณิตศาสตร์

ชัน้สูงมาศกึษาและออกแบบลายผ้าทอพื้นเมอืง  ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย  
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กลุ่มโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ 

  ประเทศไทยเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตท่ีอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก 

นักวทิยาศาสตร์ได้ศึกษาค้นคว้าทางด้านอนุกรมวิธานของกลุ่มสิ่งมีชีวิตท่ัวโลก ได้ตั้งสมมุติฐานว่าจ านวนสิ่งมีชีวิตใน

โลกน่าจะมีมากถึง 5-30 ล้านชนิด แต่มีเพียง 1.5 ล้านชนิดเท่านั้นท่ีมีรายงานแล้ว ซึ่งในจ านวนท่ียังไม่ถูกค้นพบนี้ 

ประมาณร้อยละ 50 ด ารงชีวิตอยู่ในป่าบริเวณเขตร้อนชื้นแถบเส้นศูนย์สูตรรวมถึงประเทศไทย การศึกษาความ

หลากหลายทางชวีภาพเพื่อให้ได้ประโยชนอ์ย่างย่ังยนืน้ัน ต้องศกึษาควบคู่กับการน าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้

ประโยชน์ได้อย่างสมดุล และให้ประชาชนในท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วม จึงจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนอย่างแท้จริง การศึกษาวิจัยดังกล่าวจึงต้องอาศัยความร่วมมือของนักวิจัยท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางในแต่ละสาขาวิชารว่มกับนักวชิาการ และประชาชนในพื้นท่ี โครงการ herp ได้กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

ชุมชนและนักวิชาการในท้องถิ่นอันจะน าไปสู่งานวิจัยในชุมชนบนฐานการวิจัยและพัฒนาบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 

การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้บทเรียนท่ีได้ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน อาทเิชน่ งานวิจัยเชงิพื้นท่ีเพื่อการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศใน

พื้นท่ีบริเวณรอบบึงบอระเพ็ด   ผลงานวิจัยนี้ท าให้ได้ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รอบบึงบอระเพ็ด   เกิดบทเรียนส าหรับประชาชน เช่น การแปรรูปปลา   การใช้ประโยชน์จากบัว  การท านาแบบ

อินทรีย์ เสริมสร้างศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ    ท าให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดการอนุรักษ์   เฝ้าระวัง     รวมท้ัง

ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังเพื่อความย่ังยนืต่อไป จากโครงการท่ีมาน าเสนอท้ังสิ้น 1,112  โครงการ 
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กลุ่มโครงการวิจัยเดี่ยว 

             โครงการวิจัยเดี่ยวจากมหาวิทยาลัย 20 แห่ง เป็นโครงการวิจัยเชิงลึกท่ัวประเทศท่ีสามารถ

น าไปใชป้ระโยชน ์  ตอบโจทย์และต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาท้ังระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้อย่าง

ยั่งยืนในหลายๆด้าน  อาทิเช่น ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่   ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านการวิจัยเพื่อเพิ่ม

มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและพัฒนาองค์ความรู้ในภูมิภาค  ด้านพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลในท้องถิ่น  

และการศึกษาเกี่ยวกับ ASEAN Harmonization  ตัวอย่าง เช่น งานวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดชายแดนเชิง

บูรณาการผ่านสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 จังหวัดนครพนม ตามเส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 เชื่อมโยงกลุ่ม

ประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง รองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มรูปแบบ ปี 2558  เป็นต้น  จากโครงการ

ท่ีมาน าเสนอท้ังสิ้น 1,112  โครงการ 

จากตัวอยา่งผลงานท่ีกล่าวถึงนับเป็นตัวอย่างจ านวนอันน้อย

นิดเมื่อเทียบกับงานวิจัยอันก่อให้เกิดการตื่นตัวและการ

ท างานการบูรณาการร่วมกันระหว่างนักวิชาการและชุมชนใน

ท้องถิ่น รวมท้ังการตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ทรัพยากรในชุมชน ท้ังนี้ การประชุมคร้ังนี้จึงได้เกิดขึ้นเพื่อ

น าเสนอผลการวิจัยต่างๆ ภายใต้โครงการ herp อันเป็น

จุดเร่ิมต้นของการเดินทางอันยาวไกลต่อไปในอนาคต เพื่อ

การสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอยา่งยั่งยืน  
 

ควำมส ำเร็จของกลุ่มโครงกำรวิจัยรำกฐำนภูมิปัญญำ สร้ำงมูลคำ่ สรำ้งนวัตกรรม 

 การด าเนินโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยไปสู่การสร้างนวัตกรรมเป็นภารกิจหลักของ

ส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (HERP)  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ิมขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2554 ภายใต้กรอบโครงการวิจัยโครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นสู่นวัตกรรมดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิจัย 7 กลุ่มได้แก่ โบราณสถาน ช้าง 

ผ้า พลังงาน สิ่งแวดลอ้ม สุขภาพของคน/สัตว์ และอื่นๆ และในปีพ.ศ. 2555 และ 2556 ได้เพิ่มกลุ่มทรัพยากรอีกหนึ่ง

กลุ่ม ซึ่งตลอดระยะเวลา (2554-2556) ท่ีผ่านมาผลลัพธ์งานวิจัยได้ตอบภูมิปัญญาด้านโบราณสถาน 7 เร่ือง ช้าง 8 

เร่ือง ผ้า 7 เร่ือง พลังงาน 13 เร่ือง สิ่งแวดล้อม 10 เร่ือง สุขภาพคนสัตว ์30 เร่ือง ทรัพยากร 6 เร่ืองและอื่นๆ 6 เร่ือง  

 ส าหรับกลุ่มวิจัยทางด้านโบราณสถานนั้นได้ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการย้อนรอย การอนุรักษ์มรดกทาง

สถาปัตยกรรมรวมท้ังการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเรียนรู้ด้วย  นอกจากนั้นงานวิจัยยังได้น าระบบการจัดการสารสนเทศ

และการสร้างสื่อมัลตมิเิดียในการเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมอีกดว้ย การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผ้าด าเนินการด้วยกิจกรรม

วิจัยท่ีหลากหลายได้แก่ การพัฒนาสีย้อมท่ีมาจากวัสดุธรรมชาติและการสร้างสีย้อมด้วยเทคนิคจุลชีววิทยา การ

จ าลองทางคณิตศาสตร์ในการอนุรักษ์และการสร้างลายผ้ารวมท้ังการพัฒนาไหมหม่อนผ้าบาติกและการออกแบบ
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ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ผ้าเป็นวัตถุดิบ ยังมีผลงานวิจัยท่ีน่าชื่นชมอีกได้แก่ งานวิจัยกลุ่มพลังงานได้มีแนวคิดการพัฒนา

เชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆเช่นการปรับปรุงคุณภาพไบโอดีเซล ถ่านไม้ และแก๊สชีวมวล นอกจากนั้นยังมีการสร้าง

พลังงานไฟฟา้จากพลังงานงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดอีกด้วย การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมนั้นการวิจัยส่วน

ใหญ่จะมุ่งเน้นไปท่ี การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะและของเสียอันตราย รูปแบบการพัฒนาชุมชน

สิ่งแวดลอ้มและการเฝ้าระวังโดยใช้ดัชนีชีวัดสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนและสัตว์ก็มี

ความส าคัญไมย่ิ่งหย่อนไปกวา่กลุ่มอื่นได้แก่การ การทดสอบฤทธ์ิทางชวีภาพและการใชส้มุนไพรรักษาโรค ยังมีการใช้

ประโยชนจ์ากพืชในการใชเ้ป็นยาปราบศัตรูพชื ในด้านการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพยังได้วิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหาร

ด้วยเทคโนโลยชีวีภาพรวมท้ังแนวทางท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  ในการด าเนินการวิจัยของท้ัง 6 กลุ่มท่ีผ่าน

มานัน้ยังมีกลุ่มวิจัยช้างท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับเครือข่ายการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้แก่ การศึกษาบริบทด้านสุขภาพช้างไทย การจัดการความรู้เกี่ยวกับต ารายารักษาช้างและการใช้

ประโยชนจ์ากมูลช้างเป็นต้น 

 การจัดการความรู้เกี่ยวกับบริบทของช้างล้านนานั้นเน้น

การใช้ช้างในอดีตยุคการชักลากไม้ก่อนการปิดป่าเป็นระยะเวลา 

60-80 ปี ซึ่งสมัยนั้นมีการใช้ช้างเป็นเคร่ืองทุ่นแรงคนท างานใน

ปางไมท้างภาคเหนือกอปรกับการสาธารณสุขไม่เจรญิจึงได้คดิหา

สมุนไพรในป่ามารักษาช้างท้ังยังมีการบอกเล่ากันมาจดจารเป็น

ต ารายาช้างภาษาล้านนาไว้  กิจกรรมวิจัยกลุ่มช้างเน้นต ารายา

ของภาคเหนือซึ่งปรากฏเป็นของนางบัวค า  ท่ามะโอโดยใช้การ

จัดการความรู้นักภาษาศาสตร์ท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้าน สัตวแพทย์ นักชีววิทยา  นักพฤกษศาสตร์ นักเคมี ได้สรุปองค์

ความรู้จากต ารายาช้างดังกล่าว จ านวน 46 ต ารับประกอบด้วยสมุนไพร 76 ชนิดท่ีน ามาประกอบเป็นยา  ต่อมา

กระบวนการวิจัยได้เน้นการรักษาโรคช้างท่ีผิวหนังท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่  E. coli,  Staphylococcus spp,.  

Streptococcus  spp,. Pseudomonas spp.,  Enterobactor spp และโรคท้องร่วงท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียได้แก่ 

Escherichia coli (ETEC),  E. coli (EPEC),  E. coli O157:H7,  Vibrio cholera,  Vibrio parahaemolyticus,  Shigella 

flexneri,  Salmonella typhi,  Salmonella typhimurium,  Salmonella enterica จากการใช้กระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ศึกษาพิสูจนต์ ารับยาแก้โรคผิวหนังพบวา่สมุนไพรขะจาว ( Holoptelea integrifolia Roxb.) มีศักยภาพมาก

เมื่อเทียบกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง  จึงได้มีการเตรียมต ารับยาทาภายนอกผิวหนังช้าง

จากสมุนไพรขะจาวขึน้  นอกจากนั้นในดา้นของการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยก็ได้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่ง

เป็นบทเรียนวทิยาศาสตร์ท้องถิ่นเร่ืองช้าง ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริบทชา้งไทยและชา้งล้านนา โรคท่ีเกิด

กับช้าง ยาที่รักษาโรคชา้ง การรักษาช้างและสุขภาพชา้งที่ดีเป็นอย่างไร โดยจัดท าเป็นหนังสอืต ารายาชา้งและบทเรียน 

๕ บทท่ีมีลักษณะของการเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการฝึกท ากิจกรรมการเรียนรู้แต่ละบทด้วยตนเองในแง่ของ มือท า-

สมองคิด-จิตซึมซับ (hand on mind on) ได้แก่ อดตีกาลชา้งล้านนา คชโรคาพาท  คชาเภสัช บ าบัดกุญชร และ ช้างงา

งอนฤทธิรงค์ บทเรียนท้ังหมดได้น าไปใช้สอนในกลุ่มสาระเพิ่มเติมของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัด

ล าปาง 
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 จากท่ีรายงานมาท้ังหมดจะเห็นว่าการพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยนับเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่

สังคมไทยเป็นอยา่งมากเพราะการศึกษาลักษณะนี้เนน้การสร้างพลังจากภายในที่เรียกว่า “จิตตปัญญาศึกษา” ซึ่งเป็น

การศึกษาที่มุง่พัฒนาจากภายใน ให้เกิดการตระหนักรู้ และเกิดปัญญาเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

โดยความรู้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติผ่านการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆท่ีผู้เรียนสนใจจนสามารถ

เข้าถึงความจรงิของธรรมชาติ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เกิดความรักความเมตตา ท้ายท่ีสุดงานวิจัยท่ีเน้นการต่อยอด

ภูมิปัญญาของคนไทยจึงเหมาะสมแก่การยกย่องว่าการแก้ปัญหาต่างๆควรมองจากตัวตนใคร่ควรโดยใช้ปัญญาหรือ

การด าเนนิตามอริยสัจวิธี ได้แก่ ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ และมรรค นั่นเอง 

 

โครงกำรครูของครูผำ่นกระบวนกำรวิจัยภูมปิัญญำท้องถิ่น 

เป็นโครงการท่ีด าริขึ้นเพื่อแกปั้ญหาการเสื่อมถอย ของคุณภาพระบบการศึกษาไทยท้ังของครูและนักเรียนใน

ปัจจุบัน โดยโครงการ HERP ภายใตก้รอบการบูรณาการโครงการวจิัยมุง่เป้าสูก่ารแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศใน 3 

ด้าน คือ ด้านการพัฒนาครูของครูผ่านกระบวนการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพของครูให้เป็นครูรุ่นใหม ่ที่เข้าใจถึงบริบทของท้องถิ่นและสามารถสร้างองค์ความรู้ซึ่งอันจะน าไปสู่อนาคตท้ัง

ของประเทศชาติในสว่นรวมและการสร้างรากฐานระบบการศึกษาของประเทศไทย อันจะน าไปสู่องค์ความรู้และระบบ

การศึกษาท่ีตอบสนองต่อบริบทของท้องถิ่นอย่างแท้จริง และเป็นไปในเชิงบูรณาการอันจะสร้างสรรค์สังคมโดยรวม

ตอ่ไปในอนาคต มกีารตัง้โจทย์และพัฒนาวิจัยมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีผลงานวิจัยท่ีเข้าร่วมน าเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการ Herp Congress I จ านวน 52 โครงการ จากผลงานพื้นบ้าน  อาทิ เชน่ ภูมิปัญญาการทอผ้าจังหวัด

กาญจนบุรี ภูมิปัญญาเพลงศิลปะพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ ภูมิปัญญาขนมไทยจังหวัดเพชรบุรี  และยังผลงานวิจัยท่ี

นา่สนใจ คือ กลุ่มผลงานวจิัยท่ีพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยของนักศึกษาวิชาชพีครูด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มในพืน้ท่ีลุม่น้ าบางปะกง  

กลุ่มผลงานวจิัยภูมิปัญญาขนมไทยจังหวัดเพชรบุรี เนน้การพัฒนาครูและนักศึกษาที่จะเป็นครูของท้องถิ่นให้

มีทักษะด้านการวิจัยจากโจทย์ปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ เป็นระบบและสามารถกระจายสู่การศึกษา

ระดับโรงเรียน ผลท่ีได้รับจากผลงานวิจัย คือ น าแนวทางจากผลการด าเนินการไปใช้ประโยชน์ โดยได้นวัตกรรมการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีน าไปใช้ในการสอนของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ของโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีจ านวน 5 โรงเรียน จ านวนแบการเรียนรู้แบบบูรณา

การรวม 23 แบบ  

กลุ่มผลงานวิจัยท่ีพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีลุ่มน้ าบางปะกง ซึ่งผลงานวิจัยนี้มีกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการวิจัย โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีลุ่มน้ าบางปะกงเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป โดย

ด าเนินการพัฒนาทักษะการวิจัย 5 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการค้นคว้าสืบค้นข้อมูล 2) ทักษะการระบุปัญหาและการ

ตั้งสมมติฐานการวิจัย 3) ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล 4) ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และ 5) ทักษะการสรุปผลและ

การน าเสนอข้อมูล เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยโดยใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีลุ่มน้ าบาง

ปะกงเป็นฐาน ซึ่งแบ่งตามมิตินิเวศของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลลอ้มในพืน้ท่ีลุม่น้ าบางปะกง 5 มิตินิเวศ ได้แก่ 

1) ระบบนเิวศแหลง่น้ า 2) ระบบนเิวศเกษตร 3) ระบบนเิวศป่าไม้ 4) ระบบนเิวศชายฝั่งทะเล 5) ระบบนิเวศชุมชน/เมือง
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และอุตสาหกรรม และได้แนวทางในการน าข้อมูลจากโจทย์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นหลักสูตรด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีลุ่มน้ าบางปะกง สามารถด าเนินการได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้

เนื้อหากระบวนการวิธีการวิจัยบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) การพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นเนื้อหา

รายวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจัดการเรียนการสอนด้วยการสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัย 

3) การพัฒนาหลักสูตรโดยสร้างรายวิชาใหม่ หรือพัฒนาจากรายวิชาเดิมท่ีมีอยู่โดยเพิ่มเติมเนื้อหาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ครื่องมือในการเรียนรู้  

จากที่กล่าวมานั้น  สถาบันการศึกษาและท้องถิ่นร่วมกันถอดบทเรียนและสังเคราะห์ภูมิปัญญาดังกล่าวอัน

จะน าไปสู่การพัฒนาระบบการเรียนรู้ แนวคิดของครูรุ่นใหม่  พัฒนาการศึกษาท้ังระบบ  รวมถึงการสร้างวิจัย

เครอืขา่ยท่ีมีประโยชนใ์นการพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ่นได้อยา่งยั่งยืน 

 

 

   

 

 

 

 

        

 

งำนวิจัยกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ : พลังธรรมชำตสิู่กำรพัฒนำ 

            ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (HERP-NRU) ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดสรรทุนโครงการวิจัย

ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคล 9 แห่ง  และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ในด้านความ

หลากหลายทางชวีภาพ  เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี  พศ. 2544- 2555   รวม 173 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักวจิัย และเสริมสร้างกระบวนการวจิัยแบบบูรณาการโดยเน้นต้นทุนของท้องถิ่นเป็นฐาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เกิดเครือข่ายความร่วมมอืระหวา่งนักวจิัยกับภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอยา่งยั่งยนื 

การศึกษาวิจัยในกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ท่ีผ่านมาท าให้เกิดการรวบรวม

ต้นทุนของท้องถิ่น (ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) เพื่อเป็นฐานการวิจัย

และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นท่ีแท้จริง ประเภทของผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สามารถจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
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กลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพและภูมปัิญญาทอ้งถิ่นกับการวจิัยเชงิพื้นท่ี ท่ีมุ่งเนน้การศึกษาพืช สัตว์และ

จุลินทรีย์ ควบคู่ไปกับการศึกษาภูมปัิญญาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรม และการจัดการเชงิพื้นท่ี 

กลุ่มการจัดการ สังคม สาธารณสุข การท่องเท่ียว และเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วยการศึกษาการ

จัดการด้านสังคม เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การจัดการโดยใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการด้านสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม และการศึกษาและการสื่อสาร 

กลุ่มเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและพลังงานทดแทน  

(ท่ีมา: การประชุมวิชาการ คร้ังท่ี  1 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น: บูรณาการองค์

ความรู้สูก่ารพัฒนาท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 9-10  พฤศจิกายน  2555) 

ผลจากการด าเนินงานวิจัยนอกจากนักวิจัยจะได้เรียนรู้กระบวนวิจัยและฐานข้อมูลจากคลังทรัพยากรท่ี

ส าคัญในแต่ละท้องถิ่นแล้ว ผลลัพธ์อีกหนึ่งอย่างท่ีส าคัญคือจากการวิจัยเชิงเดี่ยวท่ีประเด็นหรือปัญหาการวิจัยอยู่

เฉพาะในศาสตร์สาขาของตนเอง ได้กลายมาเป็นการวจิัยเชงิซ้อนท่ีมีประเด็นปัญหาการวิจัยมากขึ้น จนน าไปสู่การบูร

ณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ข้ามสาขาวิชา เสริมสร้างต่อยอดกันจนกลายเป็นชุดโครงการวิจัยท่ีข้ามองค์ความรู้

ระหว่างนักวจิัยดว้ยกันเอง แตอ่ยู่บนถนนท่ีเชื่อมโยงกันเป็น network และมีเป้าประสงค์หลักร่วมกันเพื่อน าผลการวิจัย

นัน้มาใช้อธิบายความจรงิของปรากฏการณแ์ละการพัฒนาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน 

ในส่วนของชุมชนหรือพื้นท่ีเป้าหมายยังก่อเกิดรูปแบบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ศึกษาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เกิดแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย ท้ังในด้านการศึกษา การพัฒนาและ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทรัพยากรชีวภาพ  โดยสามารถ

เชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงาน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี เกิดเป็นเครือข่ายการท างานร่วมกันท่ีจะสามารถ

ก่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืนต่อไป เนื่องจากเป็นการวิจัยท่ีน าเอาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในพื้นท่ีเป้าหมายมาเป็นประเด็นการวิจัยส าหรับแก้ไขปัญหาและพัฒนา  ท่ีเกิดจาก

ความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ีอยา่งแทจ้รงิ 

หนึ่งในตัวอย่างผลงานวิจัยเด่นท่ีได้รับรางวัลจากส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ

พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติว่าเป็นโครงการวิจัยเข้าเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ ชุด

โครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้บทเรียน เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์

จากระบบนิเวศบึงบอระเพ็ด โดยชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงพื้นท่ี เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม บูรณา

การหลากหลายศาสตร์และเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น ด าเนินการโดย ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงค์ค าจันทร์และคณะ 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เป็นชุดโครงท่ีประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย จ านวน 4 โครงการ  มี

วัตถุประสงค์เพื่อน าเอาองค์ความรู้ท่ีได้มาพัฒนาบทเรียนท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้บทเรียน เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

และใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบึงบอระเพ็ด โดยชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

เสีย คือ ร่วมกันส ารวจองค์ความรู้ จากนั้นร่วมกันหาแนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์โดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดประชุมกลุ่มย่อยและสนทนาแบบเจาะลึกด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรจากบึง ท้ังปลา บัว และระบบนิเวศ เพื่อการท่องเท่ียว รวมท้ังเร่ืองน้ าเพื่อการเกษตร นอกจากนี้ ยังใช้การ

วิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์ของชุมชน

รอบบึงบอระเพ็ด  วิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ผลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยและพัฒนา คือ 
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ฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชวีภาพและภูมปัิญญาทอ้งถิ่นรอบบึงบอระเพ็ด ในรูปแบบต่าง ๆ  การพัฒนาบทเรียน

ท้องถิ่นแบบมสี่วนร่วมของผู้มีสว่นได้เสียรวมท้ังชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด ได้บทเรียนส าหรับประชาชน เร่ือง การแปรรูป

ปลา และการใชป้ระโยชนจ์ากบัว การท านาแบบอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต บทเรียนส าหรับนักศึกษาเอกชีววิทยา

ชัน้ปี ที่ 2 เร่ืองระบบนเิวศบึงบอระเพ็ด โดยเนื้อหาความหลากหลายทางชีวภาพและการใชป้ระโยชนจ์ากระบบนเิวศบึง

บอระเพ็ด  มีการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อการใช้ประโยชน์จากบึงอย่างยั่งยืน  มีการพัฒนา

เครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ าต่อการพัฒนาอาชีพ และมีการหารูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ

ท่องเท่ียว เพื่อการสื่อสารองค์ความรู้สู่สาธารณชนเกิดความตระหนักรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้

ประโยชน์ระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นผลจากกระบวนการพัฒนาบทเรียนและทดลองใช้

บทเรียนได้เพิ่มความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศบึงแก่เครือข่ายชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด  ได้เกิด

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเครือข่ายและภูมิปัญญาชาวบ้านได้มีการอนุรักษ์และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังและมีการ

เฝ้าระวังการพัฒนาบึงท่ีไม่เป็นมติรกับระบบนเิวศ และงานวจิัยดังกล่าวยังได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยนี้สู่

เครือข่ายและได้น าเสนอต่อเวทีในระดับนานาชาติ ในการประชุม Ecology , Evolution and Conservation Biology at 

the University of  Hawaii ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2555  ด้วย  
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รำงวลัผลงำนวิจัยดีเด่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์สรรเสริญ  เลาหสถิต   ได้รับรางวัลการโครงการวิจยัเข้าเป้าหมาย 
โครงการครูของครูโดยผ่านกระบวนการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

T55005 โครงการวิจยัเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยภูมิปัญญา
ขนมหวานเมืองเพชร 

 
ผศ. ดร. สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ ได้รับรางวัลการโครงการวจิัยเข้าเปา้หมายโครงการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
B55059  โครงการชุด : การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นและการประยกุต์ใช้บทเรียน เพื่อการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและใช้ประโยชน ์
จากระบบนิเวศบึงบอระเพ็ด โดยชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด 

 
 

รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล  ได้รับรางวัลการโครงการวิจัยเข้าเปา้หมายโครงการบูรณาการวจิัย 
 จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

C54037 การจัดการความรู้ด้านภูมปิัญญาท้องถิ่นไทยในการใช้สมุนไพรรักษาโรคที่เกิดกับ
ช้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมสมุนไพรส าหรับช้าง 
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นิทรรศกำรผลงำนวิจัย   

 ในสว่นของการจัดนทิรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ มจีุดประสงค์เพื่อสื่อสารผลงานวจิัยท่ี

เกิดขึ้นในรอบปีท่ีผ่านมา 

“ส ำนักบรหิำรโครงกำรสง่เสริมกำรวิจัยในอดุมศกึษำและพัฒนำมหำวทิยำลัยวิจัยแห่งชำติ” 

น าเสนอนทิรรศการการด าเนนิการสนับสนุนโครงการวจิัยตัง้แตริ่เร่ิมจัดตั้งจนถงึปัจจุบัน  และผลของการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยควบคู่กับการสร้างบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัย

พัฒนาในภูมภิาคอาเซียน 

 

“นิทรรศกำรผลงำนวิจัยเด่นโครงกำรวิจัยเชงิบูรณำกำร” 

เป็นนิทรรศการมีชีวิตจากผลงานวิจัยเด่นโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ในกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาครูของครู  และ ASEAN 

Harmonization  เชน่  

- เร่ือง การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้บทเรียน เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้

ประโยชน ์จากระบบนเิวศบึงบอระเพ็ด โดยชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด 

- การจัดการความรู้สูภู่มิปัญญาทอ้งถิ่นลา้นนาเพื่อใชส้มุนไพรรักษาโรคชา้งและการสร้างนวัตกรรม

ส าหรับสังคมไทยและสังคมโลก 

- ขุมพลังมหาวทิยาลัยไทยสูอ่าเซียน ASEAN Harmonization   

“มหำวิทยำลัยรำชภฏัพิบลูสงครำม” 

จัดแสดงผลงานวจิัยเด่นของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตสื่อสัมผัส อาทิ “ต้นไม้ของพ่อ” 

ซึ่งเป็นผลงานจากโครงการพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และจัดแสดงและชิม

ผลิตภัณฑจ์ากผลงานวจิัยเพื่อการผลิตเชงิพาณิชย ์“กัมมี่เยลล่ีสมุนไพรเสริมสารต้านอนุมูลอสิระ”   

“มหำวิทยำลัยนเรศวร” 

นิทรรศการผลงานวิจัยด้านการเกษตรสู่การน าไปใช้ประโยชน์หลายรูปแบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิตจวบจนถึง

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ดังเช่น การวิเคราะห์ความเหมาะสมของท่ีดินด้วย GIS ส าหรับพื้นท่ีการเกษตรท่ีได้รับ

ผลกระทบจากแผ่นดินถล่ม  การใช้แหนแดงและกากจากการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์  การผลิต

กล้วยน้ าว้ามะลิอ่องด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร และการพัฒนา

ผลิตภัณฑอ์าหารแปรรูปจากกล้วย 

“กลุ่มโครงกำรพัฒนำครูของครูผ่ำนกระบวนกำรวิจัยภูมิปญัญำท้องถิน่” 

นทิรรศการมชีวีติท่ีรวบรวมผลงานวิจัยเด่นท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏควบคู่ไปกับการสอน

นักศกึษาของตนท่ีจะเป็นครูในอนาคตให้มีความรู้ด้านกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้อง ต่อยอดงานวิจัยให้เป็นเนื้อหาสู่บท

เรียน จากการเก็บข้อมูลของนักศึกษาท่ีรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิ เช่น โครงการภูมิปัญญาการทอผ้าจังหวัด

กาญจนบุรี ภูมิปัญญาเพลงศลิปะพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ และภูมิปัญญาขนมไทยจังหวัดเพชรบุรี  เป็นตน้ 

“กลุ่มโครงกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ” 
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นิทรรศการโครงการวิจัยท่ีมีผลงานโดดเด่นมีส่วนร่วมของชุมชนในมิติต่างๆในรูปแบบสหวิทยาการท่ีสอดสาน

เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางชวีภาพ ดังโครงการวจิัยท่ีเนน้การศึกษาความหลากหลายของมิติต่างๆ ในเขต

พื้นท่ีในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น การศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพและการมสี่วนร่วมของชุมชนในโครงการเส้นทางการ

ท่องเท่ียวเชงินเิวศบึงบอระเพ็ด การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และการศึกษา

รูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ดา้นการท่องเท่ียว เป็นต้น 

 “กลุ่มโครงกำรบูรณำกำรวิจัยจำกฐำนภูมปิัญญำท้องถิน่สู่นวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี” 

รวบรวมโครงการวิจัยท่ีกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับองค์ความรู้ของบรรพชน  

เพื่อน ามาจัดเป็นนิทรรศการ อาทิเช่น ท่ีบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยกับสมุนไพรรักษาช้าง นวัตกรรมจากภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในมรดกทางสถาปัตยกรรมของเมืองกาญจนบุรีเก่า  การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้าง รูปแบบของโบราณสถาน กรณีศึกษาวัดบรมพุทธาราม จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา  และการประยุกตใ์ชส้ารสกัดจากดอกอัญชันในทางเคมวีเิคราะห์ เป็นต้น 

 

“ขุมพลังมหำวิทยำลัยไทยสู่อำเซียน” 

นิทรรศการท่ีรวบรวมผลงานวิจัยหลากหลายสาขาท่ีสอดคล้องกับการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท่ี 

แสดงศักยภาพการวจิัยของประเทศต่อการสร้างความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน แสดงมิติใหม่ของการ

ท าวิจัยเชงิบูรณาการของประเทศ ดังเชน่  

- แผนงานวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดชายแดนเชิงบูรณาการผ่านสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 

จังหวัดนครพนม ตามเส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า

โขงรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มรูปแบบ ปี 2558 

- การสร้างความร่วมมือการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)  สู่สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้  เพื่อพัฒนา

ขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

- การส ารวจซากดึกด าบรรพ์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมบรรพกาลของชั้นหินอายุดิโวเนียนตาม

แนวคดโค้งเลย – เพชรบูรณ์ในประเทศไทย  และแนวคดโค้งเตียนเซินในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  เพื่อการเปรียบเทียบววิัฒนาการของแผ่นธรณีอินโดจีน 

- กลยุทธ์การพัฒนากองทุนหมื่นล้านบาทของเครอืขา่ยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน  ตามแนวปัญญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

- การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑต์น้แบบจากสื่อวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 

- การขยายผลประยุกต์สาระแห่งจิตวิญญาณดั้งเดิมเร่ืองสุนทรียะการใช้ศิลปะเคร่ืองทองไทย  โดย

มุง่เนน้เร่ืองการออกแบบรากเหงา้ทางภูมปัิญญา  จิตวญิญาณ  และฝีมอื  จากอดีตสู่ 

- รูปแบบทางวัตถุของมนุษยย์ุคร่วมสมัยในปัจจุบัน  
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กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยแบบโปสเตอร ์ 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรว่มน ำเสนอผลงำนในกำรประชุมวิชำกำร Herp Congress I  

จ านวนโครงการท่ีมาน าเสนอท้ังสิ้น 1,112  โครงการดังนี้ 

1. กลุ่ม O  กลุ่มโครงการวจิัยรายบุคคล  มผีู้เข้าร่วมจ านวน     715 โครงการ 

2. กลุ่ม A  กลุ่มวิจัยเชงิพื้นท่ี    มผีู้เข้าร่วมจ านวน      64 โครงการ 

3. กลุ่ม B  กลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพ มผีู้เข้าร่วมจ านวน     104 โครงการ 

4. กลุ่ม C  กลุ่มนวัตกรรม   มผีู้เข้าร่วมจ านวน      78 โครงการ 

5. กลุ่ม T  กลุ่มครูของครู   มผีู้เข้าร่วมจ านวน      52 โครงการ 

6. กลุ่ม U  กลุ่ม 20 มหาวทิยาลัย  มผีู้เข้าร่วมจ านวน      99   โครงการ 

 

 

 

 

 

 

                        

                แผนภูมิสรปุจ ำนวนผู้เขำ้ร่วมน ำเสนอผลงำนในกำรประชุมวิชำกำร Herp Congress I 
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มหาวทิยาลยัเดมิ 

จ านวนโครงการท่ีไม่มาน าเสนอท้ังสิ้น 189 โครงการดังนี้ 

1. กลุ่ม O  กลุ่มโครงการวิจัยรายบุคคล  มผีู้ไม่เข้าร่วมจ านวน   131 โครงการ 

2. กลุ่ม A  กลุ่มวิจัยเชงิพื้นท่ี   มผีู้ไม่เข้าร่วมจ านวน    5  โครงการ 

3. กลุ่ม B  กลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพ มผีู้ไม่เข้าร่วมจ านวน   13 โครงการ 

4. กลุ่ม C  กลุ่มนวัตกรรม   มผีู้ไม่เข้าร่วมจ านวน   9  โครงการ 

5. กลุ่ม T  กลุ่มครูของครู   มผีู้ไม่เข้าร่วมจ านวน   5 โครงการ 

6. กลุ่ม U  กลุ่ม 20 มหาวทิยาลัย  มผีู้ไม่เข้าร่วมจ านวน   26 โครงการ 
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