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ให้มีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล แก่นักศึกษา  สังคม  และชุมชนต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ               

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยคือ การบริหาร

จัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ  บริหารจัดการองค์การแบบมียุทธศาสตร์ (Strategic Management)  

โดยยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  ดำเนินการตาม

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งจัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ              

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้เทคนิคการบริหารดุลยภาพ (Balance Score Card)  ที่มีการวิเคราะห์บริบทและ

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรประจำสถาบัน จำนวนทั้งหมด 18 คน  โดยแบ่งเป็นคณาจารย์

จากหน่วยงานในคณะต่าง ๆ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถาบันในตำแหน่งผู้อำนวยการ 1 คน และ รอง

ผู้อำนวยการ 3 คน รวมเป็น 4 คน  ข้าราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 1 คน  พนักงาน

มหาวิทยาลัย 6 คน  เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 7 คน  

โครงสร้างหน่วยงานภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันเป็นผู้ดูแล

ส่วนงานภายใต้ความรับผิดชอบ 4 งาน โดยมีหัวหน้าสำนักงานฯ จำนวน 1 คน  เป็นผู้ดูแล โดยมีบุคลากร                 

ในแต่ละงานเป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งมีจำนวนบุคลากรในแต่ละงาน ดังนี้ งานบริหารทั่วไป จำนวน 3 คน                      

งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ จำนวน 1 คน งานวิจัย  จำนวน 6 คน งานบริการวิชาการ จำนวน 3 คน 

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่

ที ่156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีบุคลากรทั้งสิ้น 18 คน และมีงบประมาณ

เพื่อการบริหารดำเนินงานตามภารกิจ รวม 24,836,325 บาท  

ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการประเมินตนเอง  โดยสามารถแบ่งตาม

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ อยู่ใน

เกณฑ์ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชีข้องผลการประเมินเท่ากับ 4.85  

เม่ือพิจารณาผลการประเมินของสำนัก/สถาบัน ในภาพรวม ที่จำแนกตามองค์ประกอบ

คุณภาพของสำนัก/สถาบัน ทั้ง 4 องค์ประกอบ จะพบว่ามีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่   4.62  อยู่ในระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย      มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่   5      อยู่ในระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่   5      อยู่ในระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 อัตลักษณ์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่   5      อยู่ในระดับดีมาก 

ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลเพื่อการพัฒนาตนเองได้ดังต่อไปนี้ 

ค 



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแหล่งทุนสนับสนุนในรูปแบบกองทุนที่มีคณะกรรมการบริหารที่

ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ส่งผลให้มีการดำเนินงาน

อย่างเป็นรูปธรรม 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีเครือข่ายภายนอกที่หลากหลาย  เช่น  สกว.  วช.  และมหาวิทยาลัย

ต่างๆ 

3. มีผลการดำเนินการการบริการวิชาการกลุ่มพื้นบ้าน ร.ร. ตชด. อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดผลการ

บริการด้านความเข้มแข็ง ถือเป็นองค์กรต้นแบบที่ได้รับความยั่งยืน 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายและการจัดสรรงบประมาณในการสร้างขวัญและกำลังใจในการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดสิทธบิัตรและอนุสิทธบิัตร 

5. มีการกำหนดนโยบายให้เกิดการบริการวิชาการแบบสหวิทยาการในพื้นที่เป้าหมาย โดยการ

จัดสรรงบประมาณแก่บุคลากรที่มีองค์ความรู้ของแต่ละคณะจัดทำโครงการบริการวิชาการตาม

ประเด็นองค์ความรู้ที่ชุมชนต้องการ 

6. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

7. การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านจุลสาร และบทสังเคราะห์องค์ความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ช่ือหน่วยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

ช่ือหน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

ท่ีต้ัง 

อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ส่วนทะเลแก้ว เลขที่  156 หมู่  5           

ตำบลพลายชุมพล  อำเภอเมืองพษิณุโลก  จังหวัดพษิณุโลก  โทรศัพท์  0-5526-2038 

ประวัติความเป็นมา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีฐานะเป็น “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณส่วนหนึ่งของบ้านพิบูล วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

ถนนวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ

สถาบันราชภัฏพบิูลสงคราม พ.ศ. 2538  ซึ่งได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมีฐานะเป็น “สำนักวิจัย

และบริการวิชาการ”  พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ทำให้สถาบันราชภัฏ                  

พิบูลสงครามเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบ่งส่วนราชการภายใน               

เป็น 10 ส่วนราชการ และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เปลี่ยนฐานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา”                  

ในปี พ.ศ. 2540 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์

คอมพิวเตอร์ (ส่วนวังจันทน์)  และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่อาคาร  4  ชั้น 1  

ห้อง 413 และ 414 สถาบันราชภัฏพบิูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)  

 ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม     

ส่วนทะเลแก้ว   เลขที่ 156 หมู่ 5  ตำบลพลายชุมพล  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหัวหน้าส่วนราชการคือ ผู้อำนวยการสถาบัน  มีรองผู้อำนวยการสถาบัน 3 คน  

และมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1  หน่วยงานคือ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน  โดย                    

มีหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการกำกับ  ดูแล และหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 หน่วย คือ สำนักงาน

เลขานุการสถาบัน  บริหารงานวิจัย บริการวิชาการ ต่อมาได้มีการวิเคราะห์และแบ่งโครงสร้าง

หน่วยงานขึ้นใหม่โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เม่ือ

คราวการครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่  8 พฤษภาคม 2561 โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรภายในออกเป็น 4 กลุ่ม

งานคอื งานบริหารทั่วไป  งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ งานวิจัย  งานบริการวิชาการ   

 

 ส่วนท่ี 1  บทนำ 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์  

 ปรัชญา 

วิจัยสร้างองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย กว้างไกลวิสัยทัศน์ พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

วิสัยทัศน์ 

องค์กรสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีชื่อเสียง

ด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร        

พันธกิจ 

1. บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย 

2. บริหารจัดการงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธภิาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

      ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issue) 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

กลยุทธ์ 

(Strategies) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  

พัฒนาระบบริหารจัดการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ที่ ก่ อ ให้ เกิ ดผล ต่ อการ

แก้ปัญหาและตอบสนองต่อ

ความต้ อ งการในระดั บ

ท้องถิ่นและระดับประเทศ 

มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและ

บริการวิชาการ  ที่ส่งเสริมให้เกิดผล

งานวิจัยและบริการวิชาการตรงตาม

ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 

1.1 ทบทวนกรอบและแนวทางการบริหาร

จัดการงานวิจัยและบริการวิชาการให้

เกิดผลงานเชิงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา

ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 

1.1.1 จัดทำข้อมูลความต้องการ

และสภาพปัญหาของพื้นที่รับผิดชอบ 

1.1.2 กำหนดหัวข้อการวิจัยและ

บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ตรง

กับปัญหาของชุมชนและแบ่งกลุ่ม ดังนี้ 

        - ตามประเด็นเร่งด่วน

ของประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้การ

สนับสนุนอย่างเต็มที่ 

        - ต าม ป ร ะ เด็ น ที่ มี

ความสำคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

วิจัยของชาติ และเป็นศักยภาพความเข้มแข็ง

ของมหาวิทยาลั ยฯ ซึ่ งมหาวิทยาลั ยฯ 

สนับสนุนให้ดำเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issue) 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

กลยุทธ์ 

(Strategies) 

1.1.3 ทบทวนเกณฑ์การสนับสนุน

งบประมาณการวิจัยและบริการวิชาการ

ตามสัดส่วนเหมาะสมตามจุดเน้ นของ

มหาวิทยาลัย 

1.1.4 จัดทำคู่มือการวิจัย และคู่มือ

การให้บริการวิชาการ 

1.1.5 ติดตามความคุ้มค่าในการ

สนับสนุนทุนโครงการวิจัย 

1.1.6 ติดตามผลกระทบจากการ

ให้บริการวิชาการ 

1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและ

บ ริการวิ ช าก าร เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ก ล าง

รวบ รวมแล ะให้ บ ริการส ารส นเท ศ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

      1.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการงานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

1.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย

เพื่อการสืบค้นครอบคลุมทุกด้าน 

- ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของ

นักวิจัย 

- สารสนเทศห้องสมุดงานวิจัย 

1.2.3 กำหนดมาตรการให้นักวิจัยให้ข้อมูล

งานวิจัยเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์ 

1.3 กำหนดแนวทางการให้บริการวิชาการ

เพื่ อพัฒนาชุมชนต้นแบบ และแหล่ ง

เรียนรู้ที่ ต รงตามความต้อ งการของ

ท้องถิ่น 

      1.3.1 ปรับขั้นตอนการให้บริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ดังนี้  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issue) 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

กลยุทธ์ 

(Strategies) 

1 สำรวจความต้องการของพื้ นที่

และกำหนดพื้นที่การให้บริการวิชาการ 

              2  สร้ างความร่ วมมือด้ านการ

บริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและกับ

ชุมชนในพื้นที่ 

    - วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน 

- ก ำห น ด ก รอ บ ก ารจั ด ส รร

งบประมาณโครงการบริการวิชาการตาม

สภาพปัญหา 

           - ติดตามการนำผลงานใช้ประโยชน์ 

             3  ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอด

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยสื่อ

อย่ างมี ประสิทธิภาพและทั นสมั ยกั บ

เหตุการณ์ และความต้องการของสังคม 

และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

แท้จริง สะดวกและรวดเร็ว   

4  จัดนิทรรศการหรือพิพธิภัณฑ์

ขนาดเล็กจัดแสดงผลงานต้นแบบการ

เรียนรู้ในลักษณะหมุนเวียน 

           5  การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับบริการจากแหล่ง

เรียนรู้ 

1.4  เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยและบริการ

วิชาการทั้ งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่ม

แหล่งทุนสนับสนุน 

 1.4.1 กิ จกรรมการจัดตั้ งหน่ วย

ประสานงานวิจัยและบริการวิชาการระดับ

คณะ 

1.4.2 สร้างเครือข่ายจัดการความรู้

งานวิจัยและบริการวิชาการระหว่างผู้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issue) 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

กลยุทธ์ 

(Strategies) 

ประสานงานด้านวิจัยและบริการวิชาการใน

หน่วยงานต่างๆ 

 1.4.3 สร้างเครือข่ายการวิจัยและ

บริการวิชาการกับชุมชนหรือองค์กร

ราชการ และภาคอุตสาหกรรม ระดับ

ท้องถิ่น  ระดับชาติ  และนานาชาติ  และมี

การประสานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง/

มีการทำ MOU 

 1.4.4 ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่ง

ทุนต่างๆ  เพื่ อเพิ่ มโอกาสรับทุนและเพิ่ ม

ศักยภาพนักวิจัย 

 1.4.5 จัดเวทีให้นักวิจัยพบแหล่ง

ทุนสำคัญๆ  และติดตามข้อมูลแหล่งทุน

ภายนอก และประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว 

1.4.6 จัดทำคลังโครงร่างข้อเสนอ

การวิจัยเพื่อรองรับแหล่งทุนต่างๆ 

ประเด็นยุ ทธศาสตร์ ท่ี  2        

เร่งพัฒนานักวิจัยทุกศาสตร์

ตามความเชี่ยวชาญเพื่อให้

เกิดผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ

ที่ตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่นและมีคุณภาพใน

ระดับสากล          

บุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

มีคุณภาพในระดับสากลและสามารถ

ผลิตผลงานวิจัยตรงตามความต้องการ

ของท้องถิ่นและมีคุณภาพในระดับ

สากล 

2.1 เร่งพัฒนานักวิจัยทุกศาสตร์เพื่อบ่ม

เพาะนักวิจัยใหม่และพัฒนานักวิจัยมือ

อาชีพตามความเชี่ยวชาญ 

2.1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ตามความเชี่ยวชาญ (ระบบพี่เลีย้ง) 

• นักวิจัยรุ่นใหม่   

• นักวิจัยรุ่นกลาง   

• นักวิจัยอาวุโส 

 2.1.2 ผลักดันให้ มีการรวมกลุ่ม

นักวิจัยภายในและภายนอกที่หลากหลาย

สาขาเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาชุดโครงการใน

ลักษณะบูรณาการร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ 

2.2 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issue) 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

กลยุทธ์ 

(Strategies) 

ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ และผลงาน

สร้างสรรค์ 

2.2.1 ประกาศเกียรติคุณ/ให้เงิน

รางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย

และหน่วยงานวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้าน

การวิจัย และนวัตกรรม 

 2.2.2 ประกาศเกียรติคุณ/ให้เงิน

รางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการ

วิชาการที่ ให้ การบริการวิ ชาการและ

เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมาย

อย่างชัดเจน 

 2.2.3 สนับสนุนให้ทุกคณะนำ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มา

ใช้ประโยชน์กับการให้บริการวิชาการ 

2.2.4 ส่งเสริมให้มีการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี  3 

พัฒนาระบบและกลไกเพื่ อ

สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและ

งานบริ การวิ ชาการในเชิ ง

พาณิชย์                  

ระบบและกลไกเพื่อต่อยอดงานวิจัย

และบริการวิชาการในเชิงพาณิชย์ที่

มีความเข้มแข็ง 

3.1 จัดตั้งหน่วยจัดการผลผลิตในระดับ

มหาวิทยาลัยเพื่อก่อให้ เกิดระบบและ

กลไกในการผลักดันผลการวิจัยสู่การ

นำไปใช้ประโยชน์ 

3.1.1 วางแนวทางในการดำเนินงาน

ของหน่วยจัดการผลผลิต  โดยมีภารกิจ

ครอบคลุมดังนี้ 

- วิ เคราะห์ความต้องการของ

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าพบแหล่งทุน

เพื่อเสนองาน 

- จั ดทำฐานข้อมู ลผลงานวิจั ย 

จำแนกตามการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ

- ส่ งเสริมให้ มีสารสนเทศเพื่ อ

บริหารจัดการงานบริการวิชาการเชิ ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issue) 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

กลยุทธ์ 

(Strategies) 

พาณิชย์เตรียมข้อมูลในการขึ้นทะเบียนที่

ปรึ กษาและผู้ เชี่ ยวชาญ และทะเบี ยน

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถ

นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้   

- เชื่อมโยงฐานข้อมูล (Database) 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน 

อาทิศูนย์วิจัยสภาอุตสาหกรรม 

              - ดำเนินการยกร่างคำขอ การยื่น

คำขอ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และประสานเพื่อ

ขอรับการคุ้มครอง 

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาค

ธุรกิจเอกชนเพื่อผลักดันงานวิจัยและ

บริการวิชาการสู่เชิงพาณิชย์ 

3.2.1 ผลักดันงานวิจัยและงานบริการ

วิชาการ ต่ อยอดและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์  

ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และ เกิดสัญญาแบ่ง

รายได้จากสัญญาการขายสิทธิ์และโอนสิทธิ์ 

 3 .2 .2  ส่ ง เส ริ ม ช่ อ งท างเพื่ อ

นำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์กับ

ภาคอุตสาหกรรม(Matching) 

 3.2.3 กิ จกรรมประชุมร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์

และ Idea จากงานวิจัยและสร้างความ

ร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

           3.2.4 ออกบูธจัดนิทรรศการ

ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  

พัฒนาระบบริหารจัดการ

มีระบบบริหารจัดการที ่คล่องตัว 4.1 ทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่ อเพิ่ ม

ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issue) 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

กลยุทธ์ 

(Strategies) 

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   

และมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1.1 ทบทวนกรอบโครงสร้าง

องค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนา   

  -แบ่งส่วนโครงสร้างองค์กรและ

กำหนดภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้อง

และครอบคลุมตามภารกิจหน่วยงาน 

            -มอ บ ห มาย ภาระงาน ต าม

ศักยภาพของบุคลากร  

4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเอือ้ให้การ

บริหารจัดการองค์กรมีความคล่องตัว 

4.2.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

4.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ

รองรับงานด้านการบริหารงานบุคคล 

4.3 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหาร

จัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

4.3.1 ทบทวนแผนการดำเนินงาน

ครอบคลุมพันธกิจทุกด้านของหน่วยงาน

อย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดนโยบายในเชิงรุก 

4.3.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ขององค์ กรให้ มี ความสอดคล้ องตาม

ยุทธศาสตร์ 

4 .3 .3  เพิ่ ม ทั ก ษ ะแ ล ะความ

เชี่ยวชาญตามสายงานของบุคลากร

ควบคู่ไปกับการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการ

ปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

 

 

4.3.4 ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ

ความรู้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issue) 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

กลยุทธ์ 

(Strategies) 

และความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

อัตลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

การบริหารจัดการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   

                  

โครงสร้างการบริหาร  

โครงสร้างองค์กร   

การวิเคราะห์และแบ่งโครงสร้างหน่วยงานขึ้นใหม่โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เม่ือคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่  8 พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริหาร
ทั่วไป

งานคลังข้อมูล
และสารสนเทศ งานวิจัย งานบริการ

วิชาการ
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 โครงสร้างการบริหาร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารสถาบันวจัิยและพัฒนา  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริสุภา  เอมหยวก 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย 
ดร.จิตศิริน  กอ้นคง 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ 
ดร.พงษพ์ันธ์ุ พุทธิวิศิษฎ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ยุวดี  ตรงต่อกิจ 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวกลันิกา  พลูผล 

งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริหารท่ัวไป งานคลังขอ้มูลและสารสนเทศ 

-หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยทนุอุดหนุน
งบประมาณแผน่ดินและแหล่งทุน
ภายนอก 
  (นางสาวปิยวดี  นอ้ยน้ำใส) 
-หน่วยบริหารจัดการกองทนุอุดหนนุวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
  (นางสาวนิโลบล  ฉ่ำแสง) 
-หน่วยส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัย 
  (นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล) 
  (นายชนกันต์ พันธ์ุอุดม) 
-หน่วยพฒันางานวิจัยและเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการ  
-หน่วยวารสาร 
  (นางสาวรัตนา  นาคสิงห์) 

-หน่วยบริหารงานบริการวิชาการ 
  (นางจิตรา  มีคำ) 
-หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม 
  (นางสาวกัณฑรีรัตน์  ศรีเบญจมาศ) 
-หน่วยเผยแพร่ความรูเ้พื่อชุมชน 
  (นางสาวดาญาวี  เกิดพันธ์ุ) 
 
 
 
 
 
 
 

-หน่วยเลขานุการ และงานธุรการสาร
บรรณ 
  (นางสาวมาลยั  ใจงาม) 
-หน่วยการเงินและพสัด ุ
  (นางสาวระวี  ไกรโชค) 
-หน่วยนโยบายและแผน 
  (นางสาวสุภาพร  กลิ่นนาค) 
-หน่วยประกนัคุณภาพ 
  (นางสาวสุภาพร  กลิ่นนาค) 
-หน่วยโสตทัศนูปกรณ์เทคโนโลยแีละ 
ประชาสัมพันธ์ 
  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
-หน่วยบุคลากรและงานประชุม 
  (นางสาวมาลยั  ใจงาม) 
 
 
 
 
 
 

-หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ 
  (นายสามารถ  เนา่บู่) 
-หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และ
ฐานขอ้มูล 
  (นายสามารถ  เนา่บู่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย คณะกรรมการบริหารจัดการบริการวิชาการ 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิสุภา เอมหยวก ประธานกรรมการ 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวด ี  ตรงต่อกิจ รองประธานกรรมการ 

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 

3. อาจารย์ ดร.จิตศิริน   ก้อนคง  กรรมการ 

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 

4. อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ุ  พุทธิวิศิษฎ์ กรรมการ 

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 

5. นางสาวปิยวด ี   น้อยน้ำใส กรรมการ 

รักษาการหัวหนา้งานวิจัย 

6. นางจติรา    มีคำ  กรรมการ 

รักษาการหัวหนา้งานบรกิารวชิาการ 

7. นายสามารถ    เน่าบู ่  กรรมการ 

รักษาการหัวหนา้งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ 

8. นางสาวกัลนิกา   พูลผล  กรรมการและเลขานุการ 

หัวหนา้สำนกังานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ชุดที่ 1   (2 มีนาคม 2559 – 2 มีนาคม 2561 ) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  ตรงต่อกิจ รองประธานกรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.จิตศิริน   ก้อนคง  กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์  พุทธวิิศิษฎ์ กรรมการ 

5. ดร.ประทีป    ตระกูลสา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  พฤกษะวัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

7. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  สนั่นเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. นายชวลิต    จันทร์นฤมล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. นางสุวิมล    เกตุศรีบุรินทร ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. นายสมพงษ์    โพธิ์สะวัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

11. นางสาวปิยวดี   น้อยน้ำใส กรรมการ 

12. นางจิตรา    มีคำ  กรรมการ 

13. นางสาวกัลนิกา   พูลผล  กรรมการและเลขานุการ 

14. นางสาวสุภาพร   กลิ่นนาค ผู้ช่วยเลขานุการ 

ชุดที่ 2   (26 มีนาคม 2561 – 26 มีนาคม 2563) 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา  เอมหยวก ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  ตรงต่อกิจ รองประธานกรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.จิตศิริน   ก้อนคง  กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์   พุทธวิิศิษฎ์ กรรมการ 

5. นายโกวิทย์    ทรงคุณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พริะสันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

7. นายปราโมช    เจนธัญกรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. นางสาวปิยวดี    น้อยน้ำใส กรรมการ 

9. นางจิตรา    มีคำ  กรรมการ 

10. นางสาวกัลนิกา    พูลผล  กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวสุภาพร    กลิ่นนาค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รายนามบุคลากร 

งานบริหารท่ัวไป 

1.  นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค หน่วยนโยบายและแผน 

 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) หน่วยประกันคุณภาพ 

2.  นางสาวมาลัย  ใจงาม หน่วยเลขานุการ และงานธุรการสารบรรณ 

 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) หน่วยบริหารบุคลากรและงานประชุม 

3.  นางสาวระวี ไกรโชค หน่วยการเงินและพัสดุ 

 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ 

1.  นายสามารถ  เน่าบู่ หน่วยพัฒนาเว็บไซด์และฐานข้อมูล 

 (นักวิชาการคอมพวิเตอร์) หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ 

งานวิจัย 

1.  นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน

และแหล่งทุนภายนอก (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

2.  นางสาวนิโลบล ฉ่ำแสง หน่วยบรหิารจัดการกองทุนอุดหนุนวิจยั  

 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 

3.  นางสาวณัฐมน วิจารณกุล หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

4.  นายชนกันต์ พันธอ์ุดม หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  
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5. นายเจตน์นที ราชเมืองมูล หน่วยพัฒนางานวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือ 

 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

6. นางสาวรัตนา นาคสิงห์ หน่วยวารสาร 

 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

งานบริการวิชาการ 

1.  นางจิตรา มีคำ หน่วยบริหารงานบริการวิชาการ 

 (นักวิชาการศึกษา)  

2. นางสาวกัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม 

 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

3. นางสาวดาญาวี เกิดพันธุ์ หน่วยเผยแพร่ความรู้เพื่อชุมชน 

 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน  มีบุคลากรที่เป็นอาจารย์ประจำ  ซึ่งสังกัด

คณะต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาจำนวน  4  คน  

และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจำนวน  14 คน   

ตารางท่ี 1  จำนวนอาจารย์ประจำมาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำแนก

ตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ 

หน่วยงาน 

จำนวนอาจารย์จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

- - - - - - - - 2 2 - - 2 2 - - 

รวม - - 4 4 
 

ตารางท่ี 2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามงาน 

งานตามตำแหน่ง 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่ง  

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
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ม 

สำนักงานผู้อำนวยการฯ - - - - 1 - - - - - - - 1 

งานบริหารทั่วไป - - 3 - - - - - - - - - 3 

งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ - 1 - - - - - - - - - - 1 

งานวิจัย - 1 2 - - - 2 1 - - - - 6 

งานบริการวิชาการ - 1 1 - - 1 - - - - - - 3 

  3 6 - 1 3 1 - - - - - 14 

รวม 9 5 - 14 

 

 

 

งบประมาณ 
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ในปีการศึกษา พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน

และส่งเสริมงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 24,836,325 บาท จำแนกตาม

ประเภทประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 4 ประเด็น ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิดผลต่อการ

แก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  ในวงเงินงบประมาณ 

21,138,225 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.11 

          ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 พัฒนานักวิจัยทุกศาสตร์ตามความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยเชิง              

บูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและมีคุณภาพในระดับสากล  ในวงเงินงบประมาณ 

1,558,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.27  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและงานบริการวิชาการ               

ในเชิงพาณิชย์ ในวงเงินงบประมาณ 343,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.38   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล    

ในวงเงินงบประมาณ 1,796,700 บาท   คิดเป็นร้อยละ 7.23   

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 

 

ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2559 ผลการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 

1 . สถ าบั นวิ จั ย และพัฒ นาควรประสานกั บ

โครงการจัดตั้ งศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้

นักวิจัยเข้าไปปรับปรุงข้อมูลและผลงานวิจัยของ

ตนเอง โดยใช้กระบวนการกำหนดให้นักวิจัย เข้า

ไปกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลก่อนดำเนินการทำ

สัญญารับทุนวิจัย ตลอดจนปรับปรุงการสืบค้น

ข้อมูลจากงานวิจัยผ่านระบบ IMIS โดยใช้ keywords 

ของงานวิจัย 

     ได้ ประสานงาน กับ โค รงการจัดตั้ งศู นย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทำข้อมูลต่างๆ 

และได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงาน/คณะ/สำนัก /

สถาบัน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางใน

การดำเนินงาน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได

จัดทำฐานข้อมูลเบื้ องต้นส่ งให้ทุ กหน่ วยงาน

ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและส่งข้อมูลมายัง

สถาบั นวิจั ยและพัฒ นา งานคลั งข้อ มูลและ

สารสนเทศ เพื่อประสานโครงการจัดตั้ งศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

2. ควรบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐ/เอกชน เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนใน

การดำเนินงานบริการวิชาการ 

     สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการบูรณาการการ

ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก โครงการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) การจัดการความรู้เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดสู่การจัดการตนเองของชุมชน
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ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2559 ผลการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 

ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล โดย

มีความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏรวม 

10 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 420 แห่ง 

โดยได้รับงบประมาณทั้งสิน้ 8,000,000  บาท 

     ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับธนาคารออมสิน ดำเนิน

โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ในการเป็น

เครือข่ายจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับผู้ถือ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 

10,000,000 บาท 

      และร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์จัดโคคงการ

ยกระดับร้านค้าธงฟา้ประชารัฐเพื่อรองรับนโยบาย

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

3. การต่ อยอดงานวิจั ย ใน เชิ งพาณิ ชย์  แล ะ

นวัตกรรมให้เพิ่มมากขึน้ 

     สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้ดำเนินการจัดตั้ง

ศู น ย์ ก ล างน วั ต ก รร มส ร้ างส รร ค์  (Creative 

Economy) เป็ น โค รงก าร เค รื อ ข่ ายศู น ย์ กล าง

นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ภายใต้ โครงการ Innovation 

Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (การดำเนินการ ศูนย์

นวัตกรรมสร้างสรรค์ (UCCN Hubs) ของเครือข่าย

วิจัย เพื่อดำเนินงานบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ การเรียนการสอน 

เพื่อการต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ถ่ายทอดและบริการองค์ความรู้ นวัตกรรมพร้อมให้

คำปรึกษาในการพัฒนาชุมชนให้อยู่ดี  กินดี ตาม

ศาสตร์พระราชา ต่อยอดและพัฒนา สนับสนุนให้

เกิดการยกระดับนวัตกรรมและสังคมสร้างสรรค์แก่

ชุมชน   

 

4. ควรมีการประเมินความสำเร็จของแผนบริการ       หลังจากที่สิ้นสุดโครงการบริการวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2559 ผลการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 

วิชาการ และนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในปี

ถัดไป 

ส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะพั ฒ น า  ได้ มี ก ารป ระ เมิ น

ความสำเร็จของแผนบริการวิชาการ โดยเป็นการ

ประเมินค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ ปัญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำผลการประเมิน

นำไปปรับใช้ในปีถัดไป  

5.ควรมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการแต่ละโครงการ 

     สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการติดตามผล

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแต่ละโครงการ

ในแต่ละไตรมาส ลงในแบบฟอร์ม กนผ.03 และ

กนผ.02 และรายงานผลการดำเนินงานแต่ละไตร

มาสต่อคณะกรรมการบริห ารสถาบันวิจัยและ

พัฒนาในทุกเดือน  

      เม่ือการดำเนินงานโครงการต่างๆ แล้วเสร็จให้

มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และ

ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของ

โครงการ  เม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ ให้มีการประเมิน

ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปี และประเมินความสำเร็จของแผนกลยุทธ์

ตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในแต่ละปี เพื่อนำผล

การประเมินนั้ นมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งการปรับปรุงการดำเนินงาน

โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณถัดไป 
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ส่วนที่ 2 
ผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน  

 ในปีการศึกษา  2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน                          

ในองค์ประกอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 5 ตัวบ่งชี ้โดยเรียงลำดับ

ตัวบ่งชีท้ี่รับการประเมิน ดังนี้ 

องค์ประกอบด้าน ตัวบ่งช้ี 

1.การบริหารจัดการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของสำนัก/สถาบัน เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์

ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน  

ตัวบ ่งชี ้ที ่ 1 .2 ร ้อยละความพึงพอ ใจของผู ้ร ับบริการตามพันธก ิจของ

หน่วยงาน 

2.การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ (สกอ.2.1) 

3.การบริการวิชาการ ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  (สกอ.3.1) 

4.อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการงานวิจัยและ

บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
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ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน 

 องค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1   การบริหารของสำนัก/สถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน: 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แ ผนกลยุทธ์ทาง

การเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของแผน

กลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

       2. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของ

หน่วยงานและ ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธบิายการดำเนินงานอย่าง

ชัดเจน  

4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน จัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

5. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 

6. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์

จากผลการวิเคราะห์ 

SWOT โดยเชื่อมโยงกับ

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

รวมทั้งสอดคล้องกับ

กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของ

หน่วยงาน และพัฒนา

ไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินและแผนปฏิบัติ

การประจำปีตามกรอบ

เวลาเพื่อให้บรรลุผล

ตามตัวบ่งชีแ้ละ

เป้าหมายของแผนกล

ยุทธ์ และเสนอ

ผู้บริหารระดับสถาบัน

เพื่อพจิารณาอนุมัติ 

          สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำแผนกล

ยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-

2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารงานแบบ

มียุ ทธศาสตร์  (Strategic management) ในการ

จัดทำแผนกลยุทธ์ของ สถาบันเกิดจากการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรภายในสถาบันฯ มหาวิทยาลัยฯ 

และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้เทคนิคบริหารดุลย

ภาพ (Balance Score Card) โดยยึดหลักธรรมภิ

บาลและการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร  ดังนั้น

จึงต้องใช้การประเมินสถานภาพและบริบทที่

เกี่ยวข้องทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 

analysis) จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อ

เป็ นแนวทางในการกำหนดเป้ าประสงค์ และ                 

กลยุทธ์ที่ ชัดเจนครอบคลุมทุกพั นธกิ จของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา คือ บริหารจัดการและ

ส่ งเสริมสนับสนุนการสร้ างองค์ความรู้ จาก

งานวิจัย บริหารจัดการงานบริการวิชาการและ

ถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บริหาร

จัดการองค์กรให้ มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก               

ธรรมาภิบาล โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอก ที่ จะนำไปสู่ กลยุทธ์และ

มาตรการ ร่ วมกับผลการประเมิน คุณ ภาพ

การศึกษา และการปรับโครงสร้างภายในของ

สถาบันฯ ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยใน

การจัดทำชุดภาพอนาคต และความเชื่อมโยง

และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  ของ

มหาวิทยาลัย(1.1-1(1)) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

25 6 1 ส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะพั ฒ น าได้ ใช้ แผ น

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-

2564 เป็นกรอบการดำเนินการหลัก  และได้มีการ

ปรับและทบทวนแผนฯสู่ ก ารป ฏิบั ติ  ซึ่ งใน

1.1-1(1) แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง

สถาบั นวิจั ยและพัฒนา พ.ศ. 

2560-2564 

1.1-1(2) แผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  

1.1-1(3) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำ ปีงบประมาณ 2561 และ

แผนกลยุทธ์การเงิน พ.ศ.2560-

2564 

1.1-1(4)  แผนปฏิบัติการประจำ 

ปีงบประมาณ 2560 

1.1-1(5)  หนังสือติดตามผลการ

ดำเนิ นงานรายไตรมาส และ

สรุปผลการดำเนินงานรายไตร

มาสในภาพรวม 

1.1-1(6) รายงานผลการติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ 2560 

1.1-1(7) สรุปผลการดำเนินการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 19 

– 20 เมษายน 2561 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและ

พัฒ นาสู่ ก ารป ฏิบั ติ  โดยดำเนิ นการจัดท ำ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(1.1-1(2)) ได้นำประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันวิจัย

และพัฒนาจำนวน  4 ประเด็น คือ 1) พัฒนาระบบ

บริหารจัดการงานวิจั ยและบริการวิชาการ                   

ที่ก่อให้เกิดผลต่อการแก้ปัญหาและตอบสนองต่อ

ความต้องการในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

2) เร่ งพัฒ นานั กวิ จั ยทุ กศาสตร์ตามความ

เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและคุณภาพ

ในระดับสากล 3) พัฒนาระบบและกลไกเพื่ อ

สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและงานบริการวิชาการใน

เชิงพาณิชย์ 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

ให้มีประสิทธภิาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล ที่ได้จาก

การกำหนด SWOT และสถาบันวิจัยและพัฒนาได้

กำหนดโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

จำนวน

โครงการ

ระดับ

หน่วยงาน 

ร้อยละ 

1)พัฒนาระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ ที่

ก่อให้เกิดผลต่อการแก้ปัญหา

แล ะต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค วา ม

ต้องการในระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศ 

19 51.35 

2)เร่งพัฒนานักวิจัยทุกศาสตร์

ตามความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิด

ผลงานวิจัยเชิงบู รณาการที่

ตอบสนองความต้องการของ

ท้องถิ่นและคุณภาพในระดับ

สากล 

3 8.11 

3)พัฒนาระบบและกลไกเพื่ อ

สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและ

1 2.70 
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งานบริ การวิ ช าการ ในเชิ ง

พาณิชย์ 

4)พัฒนาระบบบริหารจัดการ

องค์กรให้มีประสิทธิภาพโดย

ยึดหลักธรรมภิบาล 

14 37.84 

รวม 37 100.00 

 

       จากนั้นได้แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ

การประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้ งการ

จัด ท ำแ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท างก าร เงิน ที่ มี ค วาม

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลการประเมินมูลค่า

ทรัพยากรจ าก การสำรวจ ความต้ อ งก าร

ทรัพยากรในการใช้ดำเนินการตามโครงการ

ปีงบประมาณนั้น ๆ ร่วมกับความต้องการใช้

ทรัพยากรร่วมกับเครือข่าย เพื่อเป็นแนวทางใน

การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน    (1.1-1(3)) 

          แผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พ.ศ. 2560-2564 ได้กำหนดค่าเป้าหมายและ

ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ในแต่ละปีจนถึง

ระยะเวลาสิ้นสุดของแผน รวมทั้งการวิเคราะห์

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์  เพื่อ

ก ำห น ด เป็ น โค ร งก ารที่ จ ะด ำเนิ น งาน ใน

แผนปฏิบัติการ   รวมทั้งการกำหนดค่าเป้าหมาย

ขอ งตั วชี้ วั ด ค วามส ำเร็ จ ข อ งโค ร งก าร ใน

แผนปฏิบัติการประจำปีด้วย  โดยในแต่ละ

ประเด็นกลยุทธ์  และโครงการต่างๆ มีการ

ถ่ายทอดค่าเป้าหมายและความรับผิดชอบสู่

หน่วยงานย่อยและระดับบุคลากรของแต่ละงาน

ร่วมรับผิดชอบ  (1.1-1(4))    

           หลังจากได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การประจำปี

งบประมาณแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย

งานบริหารจัดการทั่วไป มีการกำกับติดตามการ

ดำเนินงานเป็นรายไตรมาส และรายงานผลการ
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ด ำ เนิ น งาน ข อ งแ ต่ ล ะโค รงก าร ต่ อ ค ณ ะ

กรรมการบริหารสถาบัน  (1.1-1(5)) เม่ือการ

ดำเนินงานโครงการต่ างๆ แล้วเสร็จให้ มีการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ และประเมิน

ความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ  

และเม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ ให้ มีการประเมิน

ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจำปี และประเมินความสำเร็จของแผนกล

ยุทธ์ตามตัวบ่งชีแ้ละค่าเป้าหมายในแต่ละปีเพื่อนำ

ผลการประเมินนั้นมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผน ปฏิ บั ติ ก าร รวมทั้ งก ารป รับ ป รุ งการ

ดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณถัดไป  

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัย

และพัฒนาได้ รับ งบประมาณสนับสนุ นจาก

มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการวิจัย ทุน

สนับสนุนงานบริการวิชาการ และดำเนินงาน                 

ในกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย ทั้งสิ้น 

24,836,325 บาท ภายใต้กรอบงบประมาณ

ดังกล่ าว สถาบันวิ จัยและพัฒนาดำเนินการ

ถ่ าย ทอ ดนโยบ ายจ ากแผ นก ลยุท ธ์สู่ แผ น       

ปฏิบัติการ ดังนี้ 

          ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิด

ผลต่อการแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความ

ต้องการในระดับท้อ งถิ่นและระดับประเทศ               

ในวงเงินงบประมาณ 21,138,225 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 85.11  

          ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักวิจัยทุก

ศ าส ต ร์ ต าม ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ เพื่ อ ให้ เกิ ด

ผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่นและมีคุณภาพในระดับสากล 

ในวงเงินงบประมาณ 1,558,400 บาท คิดเป็น
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ร้อยละ 6.27  

          ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและ

กลไกเพื่อสนับสนุนให้ เกิด งานวิจัยและงาน

บ ริ ก า รวิ ช าก าร ใน เชิ งพ า ณิ ช ย์  ใน ว ง เงิ น

งบประมาณ 343,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.38   

          ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการองค์กรให้มีประสิทธภิาพโดยยึดหลักธรร

มาภิบาล ในวงเงินงบประมาณ 1,796,700 บาท    

คิดเป็นร้อยละ 7.23   

           เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา 

ส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะพั ฒ น า มี ก าร ป ร ะ เมิ น

ความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

โดย มีการประเมินตั วบ่ งชี้ เชิ งคุณภาพ  เชิ ง

ปริมาณ เชิงเวลา และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 พบว่า 

โครงการในแผนปฏิบัติการทั้งหมด 16 โครงการ 

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด จำนวน 16 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 (1.1-1(6))  

          นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้

ดำ เนิ นก ารท บ ท วน แผ น ยุ ท ธศ าส ต ร์ ข อ ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา พัฒนาแผนกลยุทธ์ให้

เชื่อมโยงกับพันธกิจและเพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 

ปี  (พ .ศ . 2560 – 2579 )  เพื่ อนำโครงการ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปีต่อไป ในวันที่ 19 

– 20 เมษายน 2561 ณ สุโขทัย เทรเชอร์รีสอร์ท 

แอนด์สปา (1.1-1(7)) 

  2. ดำเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง 

ที่เป็นผลจากการ

          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้

กำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

และการวางระบบการควบค ุมภายในของ

1.1-2(1) คำสั่ งสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ที่ 123/2560 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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วิเคราะห์และระบุ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือ

ปัจจัยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ

การดำเนินงานตาม

พันธกิจของหน่วยงาน

และให้ระดับความเสี่ยง

ลดลงจากเดิม  

มหาวิทยาลัย ไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน เพื่อ เป็นกลไกในการกำกับ

การดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานได้ถ ือ เป็น

แน วท างในการปฏิบ ัต ิ ซึ่ งสถาบันวิจัยและ

พัฒนาได้ดำเนินงานตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย

กำหนดไว้ ดังนี้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ในระดับสถาบัน  ประกอบด้วยผู้อำนวยการ

สถาบัน เป็นประธาน   มีรองผู้ อำนวยการ /

บุคลากรในสถาบัน เป็นกรรมการ (1.1-2(1))  

          คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

กรรมการควบ คุมภายใน  สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ได้ระดมสมองคณะกรรมการเพื่อจัดทำ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 

2561 (1.1-2(2)) โดยใช้แนวทางการบริหาร

ความเสี ่ยงและผลการดำเนินงานตามแผน

บริหารความเสี ่ยง ซึ ่งประจำปีงบประมาณ 

2561 ม ีความ เสี ่ย งใน  3  ด ้าน  3  ประเด ็น 

วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นปัจจัย

ภานนอกและภายใน หรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้

เป็นข้อมูลในการพิจารณาการวิเคราะห์ความเสี่ยง

และระบุปัจจัยเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

แบ่งเป็น 3 ด้าน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกๆพันธ

กิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามลำดับดังนี้ ได้แก่ 

ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการวิจัย

ของภาครัฐโดยเน้นการทำงานวิจัยแบบบูรณา

การมากขึน้ 

ด้านการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 

2. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมี

การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์ภาคเหนือของ

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

ด้านบริหารจัดการ 

และควบคุมภายใน 

1.1-2(2) แผนบริหารความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี

งบประมาณ 2560 

1.1-2 (3 ) สรุ ปผลการดำเนิ น

โครงการบทเรียนแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และประสบการณ์บูรณา

การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4 

คลัสเตอร์ 

1.1-2(4) ส รุ ป ผ ล ก าร ด ำ เนิ น

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ด้ ว ย ร ะ บ บ พี่ เลี้ ย ง จ า ก  4 

กลุ่มคลัสเตอร์ 

1.1-2(5 ) ส รุ ป ผ ล ก ารด ำเนิ น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภายใต้หัวข้อ “การทำงานวิจัยเชิง

พื้นที่แบบบูรณาการตามศาสตร์

พ ร ะ ร า ช า ” วั น ที่  27 – 28 

พฤศจิกายน 2560                  

1.1-2(6) รายงานผลสรปุการ

ประชุมกำหนดทิศทางและนโยบาย

และแผนงานบริการวิชาการแก่

สังคม  ประจำปีงบประมาณ 2561  

1.1-2(7) คำสั่งแต่งตั้งการพัฒนา

ระบบการจัดการความรู้ 

1.1-2(8) คู่มือการใช้สื่อ

โสตทัศนูปกรณ์ 

 1.1-2(9) คู่มือเขียนหนังสือ

ราชการและงานธุรการ 

1.1-2(10) เว็บไซต์สถาบันวิจั ย

และพัฒ นาการเผยแพร่อ งค์

ความรู้ต่างๆ 
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      3.การจัดการความรู้ยังไม่ต่อเนื่อง 

ผลการจัดการต่อความเสี่ยง 

        จากการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 

2561 มีความเสี่ยงอยู่ 3 ประเด็น  

ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 

       1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการวิจัย

ของภาครัฐโดยเน้นการทำงานวิจัยแบบบูรณา

การมากข้ึน ภาครัฐมีนโยบายด้านการวิจัยโดย

เน้นการทำงานวิจัยแบบบูรณาการมาขึ้น และเป็น

ส่วนหนึ่งในการพิจารณาการให้ทุนวิจัยที่มีความ

หลากหลายศาสตร์ในลักษณะการบูรณาการ                

ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก และ นักวิจัยส่วนมาก

มักมีการดำเนินงานวิจัยในลักษณะศาสตร์เดียว 

โด ย โค ร งก าร บู ร ณ าก ารข้ าม ศ าส ต ร์ ใน

มหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย ซึ่ งเกิดจากปัจจัย

ภายใน 

1) เม่ือวิเคราะห์ร่วมกับโอกาสการเกิดและ

ผลกระทบความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงใน

ระดับสูง จึงจัดการโดยวิธีลดความเสี่ยงด้วย

กิจกรรมในการลดความเสี่ยง  ได้จัดโครงการ

ถ อ ด บ ท เรี ย น แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์บูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

4 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ครู/มนุษย์-สังคม, 

คลัสเตอร์เกษตร/อาหาร/สุขภาพ , คลัสเตอร์

วัฒนธรรม/ภูมิปัญญา, คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี/การบริหารจัดการ ในวันที่ 16 

สิงหาคม 2560 (1.1-2(3)) 

2)  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดกิจกรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบพี่

เลีย้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและ

ส่ ง เส ริ ม ให้ ค ณ าจ า ร ย์ ใน ม ห าวิ ท ย าลั ย                     

ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของโจทย์

1.1-2(11)รายงานผลการจัดการ

ความรู้ของบุคลากรในวาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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วิจั ยแล ะการท ำชุด โค รงก ารวิ จั ยบ น ฐาน

ทรัพยากรของท้อ งถิ่ น  และเป็นการสร้าง

ข้อ เส น อ แ ผ น งาน วิ จั ย /ชุ ด โค ร งก าร วิ จั ย 

(Research plan) จาก 4 กลุ่ มคลัสเตอร์  (ครู /

มนุ ษ ย์ -สั งคม , เก ษ ต ร /อ าห าร / สุ ข ภาพ , 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/การบริหารจัดการ

,วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย สร้างชุดโครงการวิจัยเชิง

บูรณาการณ์หลากหลายศาสตร์เพื่อตอบโจทย์

ชุมชนท้องถิ่น ดังนี้ 

     คลัสเตอร์ที่ 1  ครู/มนุษย์-สังคม หัวข้อ “การ

พั ฒ น าโจ ท ย์ วิ จั ย แ ล ะก าร เขี ย น ข้ อ เส น อ

โครงการวิจัย วันจันทร์ที่  28 สิงหาคม 2560 

เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมปางอุบล 

โรงแรมวั งจั น ท น์ ริ เวอ ร์ วิ ว  วิ ท ยากร  โด ย 

ศาสตราจารย์ ดร. รัตนะ บัวสนธ์  

     คลัสเตอร์ที่ 2 เกษตร/อาหาร/สุขภาพ หัวข้อ 

“การเหลาโจทย์วิจัยให้สัมฤทธิ์ผลกับงานเชิง

พาณิ ชย์ ” วันศุ กร์ที่  1 กันยายน 2560 เวลา  

08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมนิลบล โรงแรมวัง

จันทน์ริเวอร์วิว 

     คลัสเตอร์ที่ 3 วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หั วข้ อ “ก ารพั ฒ น าก าร เขี ยน ข้อ เส น อ ชุ ด

โครงการวิจั ย เชิงบู รณ าการ” วันพุ ธที่  3 0 

สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง

ประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว 

    คลัสเตอร์ที่ 4  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/

การบริหารจัดการ  หัวข้อ “การพัฒนาการเขียน

ข้อ เสนอชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ”วัน

อังคารที่  5  กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 

17.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี  สถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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(ส่วนทะเลแก้ว) (1.1-2(4)) 

          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้

หัวข้อ “การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

ต า ม ศ า ส ต ร์ พ ร ะ ร า ช า ” วั น ที่  27 – 28 

พฤศจิกายน 2560   ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์

วิว เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่   

แก้ไขปัญหาแก่ชมชนท้องถิ่นให้มีการอยู่ดี กินดี 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา โดยมี

บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัย ในเขตพื้นที่

ภาค เหนือ  จำนวน 8 มหาวิทยาลั ย  ได้ แก่                    

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์  3.มหาวิทยาลั ยราชภัฏ

กำแพงเพชร  4.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  5. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  

6.มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา 

เชียงราย 7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา พิษณุ โลก  มีผู้เข้าร่วมจำนวน  130 คน 

(1.1-2(5)) 

      ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ได้มีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการ

วิจัยทั้งสิ้นจำนวน 50 โครงการ ซึ่งโครงการที่

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมีตามแผนบูรณาการ

ทั้งสิ้นจำนวน 26 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

52.00 มากกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                  

ไม่พบโครงการที่มีการบูรณาการโครงการวิจัย 

ด้านการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ  

       2.การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

มีการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์ภาคเหนือ

ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

 ซึ่งเกิดจากปัจจัยเสี่ยงภายใน ได้แก่ การกำหนด

ทิศทางและนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่
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ชุมชนของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ชัดเจนและทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง และ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ได้แก่ 

ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์แผน

ภาคของ มรภ. ภาคเหนือที่ มุ่งเน้นการเชื่อมโยง

ภายในกลุ่ม ในเรื่องฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

มูลค่าสูง 

         เม่ือวิเคราะห์ร่วมกับโอกาสการเกิดและ

ผลกระทบความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยง

ระดับสู งมาก  จึ งจั ดการลดความเสี่ย งด้ วย

กิจกรรมแต่งตั้ งคณะกรรมการนโยบายและ

แผนงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 

2561 เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายด้านการ

บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน และ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานบริการ

วิชาการแก้สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561  

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ

บริการวิชาการให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนใน

พื้นที่ได้  

       มหาวิทยาลั ยราชภัฏพิ บู ลสงครามได้

มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการ  

ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและ

แผนงานบริการวิ ชาการแก่สังคม  ประจำปี

งบประมาณ 2561  และจัดประชุมคณะกรรมการ  

ในวันที่  13  ธันวาคม  2560  ณ  ห้องประชุม

ราชาวดี  ชั้น  3  อาคารศรีพิบูล  สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  เพื่ อกำหนดทิศทางและนโยบายด้าน                     

การบริการวิ ชาการของมหาวิทยาลั ย  ทั้ งนี้  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังได้จัดทำแผนบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ระยะ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) ซึ่งได้เชิญผู้บริหาร 

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมจัดทำแผนบริการ
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วิชาการฯ ในวันที่ 18 -19 มกราคม 2561 ณ ห้อง

ประชุมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์   โฮเต็ล แอนด์                

รีสอร์ท  อำเภอวังทอง ได้รับเกียรติจากวิทยากร 

นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิษณุโลก และนายปราโมช  เจนธัญกรณ์  

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการกำหนด

พื้นที่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ให้ได้รับการ

พัฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เข้มแข็ ง ( 1 .1 -2 (6 ) ) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้กำหนดชุมชน

เป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

เป็นพื้ นที่ชุมชน เทศบาลตำบลพลายชุมพล 

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ตั้งอยู่โดยรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อที่ชุมชน

จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบหรือ

แหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่นได้  

ด้านบริหารจัดการองค์กร 

        3. การจัดการความรู้ ยั งไม่ ต่อเนื่ อง 

เพื่อให้การเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีทักษะและองค์ความรู้

ของงาน ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

แ ล ะมี การรวบรวมองค์ ความรู้ ที่ เป็ นระบบ                       

ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา       

ได้ดำเนินการแต่งตั้งการพัฒนาระบบการจัดการ

ความรู้  เพื่อให้การดำเนินการระบบการจัดการ

ความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินไปด้วย

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามแผนการ

จัดการความรู้ (1.1-2(7))  และครอบคลุมพันธกิจ

ด้านการวิจั ย และบริการวิ ชาการ โดยมีรอง

ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็น                
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ผู้กำกับดูแลในการดำเนินงาน  

         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการ

จัดกิจกรรรมการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากร

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ มี

บรรยากาศและวัฒนธรรมให้ เกิดการแสวงหา

ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่

ดี โดยมีกินกรรมดังต่อไปนี้  

       1.การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ในวันที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคาร

ศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องจากภารกิจ

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอาจารย์ 

นักวิจัยในการมาใช้บริการห้องประชุมทั้ง 3 ห้อง 

และบุคลากรมีการปรับเปลี่ยน หมุนเวียน ซึ่งไม่

สามารถต่องานกันได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการ

ความรู้เรื่องการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ให้บุคลากร

ทุกความีความรู้ในการใช้ในห้องต่างๆ และจัดทำ

เล่มคู่มือการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  (1.1-4(8))   

              2.การจัดการความรู้เกี่ยวกับการ

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานธุรการ 

ในวันที ่ 14 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ 

ส ามป ระส บ ร ีส อ ร ์ท  จ ังห ว ัด ก าญ จ น บ ุร ี                  

(1 .1-4(9))  และได้มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้

รายงานผลการจัดการความรู้ที่บุคลากรของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ไปฝึกอบรม สัมมนา 

ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

       ทั ้งนี ้ได ้มีก ารเผยแพร่องค์ความรู ้จาก

กระบ วน การจ ัดก ารความรู ้ผ ่าน เว ็บ ไซ ต ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา  (1.1-4 (10)) เพื ่อให ้

ก า ร จ ัด ก า ร ค ว า ม รู ้ที ่ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ 

สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้ดำเนินการให้ผู้ที ่

เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม รายงานผล
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การไปพัฒนาองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล ใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย

และพัฒนา ทั ้งนี ้เป ็นการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้  

เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับให้แก่บุคลากรของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอีกด้วย    (1.1-4 (11))    

 3. บริหารงานด้วยหลัก

ธรรมาภิบาลอย่าง

ครบถ้วนทั้ง 10 

ประการที่อธบิายการ

ดำเนินงานอย่างชัดเจน  

         เพื่อสนองต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้าน

การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล เพื่อ

พัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน ให้เกิดการบริหาร

จัดการที่ดี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงนำหลัก

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองมา

ปรับใช้ในการบริหารงานของสถาบัน โดยได้

จัดทำประกาศแนวทางการบริหารงานด้วยหลัก

ธรรมาภิบาลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้ง 10 

ประการ มาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

ภายใน  (1.1-3(1)) และได้จัดทำคำสั่ งแต่งตั้ ง

มอบหมายงานเพื่อส่งเสริมการบริหารงานด้วย

หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ  (1.1-3(2)) ทั้งนี้

เพื่ อ เป็ น ก ารแ ส ด งให้ เห็ น ว่ าผู้ บ ริ ห าร ได้

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างดีและ

ครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ ดังนี้ 
 

         1. ตามหลักประสิทธิผล  โดยกำหนด 

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ในแผนกล

ยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564 

เพื ่อ เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุ

เป ้าหมายที ่ตั ้งไว ้  บร ิห ารหน ่วยงานแบบมี

ย ุทธศาสตร์และใช ้เทคนิคบริหารดุลยภาพ 

(Balance score card) แ ล ะ ก า ร ว ิเค ร า ะ ห ์

สภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดกลยุทธ์ (1.1-3(3)) 

นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลดำเนินงานและ

ประเมินความสำเร็จของโครงการ ความสำเร็จ

ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  และ

1.1-3(1) ประกาศแนวทางการ

บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ

บาลของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทั้ง 10 ประการ 

1.1-3(2) คำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย

งานเพื่อส่งเสริมการบริหารงาน

ด้วยหลักธรรมาภิบาล10 ประการ 

1.1-3(3) แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัย

และพัฒนา พ.ศ. 2560-2564  

1.1-3(4) รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการตามไตรมาส 

ประจำปีงบประมาณ 2560 

1 .1-3 (5 )  ผ ล ก าร ป ร ะ เมิ น

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 

ของการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ 2560  

1.1-3(6) แผนบริหารและพัฒนา

บุคลากรของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

1.1-3(7) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

1.1-3(8) แผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  

1.1-3(9) เว็ปไซต์ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา  

http://research.psru.ac.th/home.php 

1.1-3(10) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม 
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แผนกลยุทธ์สถาบัน (1.1-3(4)) สถาบันวิจัย

และพัฒนาคำนึงถึงการปฏิบัติงานตามหลัก

ประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการติดตามการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน โดยให้แต่ละงาน 

ได ้แก ่ งานบริหารงานทั ่ว ไป  งานว ิจ ัย  งาน

บ ร ิก ารว ิช าก าร  แ ล ะงาน คล ังข ้อ ม ูล แ ล ะ

ส ารส น เท ศ  ร าย งาน ผ ล ก าร ด ำเน ิน งาน                       

ที ่ร ับผิดชอบ ม ีการติดตามประเมินผลการ

ดำ เน ิน ต ามต ัวชี ้ว ัด ข อ งแผ น ก ล ย ุท ธ ์แ ล ะ

แผนปฏิบ ัติการประจำปี 2560 อ ีกทั้งมีการ

ประเม ินขอ งคณะก รรมการต ิด ตาม แล ะ

ประเมินผล ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ 

ในมติ  ต่างๆ ที่ครอบคลุมในเรื่องประสิทธภิาพ

และประสิทธิผลของการดำเนินงาน และการ

ประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ 2560 (1.1-3(5))  

          

           2.ตามหลั กปร ะ สิ ท ธิภ าพ  มี ก า ร

ดำเนินการจัดระบบกลไกบริหารจัดการ เพื่อให้

แนวทางการดำเนินงาน การติดตามผลการ

ดำเนินงาน เกิดประสิทธภิาพเป็นไปตามภารกิจที่

ได้กำหนดไว้  

          การจั ดท ำแผ น บ ริห ารแล ะพัฒ น า

บุคลากร  สถาบันวิจัยและพัฒนา (1.1-3(6)) 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 (1.1-3(7)) แผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1.1-3(8)) ทั้งนี้ยังได้มี

การนำระบบสารสนเทศมาใช้ ในการอำนวย

ความสะดวกต่อการดำเนินงาน การให้บริการแก่

อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป  

(1.1-3(9)) 

          3.ตามหลักการตอบสนอง สถาบันวิจัย

การนโยบายและแผนงานบริการ

วิ ช าการแก่ สั งคม ป ระจำปี

งบประมาณ 2561 

1.1-3(11) คำสั่ งคณะกรรมการ

บ ริห าร จั ด ก าร งาน บ ริ ก า ร

วิชาการแก่สังคม 

1 .1-3 (1 2 ) ร าย ง าน ผ ล ก าร

ดำเนิ น งาน ตามแผ น บริ ก าร

วิชาการ ประจำปี งบประมาณ 

2561 

1.1-3(13) รายงานการประชุม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 1.1-3(14)  รายงานการประชุม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.1-3(15) ป้ายประกาศ เว็บไซต์

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  และ

จุลสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.1-3(16) แผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.1-3(17) รายงานผลความพึ ง

พ อ ใจ ข อ งผู้ รั บ บ ริ ก ารข อ ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

1 .1-3 (18 ) ร าย งาน ผ ล ก าร

ดำเนิ นงานโครงก ารบ ริ การ

วิชาการ ประจำปี งบประมาณ  

2561   

1 .1-3 (19 ) ร า ย ง าน ผ ล ก า ร

ประเมินคุณภาพภายในระดับ

สำนักงานประจำปีการศึกษา 

2559 
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และพัฒนาได้คำนึงต่อผลประโยชน์ ต่อความ

คาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เพื่อเป็นการ

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในด้าน

ต่างๆ ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

         การบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและ

พัฒนาคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน มีพันธ

กิจหลักในการบริหารจดัการงานบริการวิชาการ

และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ดงันั้นเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยั่งยืน จึงได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนงาน

บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 

2561 (1.1-3(10))  และคณะกรรมการบริหาร

จัดการงานบริการวิชาการแก่สังคม (1.1-3(11))  

ทั้งนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สำรวจความ

ต้องการรับบริการวิชาการของท้องถิ่น โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    มีโครงการบริการ

วิชาการที่สอดคล้อ งกับความต้อ งการของ

ผู้ รับบ ริการ  และก ารให้บริการวิช าการที่

ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเข้มแข็งและยั่งยืน

แก่ชุมชน  (1.1-3(12))     

          4.หลักความโปร่งใส สถาบันวิจัยและ

พัฒนามีการรายงานการติดตามผลการใช้จ่าย

งบประมาณ สถานะการเงิน รายงานผลการ

ด ำ เนิ น ง า น เ รื่ อ ง ต่ า ง ๆ  ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(1.1-3(13)) และต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 

(1.1-3 (14 ))  นอก จากนี้ ยั งได้ ร ายงานการ

ดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาให้บุ คลากรภายในและภายนอกได้

1.1-3(20) คำสั่งสถาบันวิจัยและ

พั ฒ น าที่  1 2 /2 5 6 0  เรื่ อ ง 

มอบหมายความรับผิดชอบผลการ

ดำเนินงาน กลยุทธ์ และตัวชีว้ัด  

1 .1 -3 (2 1 )  ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย

และพัฒนา ที่ 269/2561  

1.1-3(22) คำสั่ งที่  708/2561 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

บริการจัดการงานบริการวิชาการ

แก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิ บู ล ส งค ร า ม  ป ร ะ จ ำ ปี

งบประมาณ 2561  

1.1-3(23) คำสั่งสถาบันวิจัยและ

พัฒนา เรื่อ ง มอบหมายงาน

บุคลากรประจำสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

1.1-3(24) โครงสร้างการแบ่งส่วน

งาน ภายใน สถ าบั นวิ จั ยแล ะ

พัฒนา 

1.1-3(25) ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง 

ในเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1 .1 -3 (2 6 ) ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย

ลำดับรอง 

1.1-3(27) ประกาศสถาบันวิจัยและ

พั ฒ นา เรื่ อ ง การั บข้ อ เสนอ

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี

งบประมาณ 2561 และประกาศ

คณะกรรมการบริหารจัดการ

งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูล

สงคราม 
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รับทราบโดยทั่วกันผ่านทางจดหมายข่าว  ป้าย

ประกาศ เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

และจุลสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นต้น  

(1.1-3(15))  

         5.หลักความรับผิดชอบ สถาบันวิจัย

และพัฒนาได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 

– 2564 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถาบันวิจัยและ

พัฒ นา ได้ มี ก ารจั ด สรรงบ ป ระมาณ ต าม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โดยมีโครงการทั้งสิ้น จำนวน 22 โครงการ ตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ (1.1-3(16)) ทั้งนี้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้คำนึ งถึงความ

รับผิดชอบต่ออาจารย์ นักวิจัย สังคม และชุมชน 

ต่อการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เช่น   การรับผิดชอบต่ออาจารย์ และนักวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการทีมีต่อสถาบันวิจัย

และพัฒนา ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น

หน่วยให้บริการ สนับสนุน งานวิจัยและบริการ

วิชาการ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงานต่อไป (1.1-3(17)) ความ

รบัผิดชอบต่อสังคม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการ

วิชาการ ที่ก่อให้เกิดผลต่อยอดการแก้ปัญหา

และตอบสนองต่อความต้องการในระดับท้องถิ่น

และระดับประเทศ ทั้ งนี้ได้มีการสำรวจความ

ต้องการในการรับบริการวิชาการเพื่อให้ตรงตาม

ความต้องการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์

เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินงานตาม

ภารกิจที่ตอบสนองและตรงตามความต้องการ

ของท้อ งถิ่ นในการพัฒนาตนเองและสั งคม                   

1 .1-3 (2 8 ) แผ นบ ริห ารแล ะ

พัฒนาบุคลากร 

1 . 1 -3 ( 2 9 )  ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย

และพัฒนา และคณะกรรมการ

ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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(1.1-3(18)) ความรับผิดชอบต่อการบริหารงาน 

สามารถอ้างอิงข้อมูลได้จากผลการประเมินการ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ

สำนักงานประจำปีการศึกษา 2559 (1.1-3(19))   

         6.หลักการมีส่วนร่วม สถาบันวิจัยและ

พัฒนาได้มอบหมายความรับผิดชอบผลการ

ดำเนินตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด ของแผนกลยุทธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้บุคลากรในสถาบัน

ดำเนินการและรับผิดชอบผลงาน  (1.1-3(20)) 

และเปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ ท ร ง คุณ วุ ฒิ เข้ าม าเป็ น คณ ะก รรมก าร /

คณะทำงานด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆในรูปแบบ

คณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการประจำ

ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  ( 1 .1 -3 (2 1 ) ) 

คณะกรรมการดำเนินงานบริการจัดการงาน

บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พบิูลสงคราม ซึ่งประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ  คณะครุ

ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการและ

พัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาลัยพยาบาล บัณฑิต

วิทยาลัย  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ โครงการจัดตั้ งสถาบันเศรษฐกิจ

พอ เพี ยง โครงการจัดตั้ งสถาบั นนานาชาติ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา (1.1-3(22))    

          7.หลักการกระจายอำนาจ ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการมอบหมายภาระงาน

ให้กับรองผู้อำนวยการ ในการกำกับดูแลการ

บริหารงาน ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มอบ
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อำนาจให้ผู้บริหารในการบริหารจัดการในด้าน

ต่างๆ เช่น  งานบริหารทั่วไป  งานวิจัย งานบริการ

วิชาการ งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ ดังคำสั่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง มอบหมายงาน

บุ คล าก รป ระจ ำส ถ าบั น วิ จั ย แล ะพั ฒ น า                   

(1.1-3(23)) ตามโครงสร้างการแบ่ งส่ วนงาน

ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพบิูลสงคราม (1.1-3(24))  

          8.หลักนิ ติธรรม ผู้บ ริห ารมีการใช้

กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วย

ความเป็นธรรม ไม่ เลือกป ฏิบัติ  มีการแจ้ ง

ประกาศ กฎระเบียบต่าง ๆ โดยเผยแพร่ประกาศ 

กฎระเบียบต่าง ๆ ไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา (1.1-3(25)) เพื่อให้บุคลากรได้รับ

ทราบทั่วกัน  ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มี

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ แสะ

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย

เป็นลำดับ (1.1-3(26)) 

           9.หลักความเสมอภาค สถาบันวิจัย

และพัฒนาได้ปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียม

กัน โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ ถิ่นกำเนิด เชือ้ชาติ 

ภาษา เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย 

นักศึกษา เจ้าหน้าที่และภาคเอกชนและชุมชน

ท้องถิ่น ทั้งนี้ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

ยังมีประกาศรับข้อเสนอโครงการ กรอบทิศาง 

พร้อมกับประชาสัมพันธ์ ใหคณะ ศูนย์/สำนัก 

และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้

พิจารณาคัดสรร(1.1-3(27)) การจัดทำแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุก

คนได้มีการพัฒนาตนเองได้อย่างทั่วถึงและมี

ความต่อเนื่อง (1.1-3(28)) 
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           10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  สถาบันวิจัย

และพัฒนามุ่งเน้นการดำเนินงานฉันทามติ ใช้

หลักการคิดการมีส่วนร่วมทางความคิดเห็นซึ่ง

กั นแล ะกัน  เม่ือ มีป ระเด็น ที่ ต้ อ งพิ จ ารณ า 

ผู้บ ริห ารและบุคลากร  ได้ร่ วมหาข้อตกลง 

ข้อสรุป โดยตระหนักถึงข้อเท็จจริงและความ

คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นนั้นๆ 

โดยมีการประชุมหารือกันในรูปแบบของการ

ประชุมคณะกรรมการต่างๆ (1.1-3(29))  

 4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี

จากความรู้ทั้งที่มีอยู่ใน

ตัวบุคคล ทักษะของผู้

มีประสบการณ์ตรง 

และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

ตามประเด็นความรู้ 

อย่างน้อยครอบคลุม

พันธกิจด้านต่าง ๆ 

ของหน่วยงาน จัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมาเป็น

ลายลักษณ์อักษรและ

นำมาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

         ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและ

พัฒนาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากร

บุคคลเป็นอย่างยิ่ง  และที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริม

การพัฒนาบุคลากรทั้ งด้านการฝึกอบรมเพื่ อ

พั ฒ นาความเชี่ ย วช าญ ส่ วนบุ คคล  โดย ใน

ปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดการ

ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรม

ให้เกิดการแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี (1.1-4(1)) 

       สถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นความสำคัญ

ของการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในเรื่อง การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  ในวันที่  19 

กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคาร

ศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนาเล็งเห็นแนว

ปฏิบัติในตัวบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ใน

ก า ร ให้ ค ว า ม รู้ เ รื่ อ งก าร ใช้ อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ

โส ต ทัศ นู ป กรณ์ ในแต่ ล ะห้ อ งป ระชุม ขอ ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องจากภารกิจของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริมการวิจั ย 

บริการวิชาการ สนับสนุนอาจารย์ นักวิจัยที่มาใช้

ห้องประชุมทั้ง 3 ห้อง ทำให้มีปัญหาใช้เวลาห้อง

พร้อมกัน เพื่อใม่ให้เกิดปัญหาในแต่ละห้อง และ

1.1-4 (1) แผนการจัดการความรู้ของ

ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 

ปีงบประมาณ 2561 

1.1-4 (2)  คู่มือการใช้อุปกรณ์สื่อ

โสตทัศนูปกรณ์ 

1.1-4(3) คู่ มื อ ป ฏิ บั ติ งาน ก าร

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

และงานธุรการ 

1.1-4 (4) เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา http://research.psru.ac.th 

 

http://research.psru.ac.th/
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ให้บุคลากรใช้อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์เป็นทุก

คน และมีการเปลี่ยนแปลง การหมุนเวียนงาน 

ของบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่

บ่อยครั้ง จึงได้ดำเนินการจัดการจัดการความรู้

เรื่องดังกล่าว โดยนายอรรถพงษ์  สุดแก้ว และ

นายสามารถ เน่าบู่ ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าว

หลังจากประชุมได้จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงานการใช้

อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 1 เล่ม เพื่อให้บุคลากร

ของหน่วยงานทราบถึงขั้นตอนการใช้งานดังกล่าว

และเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน สามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน

และบุคลากรสามารถทำงานแทนกันได้   เม่ือ

สำรวจความพึงพอใจต่อโครงการจัดการความรู้

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พบว่าบุคลากรมี

ความพึงพอใจต่อโครงการจัดการความรู้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.22) (1.1-4(2)) 

           นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และการจัดการความรู้เกี่ยวกับการเทคนิคการ

เขียนหนังสือราชการและงานธุรการ ในวันที่              

14 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สามประสบ      

รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างบุคลากร

สถาบันวิจั ยและพัฒนา และบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากกระบวนการ

ทำให้ทราบถึงขั้นตอนข้อมูลเบื ้องต้น เพื่อให ้

ผู ้ปฏิบ ัต ิงานสามารถนำไป ใช้ในการจัดวาง

ร ะบ บ งาน  แ ล ะก าร ด ำ เน ิน ง าน อ ย ่า งม ี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทำเป็น

คู่มือปฏิบ ัติงานการเทคนิคการเขียนหนังสือ

ราชการและงานธุรการ 1 เล่ม (1.1-4(3))  

         เม่ือสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการ

จัดการความรู ้ขอ งสถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนา 
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พบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจต่อโครงการ

จัดการความรู้เพื ่อ เพิ ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45)  

       ทั ้งนี ้ได ้มีก ารเผยแพร่องค์ความรู ้จาก

กระบ วน การจ ัดก ารความรู ้ผ ่าน เว ็บ ไซ ต ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา (1.1-4 (4))    

 5. การกำกับติดตาม

ผลการดำเนินงานตาม

แผนการบริหารและ

แผนพัฒนาบุคลากร 

           ส ถ า บ ัน ว ิจ ัย แ ล ะ พ ัฒ น า  ถ ือ ว ่า

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร 

จึงได้จ ัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

พ.ศ.2560-2563 ซึ ่งสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของสถาบ ันว ิจ ัยและพ ัฒนา โดยแผน

บริหารและแผนพัฒนาบ ุคลากรนี ้มีทั ้งการ

วิเคราะห์ภาระงานและกรอบอัตรากำลังของ

บุคลากร ตามโครงสร้างองค์กรภายในสถาบัน  

ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัย

และพัฒนาได้ร่วมกันวิเคราะห์สมรรถนะของ

บ ุคล ากรแต ่ละคนประจำกลุ ่ม งาน  ความ

ต้องการในการพัฒนาตนเอง  ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร โดย

ใช้ฐานข้อมูลผลการประเมินความสำเร็จของ

แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็น

สารสน เท ศในก ารจ ัดท ำแ ผนบ ร ิหารแล ะ

แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา     

(1.1-5(1))  

      ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและ

พัฒนาจึงได้มีการทบทวนการวิเคราะห์กรอบ

อัตรากำลังตามภาระงานตามโครงสร้าง ซึ่ง

ส าม าร ถ จ ำแ น ก ก ร อ บ อ ัต ร าก ำล ัง ต าม

โครงสร้างได้ ดังนี้ 

     งานบริหารท่ัวไป  ประกอบด้วยหน่วย

เลขานุการ งานธุรการและงานประชุม หน่วย

การเงินและพัสดุ หน่วยนโยบายและแผน หน่วย

1 .1 -5 ( 1 )แ ผ น บ ริ ห า ร แ ล ะ

แผนพัฒนาบุคลากร 2561 

1.1-5(2 ) โค ร ง ส ร้ า ง ก ร อ บ

หน่วยงานและอัตรากำลัง  

1 .1 -5 (3 )แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

สถาบันวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2560 

1.1-5(4) รายงานผลการดำเนิ น

โครงการตามแผนปฏิ บั ติ การ

ประจำปี 2561 

1.1-5(5) รายงานผลความสำเร็จ

ขอ งแผ นบ ริห ารและพั ฒ น า

บุคลากร 

1.1-5(6) รายงานผลการไปพัฒนา

องค์ความรู้  
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ป ร ะกั น คุณ ภาพ  ห น่ ว ย โส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ์  

ประชาสัมพันธ์ และงานอาคารสถานที่ หน่วย

บริหารบุคลากร กรอบอัตรากำลังจำนวน 4 

อัตรา ปัจจุบันได้รับการจัดสรร 3 อัตรา 

     ง า น ค ลั ง ข้ อ มู ล แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ 

ประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติงานกลางสารสนเทศ 

หน่วยพัฒนาเว็บ ไซต์และฐานข้อมูล  กรอบ

อัตรากำลังจำนวน 3 อัตรา ปัจจุบันได้รับการ

จัดสรร 1 อัตรา 

     งาน วิจ ัย   ประกอบด ้วยหน ่วย บริหาร

จ ัด การ งาน ว ิจ ัยท ุน อ ุด ห น ุน  งบ ป ระมาณ

แผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก  หน่วยบริหาร

จัดการกองทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม  หน่วยส่งเสริมและสนันสนุน

การวิจัย  หน่วยพัฒนางานวิจัยและเครือข่าย

ความร ่วมมือทางการว ิจ ัย หน ่วยวารสาร 

กรอบอัตรากำลังจำนวน 8  อ ัตรา ปัจจ ุบ ัน

ได้รับการจัดสรร 6 อัตรา 

     งานบริการวิชาการ หน่วยบริหารงานบริการ

วิชาการ  หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม  

หน่วยเผยแพร่ความรู้เพื่อชุมชน กรอบอัตรากำลัง

จำนวน 5 อัตรา ปัจจุบันได้รับการจัดสรร 3 อัตรา 

(1.5-1(2)) 

        สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ทั้งในส่วน

ของการบริหารทรัพยากรบุคคลและส่วนของ

การพัฒนาบุคลากร ภายใต้ โครงการพัฒนา

บุคลากร โดยมีงบประมาณสนับสนุน โครงการ

จัดการความรู้ดังที่ปรากฏในแผนปฏิบ ัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาความ

เชี่ยวชาญส่วนบุคคล โดยในปีงบประมาณ 2561 

ส ถ า บ ัน ว ิจ ัย แ ล ะ พ ัฒ น า ม ีก า ร จ ัด ส ร ร
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งบประมาณสนับสน ุนการพ ัฒนาบ ุคลากร

จำนวนคนละ 5 ,000 บ าท  (1.5-1(3)) โดย

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร                

มีกิจกรรมการพัฒนาทั้งในรูปแบบการอบรม การ

ประชุมและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

(1.1-4(4)) 
ที ่ ช่ือ-นามสกุล หัวข้อที่ได้รับการพัฒนา ระยะ

เวลา 

1 นางสาวกัลนิกา 

พูลผล 

โครงการสัมมนาหรือ

เลือกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง 

การป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนแก่ผู้บริหารและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

15 

ธ.ค.

60 

โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดทำแผน

บริหารความเส่ียง 

 

 

20 

ธ.ค.

60 

2 นางจิตรา  มีคำ อบรมโครงการเจ้าหน้าที่

การเงินและเจ้าหน้าที่

พัสดุ ประจำปี 2561 เรื่อง 

“ความรู้ ความเข้าใจ ใน

พระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” 

9-10 

พ.ย.

60 

โครงการประชุมการทำ

แผนบริหารความเส่ียง

ความเส่ียง สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

26 

ธ.ค.

60 

โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการจัดทำแผน

บริหารความเส่ียง 

20 

ธ.ค.

60 

3 น.ส.ปิยวดี น้อย

น้ำใส 

อบรมโครงการเจ้าหน้าที่

การเงินและเจ้าหน้าที่

พัสดุ ประจำปี 2561 เรื่อง 

“ความรู้ ความเข้าใจ ใน 

 

9 -1 0 

พ .ย .

60 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” 

 

โครงการประชุมการทำ 2 6 
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แผนบริหารความเส่ียง

ความเส่ียง สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

ธ . ค .

60 

โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการจัดทำแผน

บริหารความเส่ียง 

20 

ธ.ค.

60 

4 นายสามารถ 

เน่าบู่ 

โครงการอบรม

คอมพิวเตอร์หลักสูตร 

“การอบรมเทคโนโลยี

เครือข่ายสำหรับนักศึกษา

และบุคลากร” 

18-

22 

ธ.ค.

60 

โครงการประชุมการทำ

แผนบริหารความเส่ียง

ความเส่ียง สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

26 

ธ.ค.

60 

เข้าร่วมประชุมอบรมการ

ใช้ งานระบบ ฐานข้อ มูล 

LRD System ของโครงการ 

สสส. โดยมีการอบรมการ

ใช้งานระบบฐานข้อมูลใน

ส่วนของการเพิ่ ม ข้อ มูล

และในส่วนการรายงานผล

ข้อมูล 

3-5 

พ.ย.

61 

5 น.ส.ระวี ไกร

โชค 

อบรมโครงการเจ้าหน้าที่

การเงินและเจ้าหน้าที่

พัสดุ ประจำปี 2561 

เรื่อง “ความรู้ ความ

เข้าใจ ในพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560” 

9-10 

พ.ย.

60 

โครงการประชุมการทำ

แผนบริหารความเส่ียง

ความเส่ียง สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

26 

ธ.ค.

60 

6 นางสาวสุภาพร 

กล่ินนาค 

อบรมหลักสูตร “แนวทาง

ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารงานพัสดุภาครัฐ” 

26 – 

27 

มี.ค.

61 

อบรมโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน

20 

มิ.ย.

61 
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และพัสดุ 

อบรมโครงการพัฒนา

ศักยภาพภาษาอังกฤษ

บุคลากร สายสนับสนุน

วิชาการ ปี 2561 

2   – 

2 3 

ก . ค . 

61 

7 น.ส.กัณฑรีรัตน์ 

ศรีเบญจมาศ 

อบรมโครงการเจ้าหน้าที่

การเงินและเจ้าหน้าที่

พัสดุ ประจำปี 2561 เรื่อง 

“ความรู้ ความเข้าใจ ใน

พระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” 

9-10 

พ.ย.

60 

โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการจัดทำแผน

บริหารความเส่ียง 

20 

ธ.ค.

60 

โครงการประชุมการทำ

แผนบริหารความเส่ียง

ความเส่ียง สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

26 

ธ.ค.

60 

อบรมหลักสูตร “การ

วิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ

ออกแบบการบริหาร

จัดการ”รุ่น 10  

7-8 

มี.ค.

61 

อบรมเทคนิคการประชุม

และการเขียนรายงานการ

ประชุม รุ่น 1  

3-4 

ก.ค.

61 

8 น.ส.รัตนา นาค

สิงห์ 

อบรมโครงการเจ้าหน้าที่

การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ 

ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 1 เรื่ อ ง 

“ความรู้  ความเข้าใจ ใน

พระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัด จ้างและการบริหา ร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” 

9-10 

พ.ย.

60 

โครงการประชุมการทำ

แผนบริหารความเส่ียง

ความเส่ียง สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

26 

ธ.ค.

60 

อบรมหลักสูตร “แนวทาง

ปฏิบั ติตามกฎหมายและ

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารงานพัสดุ

ภาครัฐ” 

26 – 

27 

มี.ค.

61 
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9 

 
นายเจตน์นที 

ราชเมืองมูล 

โครงการประชุมการทำ

แผนบริหารความเส่ียง

ความเส่ียง สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

26 

ธ.ค.

60 

26 ธ.ค.60 

10  นางสาวมาลัย 

ใจงาม 

อบรมเทคนิคการประชุม

และการเขียนรายงานการ

ประชุม รุ่น 1 

3-4 

ก.ค.

61 

3-4 ก.ค.61 

11 นางสาวนิโลบล 

ฉ่ำแสง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้าน

งานธุรการและเทคนิคการ

เขียนหนังสือราชการ ตาม

ระเบียบงานสารบรรณ 

14-15 

พ .ค . 

61 

12 นายชนกันต์ 

พันธุ์อุดม 

เข้าร่วมประชุมอบรมการใช้

งานระบบฐานข้อมูล LRD 

System ของโครงการ สสส. 

โดยมีการอบรมการใช้งาน

ระบบฐานข้อมูลในส่วนของ

การเพิ่มข้อมูลและในส่วน

การรายงานผลข้อมูล 

3 -5 

พ .ย .

61 

13 นางสาวดาญาวี 

เกดิพันธ์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้าน

งานธุรการและเทคนิคการ

เขียนหนังสือราชการ ตาม

ระเบียบงานสารบรรณ 

14-15 

พ .ค . 

61 

14 นางสาวณัฐมน  

วิจารกุล 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้าน

งานธุรการและเทคนิคการ

เขียนหนังสือราชการ ตาม

ระเบียบงานสารบรรณ 

14-15 

พ .ค . 

61 

  

       นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการดำเนินงาน

และรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปีและเม่ือ

สิน้สุดระยะเวลาของแผนได้มีการจัดทำรายงานและ

ประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากร (1.1-4(5)) หลังจากที่บุคลากรได้รับการ

อบรม ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ

แสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ให้มีการทบทวน

ตนเองด้านความรู้และทักษะที่ได้รับ มาถ่ายทอด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในฝ่ายงานได้

รับทราบและให้เขียนรายงานหลังจากที่ได้ไปประชุม 

ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และรายงานผลการ

พัฒนาตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนในการประชุม
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คณ ะก รร มก าร บ ริ ห าร  (1 .1-4 (6 ) โด ย ใน

ปีงบประมาณ 2561 บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน

ได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 จากเจ้าหน้าที่

สายสนับสนุน จำนวน 14 คน 

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ ทั้งสิน้จำนวน 14 คน  มีบุคลากร

ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 7 คน และ

สามารถเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการได้ จำนวน 3 คน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ มีการกระตุ้นให้

บุคลากรมีการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งโดยการจัด

อบรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่

สูงขึน้ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูมิ

พบิูล สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 6. ดำเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตาม

ระบบและกลไกที่

เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจ

และพัฒนาการของ

หน่วยงานที่ได้ปรับให้

การดำเนินงานด้าน

การประกันคุณภาพ

เป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารงานคณะ

ตามปกติที่

ประกอบด้วย การ

ควบคุมคุณภาพ การ

ตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมิน

คุณภาพ 

          สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ดำเนินการ

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาเช่นเดียวกับ

มหาวิทยาลัย โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงให้       

มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในโดยสำนักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้ดำเนินการปรับเกณฑ์

ก าร ป ร ะ เมิ น ขึ้ น ม า ให ม่  (1 .1 -6 (1 ) )  โด ย

สถาบันวิจัยและพัฒนาเลือกใช้ตัวบ่งชี้ด้านอัต

ลัก ษ ณ์ ขอ งส ำนั ก งาน คณ ะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบกับกระบวนการ

ปรับปรุงพัฒนาตั วบ่ งชี้ด้ านอัตลักษณ์ ของ

สถาบันวิจั ยและพัฒ นาภายใต้การประชุม

ทบทวนตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา

ขอ งส ถาบัน วิจั ยและพัฒ นา เม่ื อ วั น ที่  29 

พ ฤ ศ จิ ก าย น  พ .ศ .256 0 (1 .1-6 (2 )) จาก

กระบวนการข้ างต้ น  ในปี การศึกษา 25 60  

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อรับ

การประเมินประกันคุณภาพทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ 

1.1-6 (1) คู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

: ตารางความสอดคล้องของตัว

บ่ งชี้ ก าร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ าพ

การศึกษาภายในกับตัวบ่งชี้การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.1-6 (2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย

และพัฒนา ครั้งที่ 6/2560 วาระที่

5.1 เรื่ อง ทบทวนตั วชี้ วัดและ

ทบทวนองค์ประกอบด้ านอั ต

ลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2560 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

1.1-6(3) คู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.1-6(4) คำสั่งสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ที่ 214/2561 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของสถาบันวิจัย
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5 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการ

บริหารจัดการ  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการ

วิชาการ ด้านอัตลักษณ์ของหน่วยงาน (1.1-6(3)) 

         สถ าบั นฯ  มีคณ ะก รรมก ารป ระกั น

คุณภาพการศึกษาของสถาบันฯเป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน โดย 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนและแบ่งหน้าที่

รับผิดชอบในการกำกับดูแลตัวชี้วัดและการ

จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผ ล ก าร ดำเนิ นงานในแต่ ล ะ

อ งค์ ป ร ะก อ บ แ ล ะตั ว บ่ ง ชี้  โด ย แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการ

ควบคุมคุณภาพ(1.1-6(4))  

         ทั้ งนี้สถาบันวิจั ยและพัฒนาได้ มีการ

กำกับ  ติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพ โดยให้

คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ พิจารณาตัว

บ่งชี้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ โดยให้บุคลากร

ทุกคนมีส่วน  ร่วมในการวางแผนการทำงาน ใน

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา และได้มีการกำกับติดตาม

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัว

บ่งชี้ เพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้า ในการ

ประชุมคณะกรรมบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้ งที่ 6 /2561 ในวันที่  30 พฤษภาคม พ.ศ. 

2561 (1.1-6(5)) 

          เม่ือสิ้นปีการศึกษาจะมีการจัดทำรายงาน

ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะ

นำผ ล ก ารป ระเมิ น แ ล ะข้ อ เส น อ แ น ะจ าก

คณะกรรมการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาต่อไป (1.1-6(6)) เพื่อให้การดำเนินงาน

และพัฒนา 

1.1-6(5) รายงานการประชุมคณะ

กรรมบริหารสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่  

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

1.1-6(6) แผนพัฒนาคุณภาพของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

1.1-6(7) รายงานประเมินตนเอง   

 ปีการศึกษา 2559 

1.1-6(8) เว็ บไซต์  รายงานการ

ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง  (SAR) ข อ ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ตามภารกิจของสถาบันฯ บรรลุเป้าประสงค์และมี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (1.1-6(7)) และรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน 

ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 หลังจากการ

เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ปี ก ารศึ ก ษ า 2 5 6 0  เป็ น ที่ เรี ย บ ร้ อ ย แล้ ว 

สถาบันวิจัย และพัฒนา  จะนำผลการประเมิน

ดังกล่าว เข้าคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และ

คณะกรรมการประจำสถาบันสถาบันวิ จัยและ

พัฒนา เพื่ อพิจารณาผลการประเมินและให้

ข้อเสนอแนะเพื่ อปรับปรุงผลดำเนินการและ

พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธภิาพต่อไป และ

มีการเปิดเผยรายงานประเมินตนเอง (SAR) ของ

สถาบันวิ จัยและพัฒนา ต่อสาธารณชนผ่ าน

ช่องทางเว็บไซต์ ของสถาบันวิจั ยและพัฒนา               

(1 .1-6 (8 )) เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย กั บ

มหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลต่อไป    

          โด ย ใน ปี ก ารศึ ก ษ า พ .ศ . 2 56 0  นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำผลการประเมินการ

ประกัน คุณภาพและข้อ เสนอแนะจากคณ ะ

กรรมการฯ เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ      

ซึ่งบูรณาการเป็นงานประจำกับภารกิจต่างๆ ตาม

แผนกลยุ ทธ์ และแผนปฏิ บั ติ การประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อการพัฒนางานต่างๆ 

ให้บรรลุ เป้าหมายตัวชี้วัดทั้ งในระดับโครงการ

แผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

5 ข้อ 6 ข้อ ✓ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน:  

วิธีการคำนวณ 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
84.54  

x  5  
100 

 เกณฑ์การให้คะแนน  (เป้าหมาย  ร้อยละ  100) 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  ร้อยละ  100  เท่ากับ  5  คะแนน 

 

ผลการดำเนินงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการสำรวจความพงึพอใจ

ของผู้รับบริการตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา   

 

ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ   

เพศ จำนวน ร้อยละ 

ชาย 66 45.20 

หญงิ 80 54.79 

รวม 146 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 146 คน โดยเป็นเพศหญิงจำนวน 80 คน                 

คิดเป็นร้อยละ 54.79 และเพศชายจำนวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ 45.20  

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

คณะ จำนวน ร้อยละ 

1.เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 27 18.49 

2.ครุศาสตร์ 26 17.80 

3.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 19.17 

4.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 21.91 

5.มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 2.05 

6.วิทยาการจัดการ 8 5.47 
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คณะ จำนวน ร้อยละ 

7.วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา

ท้องถิ่น 21 14.38 

8.วิทยาลัยการพยาบาล 0 0 

9.บัณฑิตวิทยาลัย 5 3.42 

10.สำนักวิทยบริการ 10 6.84 

11.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 

12.สำนักอธกิารบดี 4 2.73 

รวม 146 100 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนมาก

ที่สุด 32 คนคิดเป็นร้อยละ 21.91   รองลงมาสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 28 คน คิดเป็น

ร้อยละ 19.17  

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามฝ่ายงานที่มา

ติดต่อรับบริการ 

ฝ่ายงาน จำนวน ร้อยละ 

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป 17 11.64 

2.ฝ่ายวิจัย 101 69.18 

3.ฝ่ายบริการวิชาการ 24 16.44 

4.ฝ่ายคลังข้อมูลและสารสนเทศ 4 2.74 

รวม 146 100.00 
 

 จากตารางที่ 3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมารับบริการฝ่ายวิจัยมากที่สุด จำนวน 101 คิดเป็น

ร้อยละ 69.18 รองลงมาคือ ฝ่ายบริการวิชาการ จำนวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 16.44 

 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามช่องทางการติดต่อรับ

บริการ 

รายการ จำนวน ร้อยละ 

1.ติดต่อด้วยตนเอง 103 52.28 

2.ผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร

(FAX) 56 28.43 

3.บันทึกข้อความ/จดหมาย 14 7.107 

4.E-Mail 10 5.076 

5.Social Media 14 7.107 
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จากตารางที่ 4 พบว่าผู้มารับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนามาติดต่อด้วยตนเองมากที่สุด 

จำนวน 103 คิดเป็นร้อยละ 52.28 รองลงมาคือ ผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร(FAX) จำนวน 56 คน                  

คิดเป็นร้อยละ 28.43 
 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมจำแนกตามประเด็นคำถาม 

ประเด็น 

N = 146 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบ่ียงเบน   

มาตรฐาน 

(S.D) 

1.ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 

1.1 การสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนขอรับบริการ 4.09 0.61 มาก 

1.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก 

รวดเร็ว 
4.09 0.62 มาก 

1.3 มีระบบการให้บริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน 4.20 0.59 มาก 

1.4 ให้บริการโดยคำนึงถึงความเร่งด่วน/ความสำคัญของงาน 4.12 0.66 มาก 

1.5 ติดต่อขอรับบริการได้สะดวก 4.35 0.73 มาก 

2.ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

2.1 อธบิายตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 4.18 0.68 มาก 

2.2 เอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้บริการ 4.23 0.68 มาก 

2.3 พูดจาสุภาพ ยิม้แย้มแจ่มใส และมีความเป็นกันเอง 4.31 0.62 มาก 

2.4 แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ 4.42 0.60 มาก 

2.5 มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ 4.43 0.63 มาก 

2.6 สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการให้บริการ 4.19 0.69 มาก 

3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

3.1 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 4.12 0.66 มาก 

3.2 มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้ความเข้าใจเม่ือมี

ปัญหาเกิดขึน้ 
4.22 0.68 มาก 

3.3 สถานที่ให้บริการสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี 4.25 0.64 มาก 

3.4 มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการ

ใช้บริการ 
4.18 0.69 มาก 



52 

 

4.ด้านคุณภาพในการให้บริการ 

4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.33 0.69 มาก 

4.2 มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ 4.18 0.69 มาก 

4.3 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 4.15 0.80 มาก 

4.4 แจ้งกลับ/ตอบสนองต่อการขอรับบริการ 4.18 0.75 มาก 

ภาพรวม 4.22 0.66 มาก 

 

 จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ                 

มีค่าเฉลี่ย 4.23 เม่ือจำแนกตามประเด็นคำถามพบว่า   

 เม่ือวิ เคราะห์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 146 คน พบว่า                        

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 84.54 
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องค์ประกอบ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.2.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี: สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี

คุณภาพโดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถ

ดำเนินการ ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย

จากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย                   

การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและ

กลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ

ศูนย์เครื่องมือ  หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เช่น การจัดประชุมวิชาการ  

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  การให้มีศาสตราจารย์อาคันคุกะหรือศาสตราจารย์

รับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน  เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย  มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้

ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

 1. มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารงานวิจัย

ที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในการบริหาร

งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 

           สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่

รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย  ดังนั้นจึงพัฒนาระบบสารสนเทศ

ที่ตอบสนองภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยจะมี

กรรมการบริหารจัดการงานวิจัย(2.1-1(1)) เป็น

ผู้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

วิจัยเพื่อให้สอดรับการปรัชญาของมหาวิทยาลัย

ที่ มุ่ งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่ อการพัฒนา

ท้องถิ่นซึ่งได้มีการจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการ

วิจัยและการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2557 โดย

ปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและการ

บริหารงานวิจัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 ให้มี

ความเหมาะสมและ  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็น

แนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนมีการจัดทำ

ประกาศต่างๆ ให้สอดรับกับระเบียบฯ เพื่อให้

การดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย เช่น ประกาศมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย   การศึกษาวิจัยและ

ทดลองในสัตว์ พ.ศ.2560 ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและ

ทดลองในมนุษย์ พ.ศ. 2560,ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารจัดการ

ทรั พย์ สิ นทางปั ญ ญ า พ.ศ . 2561 , ระเบี ยบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเงินอุดหนุน

2.1-1(1) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ที่ 25/2560 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ

งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  

2.1-1(2) เอกสารแสดงความร่วมมือ

การเป็นเครือข่ ายคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย

ภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-

RREC) 

2.1-1(3) บั นทึ กข้อตกลงความ

ร่ ว ม มื อ ด้ า น ก า ร จั ด ตั้ ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในคนระดับเขต 

2.1-1(4) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ที่ 39 /2560 แต่งตั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยง

แ ล ะ ใช้ สั ต ว์ เพื่ อ ง า น ท า ง

วิทยาศาสตร์ 

(2.1-1(5) ระบบ NRMS  

https://www.nrms.go.th/ 

2.1-1(6) ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

ระเบี ยบ ประกาศด้ านงานวิจั ย 

http://research.psru.ac.th/notice. 

php 

2.1-1(7) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

http://research.psru.ac.th/notice
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การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2561 ประกาศ

คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เกณฑ์การสนับสนุนเงิน

รางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารและ

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2559  

เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดทำคู่มือการดำเนินงาน

วิจัยที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการตั้งแต่ก่อนรับ

ทุนจนถึงการทำงานวิจัยแล้วเสร็จ ตลอดจน

ขั้นตอนการส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์  ซึ่งได้จำแนกข้อมูลสารสนเทศเป็น

หมวดหมู่ตามระบบบริหารงานวิจัย  ตั้งแต่ต้น

ท า ง เป็ น ช่ ว งก่ อ น ก าร รับ ทุ น  จ ะ มี ข้ อ มู ล

สารสนเทศแสดงถึงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การดำเนินงานวิจัย ประกาศรับสมัครทุนโดย

จำแนกตามแหล่งทุนต่างๆ เป็นต้น ช่วงกลางทาง

เป็นช่วงระหว่างการดำเนินการวิจัย จะมีข้อมูล

สารสนเทศ และเอกสารแบบฟอร์มการรายงาน

ความก้าวหน้าโครงการวิจัย นอกจากนี้ได้มีการ

เข้าร่วมเป็นเครือข่ายคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย

นเรศวร (NU-RREC) (2.1-1(2)) และมีการทำ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดตั้ ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต 

ร่วมลงนามกับสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย

ราช ภัฏน ครส วรร ค์  มหาวิท ยาลั ยราช ภัฏ

เพชรบู ร ณ์  มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงาน

สาธารณ สุขจั งห วัด พิ ษ ณุ โลก  ส ำนั ก งาน

สาธารณสุขจังหวัดตาก และวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนีพุทธชินราช (2.1-1(3))  ซึ่งในส่วน

ก าร ศึ ก ษ าวิ จั ย แ ล ะท ด ล อ งใน สั ต ว์ จ ะ มี

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์

พิ บู ลสงคราม ที่  15/2561 เรื่ อง 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พบิูลสงคราม  

2.1-1(8) ระบบสารสนเทศการวิจัย 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่ง

ทุ น ภ า ย ใน แ ล ะภ าย น อ ก 

http://research.psru.ac.th/ResearchD

atas.php?years=2560&faculty=all 

2.1-1(9) ระบบสารสนเทศข้อมูล

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจำและนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย http:// (หน้า web 

Info) และhttp://expert.psru.ac.th/ 

2.1-1(10) ระบบสารสนเทศข้อมูล

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจำและนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

http://research.psru.ac.th/publish-

summary-

report.php?case=publish&year=2561  

2.1-1(11) ระบบสารสนเทศข้อมูล

งานสังเคราะห์งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

http://research.psru.ac.th/synthesis-

knowledge-summary-

report.php?case=synthesis-

knowledge&year=2561 

2.1-1(12) ระบบสารสนเทศข้อมูล

การจดสิทธบิัตรและทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

http://research.psru.ac.th/patent-

summary-

http://research.psru.ac.th/synthesis-knowledge-summary-report.php?case=synthesis-knowledge&year=2561
http://research.psru.ac.th/synthesis-knowledge-summary-report.php?case=synthesis-knowledge&year=2561
http://research.psru.ac.th/synthesis-knowledge-summary-report.php?case=synthesis-knowledge&year=2561
http://research.psru.ac.th/synthesis-knowledge-summary-report.php?case=synthesis-knowledge&year=2561
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เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ที่ขับ เคลื่อนและกำกับติดตาม

โครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองซึ่งขณะนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้แจ้งจดสถานที่การ

ดำเนินงานต่อสัตว์ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ

งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 (2.1-1(4)) 

และส่วนปลายทางเป็นช ่วงหลังการทำวิจัย 

แส ด งขั ้น ต อ น ก ารป ิด โค รงก าร ว ิจ ัย ได ้ม ี

แบบฟอร์มการจัดทำเล่มรายงานวิจ ัยฉบับ

สมบูรณ์  ย ังได้ใช ้ระบบการบริหารจัดการ

งานวิจัยของประเทศ คือ ระบบ NRMS  (2.1-

1(5)) ในการบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่การ

ยื ่น ข ้อ เส น อ โค ร งก าร ว ิจ ัย  ก า รร าย ง าน

ความก้าวหน้า การรายงานปิดโครงการ และ

รายงานการนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งขั้นตอน

แนวทางสำหรับการดำเนินงานด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญา ขั้นตอนและเอกสารประกอบการ

ดำเนินการยื ่นโครงการวิจ ัยเพื ่อ ขอรับรอง

จริยธรรมการวิจ ัย ในมน ุษย ์ เป ็น ต ้น  โด ย

ทั้งหมดนั้นได้มีการจัดทำเอกสารและเผยแพร่

เป ็นข้อมูลสารสนเทศของระเบียบ ประกาศ

ต่างๆ และคู่มือในการดำเนินการวิจัยเพื่อให ้

สะดวกต่อการใช ้งาน (2.1-1 (6)) ซึ ่งในการ

ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงได้

แ ต ่ง ตั ้ง ค ณ ะ อ น ุก ร ร ม ก า ร ก ลั ่น ก ร อ ง

โครงการวิจ ัย  (2 .1-1 (7))  เป ็นกลไกในการ

สนับสน ุน ให ้ม ีการนำผลงานวิจ ัยหร ือ งาน

สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งใน

ส่วนขององค ์กร  สถานประกอบการ  และ

ท้องถิ ่นเพื่อให้ตรงตามความต้องการในการ

พัฒนา ทั้งนี้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานวิจ ัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ

report.php?case=patent&year=2561 

2.1-1(13) ระบบสารสนเทศข้อมูล

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

นำไปใช้ประโยชน์ http:// (หน้า 

web Info) และ

http://research.psru.ac.th/researc

h-use-benefits-summary-

report.php?case=benefits&year

=2561 
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บ ร ิห ารงาน ว ิจ ัย แล ะงาน ส ร ้างสร รค ์แบ ่ง

ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

       1) ระบบสารสนเทศข้อมูลเงินสนับสนุน

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ซึ่งมีการรายงาน

ข้อมูลจำนวนงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัย

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งจากแหล่งทุน

ภายในและแหล่งทุนภายนอก  สามารถค้นหา

ข้อมูลตามปี รายงานผลข้อมูลที่จำแนกเป็นราย

คณะ  รายปีปฏิทิน และรายปีงบประมาณ และ

ค้นหาข้อมูลตามช่วงเวลา รายงานวันที่ เริ่ม

สัญญา (2.1-1(8)) ซึ่ งข้อมูลสารสนเทศนี้จะ

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรในแต่ละ

คณะ ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ที่ทำงาน

วิจัย รวมทั้งความสำเร็จของการทำงานวิจัยใน

แต่ละปีงบประมาณ และสามารถนำไปเป็น

สารสนเทศในการตัดสินใจเพื่อหากลุ่มเป้าหมาย

ของการพัฒนานักวิจัยในประเด็น ต่าง ๆ ทั้งใน

กลุ่มที่ยังไม่เคยทำงานวิจัยหรือกลุ่มนักวิจัยรุ่น

ใหม่  กลุ่มนักวิจัยรุ่นกลาง และกลุ่มนักวิจัย

อาวุโสซึ่งมีสาขาความเชี่ยวชาญที่สามารถเป็นพี่

เลีย้งให้กับนักวิจัยคนอื่นๆได้ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล

สารส นเท ศส ำห รับ การรวบ รวม  คั ด ส รร 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ (2.1-1(9))          

     2) ระบบสารสนเทศข้อมูลผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย เป็นสารสนเทศที่มีการรายงาน

เกี่ยวกับผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ที่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในการ

ประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการที่ได้รับการ

รับรอง ในระดับชาติและนานาชาติ จัดแบ่งตาม

ระดับคะแนนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ    
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มีการรายงานผลทั้งในระดับข้อมูลที่จำแนกเป็น

รายคณะ รายปีปฏิทิน และรายปีงบประมาณ 

และค้นหาข้อมูลตามช่วงเวลา รายงานวันที่

ตีพิมพ์  (2 .1-1(10)) ซึ่งเป็นข้อ มูลสารสนเทศ

สำหรับการแสดงศักยภาพและความเชี่ยวชาญ

ของบุคลากร  ใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผล

การดำเนินงานด้านการวิจัย และเป็นข้อมูลใน

การจัดการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อให้ได้

คุณภาพและเป้าหมายตามที่กำหนด 

     3) ระบบสารสนเทศข้อมูลงานสังเคราะห์

งานวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งเป็นสารสนเทศ

ข้อมูลที่รายงานถึงบทสังเคราะห์งานวิจัยและ

บริการวิ ชาการที่ แล้ วเสร็ จของบุ คลากรใน

มหาวิทยาลั ย ซึ่ งบทสังเคราะห์ งานวิจัย และ

บริการวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบ

จุลสาร เล่มสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อเป็นการ

เผยแพร่สาระความรู้ต่างๆให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งมีการ

รายงานชื่อเรื่อง เจ้าของบทความ คณะ/หน่วยงาน 

และเอกสารเผยแพร่ (2.1-1(11))    

     4) ร ะ บ บ ส าร ส น เท ศ ข้อ มู ล การ จ ด

สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา เป็นระบบ

สารสนเทศที่มีการรายงานเกี่ยวกับผลงานของ

บุคล ากร ใน มห าวิทยาลั ยฯที่ ได้ รั บการจ ด

สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา เพื่อคุมครองสิทธิ์ในทำการประดิษฐ์

คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมา มีการ

รายงาน  เลขที่ คำขอ  เลขที่ ป ร ะก าศ   เล ข

สิทธิบัตร IPC/IDC Code ชื่อสิ่ งประดิษฐ์  /การ

ออกแบบ ชื่อผู้สร้างสรรค์ วันที่รับคำขอ วันที่

ประกาศ และประเภทผลงาน (2.1-1(12))  

     5) ระบบสารสนเทศข้อมูลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ เป็นระบบ
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สารสนเทศที่ มีการรายงาน เกี่ ยวกับการนำ

ผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปใช้

ประโยชน์   ในด้านต่างๆ ทั้ งเชิงวิชากร เชิ ง

พาณิชย์ เชิงสาธารณะ เชิงด้านสังคมและชุมชน 

สารสนเทศนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการ

ตัดสินใจในประเด็นต่างๆ เช่น การติดามผลการ

ให้บริการวิชาการหรืองานวิจัยที่สร้างความ

เข้มแข็งในด้ านต่างๆ รวมถึงการเป็นข้อ มูล

สนับสนุน ในการกำหนดเป็นแผนที่ ทิ ศทาง

งานวิจัยในการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการ

และปรัชญาของมหาวิทยาลัย(2.1-1(13)) 

 2. สนับสนุนพันธกิจ

ด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์อย่างน้อยใน

ประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์  

หรือหน่วยวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์หรือศูนย์

เครื่องมือ  หรือศูนย์ให้

คำปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมุดหรือแหล่ง

ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน

การวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

- สิ่งอำนวยความ

สะดวกหรือการรักษา

ความปลอดภัยในการ

วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์  เช่นระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะพั ฒ น า ได้ จั ด ห า

ทรัพยากร  สิ่ งสนับสนุนและกิจกรรมเพื่อให้

สามารถดำเนินการตามพันธกิจด้านการวิจัย

ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ดังนี้  

    - คลินิกวิ จัย  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้

ดำเนินกิจกรรมคลินิกวิจัยโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน

ภาษาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความ

ระดับนานาชาติ โดยการให้บริการการตรวจ

ภาษาผลงานวิจัยที่เสนอตีพมิพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติแก่บุคลากรภายใน ซึ่งมีนักวิจัยเข้ามา

ติดต่อ เพื่อ เข้าสู่กระบวนการของคลินิกวิจัย 

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร.Tuan  Nguyen 

Ngoc เรื่อง Realization of locally low cost feed for 

improvement of aquaculture production in 

mountainous regions in Northern Vietnam  

2. อาจารย์  ดร .ประสิทธิชัย  นรากรณ์ เรื่อง 

Influence of user profile as moderating role 

between social commerce and intention to co-

creation in branding  (2.1-2(1))   

     - สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้ดำเนินการ

จัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative 

2.1-2(1)  เอกสารบั นทึ กการ

ด ำเนิ น งาน ก ารต รวจ ภาษ า

ผลงานวิจัยที่เสนอตีพมิพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ ให้แก่นักวิจัย 

2.1 – 2(2) สัญญารับทุนโครงการ

เครือข่ายศูนย์กลางนวัตกรรม

ด้ าน เศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร้ างส ร ร ค์  

ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ พิ บู ล

ส งค ร าม  ภ าย ใต้ โค ร งก าร 

Innovation Hubs เ พื่ อ ส ร้ า ง

เศรษฐกิ จฐานนวั ตกรรมของ

ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 

4.0 (การดำเนินการ ศูนย์นวัตกรรม

สร้ างส รรค์  (UCCN Hubs) ขอ ง

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา) 

2.1 – 2(3)  ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ

วิจัย  http://research.psru.ac.th/ 

2.1 – 2(4) รายงานสรุปผลการ

ดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการ

ระดับชาติพบิูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 

4 ประจำปี 2561 

http://kaset.psru.ac.th/v2017/personnel/teacherprofile.php?PID=49
http://kaset.psru.ac.th/v2017/personnel/teacherprofile.php?PID=49
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ระบบรักษาความ

ปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่

ส่งเสริมงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์  เช่น 

การจัดประชุมวิชาการ  

การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์  การให้มี

ศาสตราจารย์อาคันคุ

กะหรือศาสตราจารย์

รับเชิญ (visiting 

professor) 

Economy) เป็ น โครงการเครือข่ ายศู นย์ กลาง

นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ภายใต้โครงการ Innovation 

Hubs เพื่ อสร้ างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของ

ป ร ะเท ศ ต าม น โย บ าย ป ร ะ เท ศ ไท ย  4.0                    

(การดำเนินการ ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ 

(UCCN Hubs) ของเครือข่ายวิจัย เพื่อดำเนินงาน

บูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการ การเรียนการสอน เพื่อการต่อ

ยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ถ่ายทอด

และบริการองค์ความรู้  นวัตกรรมพร้อมให้

คำปรึกษาในการพัฒนาชุมชนให้อยู่ดี กินดี ตาม

ศาสตร์พระราชา ต่อยอดและพัฒนา สนับสนุน

ให้ เกิ ดก ารยก ระดั บน วัต กรรมและสั งคม

สร้างสรรค์แก่ชุมชน  (2.1-2(2))   

     - ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อสนับสนุนสิ่ง

อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูลและ

เป็นแหล่งค้นคว้าร่วมกันด้านสารสนเทศงานวิจัย

โดย มีการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยที่สามารถ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เช่น สัญญารับทุน เป็น

ต้น และสามารถตรวจสอบหลักฐานการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัย ในรูปแบบต่างๆ ได้ (2.1-2(3))  

สำหรับระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูลและ

สารสนเทศนั้นมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบและ

ตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะเพื่อความทันสมัยของ

ข้อมูล ในส่วนของเอกสารสัญญารับทุนวิจัยต่างๆ 

มีตู้จัดเก็บเอกสารพร้อมมีกุญแจล็อคเพื่อความ

ปลอดภัยของข้อมูล  

     - สถาบันวิจั ยและพัฒนาได้จั ดกิจกรรม

วิชาการที่ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน  

     1. กิจกรรมการจัดประชุมวิชาการโดยการเป็น

เจ้าภาพหลัก เช่น 

2.1 – 2 (5) เอกสารรายงานการ

เดินทางไปราชการการประชุม

วิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 

2.1 – 2 (6) เอกสารรายงานการ

เดินทางไปราชการ และสรุปผล

การดำเนินงานเข้าร่วมประชุม 

Thailand Tech Show 2018 
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    - สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เป็นเจ้าภาพใน

การจัดประชุมวิชาการจัดป ระชุมวิชาการ

ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 

พ.ศ.2561 วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีในการ

นำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่และแลกเปลี่ยน

ความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย 

นิสิต  นักศึกษา และสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับ

สถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่ งมีกำหนดการจัด

ประชุมฯ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวัง

จันทน์  ริ เวอร์ วิว   จังหวัดพิษ ณุ โลก  โดย มี

เค รือ ข่ ายที่ เข้ าร่ วม เป็ น เจ้ าภ าพร่ วมจ าก

สถาบันอุดมศึกษา 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบู ลสงคราม มหาวิทยาลั ยราชภัฏ

อุ ด ร ธ านี   ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล ำป าง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัย

ราช ภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี พษิณุโลก (2.1-2(4))  

       2. กิ จกรรมส่ งเสริมสนับสนุนเข้าร่วม

ประชุมวิชาการและการนำเสนองานสร้างสรรค์

ต่างๆ เช่น 

     - การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ  ครั้งที่ 5 

ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อหลักการจัดงาน คือ 

การวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 23 -24 

พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ 

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมงาน 

จำนวน 6 คน ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. 

ธานินทร์ ไชยเยชน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา 

เลิศลักษมี อาจารย์ ดร. วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล  อาจารย์ ดร. 

สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ  อาจารย์ ดร. พัทวัฒน์ 
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สีขาว (2.1 – 2 (5)) 

     -การเข้าร่วมประชุมจัดแสดงนิทรรศการใน

งาน  Thailand Tech Show 2018 ซึ่ งอยู่ภายใต้

งาน Thai Tech EXPO ในวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 

2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท

คบางนา กรุงเทพฯ จำนวน 14 เรื่อง 35 ผลงาน 

ทั้งนี้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่ คิดค้นยังได้รับ

ความสนใจเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์และต่อ

ยอดในงานวิจัยได้แก่ กระถางต้นไม้จากเศษผง

ใบยาสูบ สีย้อมเส้นไหมและเส้นใยฝ้ายจากแอ

คติโนมัยซีต  อาหารสำหรับโคขุนลูกผสามชาร์

โรเลส์ที่น้ำหนัก 400 – 500 กิโลกรัม และขนม

ขบเคีย้วโปรตีนสูงจากถั่วลิสง  (2.1-2(6)) 

 3. จัดสรรงบประมาณ

ของสถาบัน  เพื่อเป็น

ทุ น วิ จั ย ห รื อ ง า น

สร้างสรรค์ 

        ส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะพั ฒ น ามี แ น ว ท าง

สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย สำหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท ดังนี้  

     1. งบประมาณแผ่นดิน เป็นโครงการวิจัยที่

สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย

ของชาติ  และเป็นไปตามความต้องการของ

ม ห าวิ ท ย าลั ย  ที่ ผ่ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น โด ย

คณ ะก รรมการก ารวิจั ยแห่ งชาติ  (วช .) ที่

ประเมินผลเป็นสนับสนุนโดยใช้งบประมาณ

แผ่นดิน (2.1-3(1))  ซึ่งในปีงบประมาณ 2561  มี

โค ร งก าร วิ จั ย ที่ ได้ รั บ ก าร ส นั บ ส นุ น จ าก

งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2561 

จำนวน 36 โครงการ ในวงเงิน   10 ,014,500 

บาท โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 

เป็ นยุทธศาสตร์ที่  1 วิจั ยและนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมยุทะศาสตร์และเป้าหมายของ

ประเทศ จำนวน 1 โครงการ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง

2.1-3(1)  ประกาศสถาบันวิจัย

และพัฒนา เรื่อง รับข้อ เสนอ

โครงการทุนแผ่นดิน ประจำปี

งบประมาณพ.ศ. 2561  

2.1-3(2)  ประกาศสถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อ

ผู ้ที ่ได ้ร ับทุนอ ุดหนุนการวิจัย

จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบ

ปกต ิ)  ประจำป ีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

2.1-3(3) ประกาศคณะกรรมการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อเสนขอรับทุนสนับสนุนการ

วิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนา

นักวิจัย  

2.1-3(4) ประกาศคณะกรรมการ
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ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความม่ันคงและ

คุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ จำนวน 23 โครงการ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี

ศักยภาพ จำนวน 12 โครงการ  (2.1-3(2))  

       2) งบประมาณ รายได้  จากกองทุน

พัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สถาบันวิจัยและ

พัฒนาได้ประกาศสนับสนุนทุนวิจัย 2 ประเภท 

คือ 1.ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย (2.1-

3(3)) 2.ประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและ

บัณฑิตศึกษา (2.1-3(4)) 

1.ประเภททุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัย ได้รับ

การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและ

บริห ารจัดการงานวิจั ย  เป็ นจำนวนทั้ งสิ้ น 

5,109 ,800 บาท จำนวน 51 โครงการ  ดังนี้  

(2.1-3(5)) 

1.1 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

จำนวน 7 โครงการ ในวงเงิน 90,000 

บาท 

1.2 ทุนวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 14 

โครงการ ในวงเงิน 740,000 บาท 

1.3 ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ จำนวน 5 

โครงการ ในวงเงิน 750,000 บาท 

1.4 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผน

บูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวน 25 โครงการ ในวงเงิน 

3,529,800 บาท 

ซึ่งข้อเสนอโครงการทั้งหมดผ่านการประเมินโดย

ผู้ ท ร งคุณ วุ ฒิ แล ะก ารพิ จ ารณ าข องคณ ะ

กรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัย

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

เรื่ อ ง  เปิ ด รั บ ข้ อ เ ส น อ

โครงการวิจัยเพื่อเสนขอรับทุน

สนับสนุนการวิจัย ประเภททุน

วิ จั ย ส ำห รั บ นั ก ศึ ก ษ าแ ล ะ

บัณฑิตศึกษา 

2.1-3(5) ประกาศ สถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ที่

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหาร

จัดการงานวิจัย ประเภททุนวิจัย

เพื่ อพัฒนานักวิ จั ย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 

2 . 1 -3 (6 )  ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริหารจัดการ

งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ครั้งที่ 12 (1/2561) 

วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2561 และ

ครั้ งที่  13 (2/2561) วั นที่  2 8 

พฤษภาคม 2561 

 2.1-3(7) ประกาศสถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ที่

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

กองทุ นพั ฒ นาการวิ จั ยแล ะ   

บริหารจัดการงานวิจัย ประเภท

ทุนวิจั ยสำหรับนั กศึกษาและ

บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ป ร ะ จ ำ ปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 

2.1-3(8)เว็บไซต์ประกาศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ราชภัฏพิบูลสงคราม มีติเห็นชอบและอนุมัติการ

ให้ทุนสนับสนุนวิจัย เม่ือคราวประชุมครั้งที่ 12 

(1/2561) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 2 

เม่ือคราวประชุมครั้งที่ 13 (2/2561) วันที่ 28 

พฤษภาคม 2561  (2.1-3(6)) 

2. ประเภททุนวิ จัยสำหรับนักศึกษาและ

บัณฑิตศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน

พัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย เป็น

จำนวน ทั้ งสิ้ น  170 ,000 บ าท  จำนวน  2 9 

โครงการดังนี้ (2.1-3(7)) 

2.1 ทุนนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 23 

โครงการ ในวงเงิน 50,000 บาท 

2.2 ทุนนักศึกษาปริญญาโท  จำนวน  3 

โครงการ ในวงเงิน 30,000 บาท  

2.3 ทุนนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 3 

โครงการ ในวงเงิน 90,000 บาท  

ซึ่งข้อเสนอโครงการทั้งหมดผ่านการประเมินโดย

ผู้ ท ร งคุณ วุ ฒิ แล ะก ารพิ จ ารณ าของคณ ะ

กรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม มีติเห็นชอบและอนุมัติการ

ให้ทุนสนับสนุนวิจัย เม่ือคราวประชุมครั้งที่ 12 

(1/2561) วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใช้

งบประมาณจาก กองทุนพัฒนาการวิจัยและ

บริหารจัดการงานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ         

พบิูลสงคราม 

           ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา เพื่อให้นักวิจัย อาจารย์  และบุคลากร 

ได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วกัน (2.1-3(8)) 

 

 

 

http://research.psru.ac.th/notice.

php?case=announce 
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 4.จัดสรรงบประมาณ

เพื่อสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการ

ตีพมิพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ  และมีการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการ

ตีพมิพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น 

การตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ  และการจดสิทธิบัตรและอนุ

สิท ธิบั ตร  การจ่ าย ค่าตีพิ มพ์  เพื่ อ เป็ นการ

กระตุ้ นและสร้ างแรงจู งใจ ในการ เผยแพร่

ผลงานวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยจึงได้

จัดทำประกาศเกณฑ์การสนับสนุนรางวัล

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร และการ

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559 

โดยมี เงินรางวัล เพื่ อสร้างแรงจู งใจ ในทุกๆ

ผ ล งาน ตี พิ ม พ์ อ ยู่ ใน ฐ าน ข้ อ มู ล  TCI ห รื อ  

SClmago ซึ่ง มีเกณฑ์เพื่อมุ่งให้นักวิจัยตีพิมพ์ใน

ฐานข้อมูลที่สูงขึ้น ได้แก่ ผลงานทางวิชาการที่

ตีพิมพ์ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ให้รางวัลสนับสนุน 

5,000 บาท  2.ผลงานทางวิชาการในวารสาร

ระดับนานาชาติพิจารณาตามค่าควอไทล์ของ

วารสาร SJR ดังนี้ 2.1 ผลงานทางวิชาการที่

ตีพิมพ์อยู่ใน Q1 ให้รางวัล 25 ,000 บาท 2.2 

ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ใน Q2 ให้รางวัล 

20,000 บาท 2.3 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์

อยู่ใน Q3 ให้รางวัล 15,000 บาท 2.4 ผลงาน

ท างวิ ช าก ารที่ ตี พิ มพ์ อ ยู่ ใน  Q4 ให้ ร างวั ล 

10,000 บาท 3.ทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 3.1 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ให้รางวัล 20,000 บาท 

3.2 สิทธิบัตรการออกแบบ ให้รางวัล 15 ,000 

บาท  3.3 อนุสิทธิบัตร ให้รางวัล 10,000 บาท 

3.4 การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และได้รับการ

จดทะเบียน ให้รางวัล 20,000 บาท  (2.1-4(1))  

           ร ว มถึ งส่ ง เส ริ ม แ ล ะส นั บ ส นุ น ค่ า

ดำเนินการต่างๆ ให้นักวิจัยหรือบุคลากรใน

2.1-4(1)ประกาศคณะกรรมการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย

ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ก พิ บู ล

ส งค ร าม  เรื่ อ ง  เก ณ ฑ์ ก าร

สนับสนุนรางวัลเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการในวารสาร และการ

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

พ.ศ.2559 

2.1-4(2) ขั้นตอนการขอรับเงิน

รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัยดังที่

ปรากฏในคู่มือบริหารจัดการ

งานวิจัย 

2.1-4(3) ฐานข้อมูลรายงาน 

 สรุปผลงานวิจั ยที่ ขอรับเงิน

รางวัลเผยแพร่ผลงานวิชาการ

และการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญา ประจำปีงบประมาณ 

2561 
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มหาวิทยาลั ยฯ ในการยื่นจดทรัพย์สินทาง

ปัญ ญ า และมีขั้นตอนการขอรับเงินรางวัล

เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยมีขั้นตอนให้นักวิจัยส่ง

เอ ก ส าร ห ลั ก ฐ าน  ก าร ตี พิ ม พ์ เผ ย แ พ ร่

ผลงานวิจั ย  มายังสถ าบันวิ จัยและพัฒน า 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ

เอกสารและหลักฐาน จากนั้นมีการกลั่นกรอง

จากผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปตาม

ประกาศฯ ดังที่ปรากฏในคู่มือบริหารจัดการ

งานวิจัย (2.1-4(2)) 

         ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีผลงานวิจัย

ที่ได้รับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัยและการจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีจำนวน 38 เรื่อง 

จำนวนเงิน 470,248 บาท  ปีงบประมาณ 2560 

มีจำนวน  58 เรื่อง เป็นจำนวนเงิน   602,000 

บาท และในปงีบประมาณ 2561 นี้มีผลงานวิจัย

ที่ได้รับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัยและการจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 96 เรื่อง 

เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท (2.1-4(3)) 

 5. มีการพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์และ

นักวิจัย  มีการสร้าง

ขวัญและกำลังใจ

ตลอดจนยกย่อง

อาจารย์และนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ดีเด่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทำ

วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาระบบ

นักวิจัย ระบบพี่เลีย้ง ระบบผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้  

     1. พั ฒนานั กวิ จั ยทุ กศาสตร์ ตามความ

เชี่ยวชาญ (ระบบพี่เลี้ยง) /  ผู้ทรงฯ 4 คลัสเตอร์ 

ได้แก่  ครู/มนุษย์-สังคม, เกษตร/อาหาร/สุขภาพ, 

วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น, วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี/การบริหารจัดการ 

     2. พัฒนากลุ่มนักวิจัย จำแนกเป็นนักวิจัยรุ่น

ใหม่ รุ่นกลาง รุ่นอาวุโส  แบ่งเป็น  4 คลัสเตอร์ 

ได้แก่  ครู/มนุษย์-สังคม, เกษตร/อาหาร/สุขภาพ, 

2.1-5(1) รายงานสรุปผลการ

ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และประสบการณ์บูรณาการ

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นตาม 4 คลัส

เตอร์ 

2.1-5(2) สรุปผลการดำเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ด้วยระบบพี่เลี้ยงจาก 4 กลุ่มคลัส

เตอร์ 

2.1-5(3)รายงานสรุปผลการ

ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

หัวข้อ “วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและ
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วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น, วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี/การบริหารจัดการ 

     3. พัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่โดยบูรณาการ

พันธกิจสัมพันธ์ เพื่ อสร้างองค์ความรู้ด้ าน

สิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 

ด้าน วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่  เพื่อ

พัฒนาสังคมท้องถิ่น 

     4. พัฒนาและผลักดันให้ มีการรวมกลุ่ม

นักวิ จัยทั้ งภาย ในและภายนอกตามสาขา

เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นชุดโครงการใน

ลักษณะบูรณาการร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ 

     5. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อคิดโจทย์วิจัย

จากพื้นที่รับผิดชอบ  

     จากผลการสำรวจรับฟังความคิดเห็นจาก

บุคลากรภายในมหาวิทยาลั ยราชภัฏพิบู ล

สงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดให้มีการ

ประชุม/อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน

ด้านต่างๆ ดังนี้ 

      1. โครงการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว

ทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้

ทุน โดยบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และการ

ถ อ ด บ ท เรี ย น แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์บูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นตาม 

4 คลัสเตอร์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม  2560  เวลา 

13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี  

สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวนนักวิจัยที่เข้าร่วม  

63 คน (2.1-5(1)) 

       2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดกิจกรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบพี่

เลีย้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและ

ส่ งเสริม ให้ คณ าจารย์ ในมห าวิทยาลั ย  ได้

ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของโจทย์วิจัย

และการทำชุดโครงการวิจัยบนฐานทรัพยากร

พัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน” 

2.1-5(4) เล่มสรุปผลการดำเนิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภายใต้หัวข้อ “การทำงานวิจัยเชิง

พื้นที่แบบบูรณาการตามศาสตร์

พ ร ะ ร า ช า ” วั น ที่  27 – 28 

พฤศจิกายน 2560  

2 . 1 -5 (5)  ร าย งาน ส รุ ป ผ ล

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ตามจุ ด เน้ นขอ งคณ ะ (แบ บ

สัญจร) 

2.1-5(6) สรุปผลการดำเนิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ 

“นักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม 

Social Innovation” วั น ที่  1 5 

กุมภาพันธ์ 2561 

2.1-5(7) สรุปผลการดำเนิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภายใต้ หัวข้อ การทำงานวิจัยสู่

การใช้ประโยชน์  และยกระดับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการ

วิ จั ยและพั ฒ นา ในวั นที่  23 

กุมภาพันธ์  2561 

2.1-5(8) สรุปผลการดำเนิน

กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ป ร ะส บ ก าร ณ์  “ก าร เขี ย น

ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณา

การที่โดนใจแหล่งทุน”วันที่ 27 

กุมภาพันธ์ 2561 

 2.1-5(9) สรุปผลการดำเนิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ 
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ของท้องถิ่น และเป็นการสร้างข้อ เสนอแผน

งานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย (Research plan) จาก 

4 กลุ่มคลัสเตอร์ (ครู/มนุษย-สังคม, เกษตร/

อาหาร/ สุขภาพ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/

การบริหารจัดการ , วัฒนธรรม/ภูมิปัญ ญ า

ท้องถิ่น) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สร้างชุด

โครงการวิจั ยเชิงบู รณาการณ์หลากหลาย

ศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่น ดังนี้ 

     คลัสเตอร์ที่ 1 ครู/มนุษย-สังคม หัวข้อ “การ

พัฒ น า โจ ท ย์ วิ จั ย แ ล ะก าร เขี ย น ข้ อ เส น อ

โครงการวิจัย วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 

เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมปางอุบล 

โร งแรมวั งจั น ท น์ ริ เวอ ร์ วิว  วิท ยาก ร  โด ย 

ศาสตราจารย์ ดร. รัตนะ บัวสนธ์  

     คลัสเตอร์ที่ 2 เกษตร/อาหาร/สุขภาพ หัวข้อ 

“การเหลาโจทย์วิจัยให้สัมฤทธิ์ผลกับงานเชิง

พาณิชย์” วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา  

08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมนิลบล โรงแรม

วังจันทน์ริเวอร์วิว 

     คลัสเตอร์ที่ 3 วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หั วข้ อ  “ก ารพัฒ นาก าร เขี ยน ข้อ เส น อชุ ด

โครงการวิจั ย เชิงบู รณ าการ” วันพุ ธที่  3 0 

สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง

ประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว 

     คลัสเตอร์ที่ 4  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/

การบริหารจัดการ  หัวข้อ “การพัฒนาการเขียน

ข้อ เสนอชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ”วัน

อังคารที่  5  กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 

17.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี สถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(ส่วนทะเลแก้ว) (2.1-5(2)) 

      3. การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา

“การพัฒนาชุดโครงการวิจั ย

แบบบูรณาการ” วันที่  5  – 6 

มีนาคม 2561                  

2.1-5(10) สรุปผลการดำเนิน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย “การ

ทำงานวิจัยภาคสนามสัมผัส

ประสบการณ์จริง” วันที่ 10 – 11 

มีนาคม 2561 ” 

2.1-5(11) สรุปผลการดำเนิ น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง ยกร่างการยื่นจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา และศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น ณ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2.1-5(12) สรุปผลการดำเนิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนัก

บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย  ( Research 

Management)  

2.1-5 (13) ประกาศมหาวิทยาลัย

ราช ภั ฏพิ บู ล ส งคราม  เรื่ อ ง 

แน วท างห ลั ก เก ณ ฑ์ ใน ก าร

พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ มี

ผลงานดี เด่นด้านการวิจัยและ

บริการวิชาการ ประจำปี  พ.ศ. 

2560 

2.1-5(14) สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการยกย่องเชิดชู เกียรติ

ให้แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา 2560 

2.1-5(15) จุลสารสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน 
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และพัฒนาเชิงพื้ นที่อย่ างยั่ งยืน ” วันพุธที่  4 

ตุลาคม พ.ศ . 2560 ณ ห้องบงกชเพชร ชั้น 2 

โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว โดย อาจารย์ ดร. 

ศรีวรรณ  ไชยสุข  ผู้อำนวยการ สถาบันความ

หลากหลายทางชีวภาพและสิ่ งแวดล้อมเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย (2.1-5(3)) 

       4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ 

“การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการตาม

ศาสตร์พระราชา” วันที่  27 – 28 พฤศจิกายน 

2560   ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว เพื่อพัฒนา

ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ แก้ไขปัญหาแก่ชม

ชนท้องถิ่นให้มีการอยู่ดี กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่

ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม

ศาสตร์พระราชา โดยมีบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  

และนักวิจัย ในเขตพื้ นที่ ภาคเหนือ จำนวน 8 

มหาวิทยาลั ย ได้ แก่  1. มหาวิทยาลั ยราชภัฏ

เพชรบูรณ์   2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

3. มห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ ก ำแ พ งเพ ช ร   4. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  5. มหาวิทยาลัยราช

ภั ฏ เท ค โน โล ยี ร าช มงค ล ล้ าน น า  ล ำป าง                

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงราย 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทคโนโลยีราช

มงคลล้ านน า พิ ษ ณุ โล ก  8. มหาวิ ท ยาลั ย                          

มีผู้เข้าร่วมจำนวน  130 คน (2.1-5(4)) 

     5. นอกจากนี้ยังได้ดำเนินงานโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยตามจุดเน้ นของคณะ (แบบ

สัญจร) หัวข้อ  การประชุมเสวนาพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยตามจุดเน้นของคณะ (แบบสัญจร) เพื่อ

สำรวจความต้องการ และให้คำปรึกษาในการ

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามจุดเน้นของคณะและ

เพื่ อชี้แจงกรอบแนวทางการเสนอขอรับทุ น

สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

– ธันวาคม 2560,ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 

มกราคม-เมษายน 2561, ปีที่ 8 

ฉบับที่  2 พฤษภาคม-สิงหาคม 

2561 

2.1-5(16) หนังสือสังเคราะห์

องค์ความรู้ ในปี พ.ศ. 2561 
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สงครามประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 

13 – 20 ธันวาคม 2560 (2.1-5(5))     

       6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “นักพัฒนานวัตกรรม

เพื่อสังคม Social Innovation” ภายใต้ โครงการ 

Social Innovation Driving Unit ประจำภาคเหนือ

ตอ น ล่ างแล ะภาคก ลางตอ น บ น  วัน ที่  1 5 

กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ

ทำวิจัยควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในการวิจัย นำไปสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพที่

สามารถพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ

นำผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ (2.1-5(6)) 

          7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ 

หัวข้อ การทำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  และ

ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัย      

และพัฒนา ในวันที่  23  กุมภาพันธ์   2561 

วิทยากรโดย คุณพิมพ์ ภิดา  วิชญพิมพ์จุฬา                            

ผู้ป ระสานงานฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2.1-5(7)) 

          8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่

โดนใจแหล่งทุน”วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561                 

ณ  มหาวิทยาลั ยราช ภัฏล ำปาง เพื่ อ สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและ

พัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการเขียน

ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยของอาจารย์ (2.1-5(8)) 

          9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศั ก ยภ าพนั ก วิ จั ย  หั วข้ อ  “ก ารพั ฒ น าชุ ด

โครงการวิจั ยแบบบู รณาการ ” วันที่  5  – 6 

มีนาคม 2561 ณ   วนธารา  เฮลท์  รีสอร์ท  

แอนด์  สปา อำเภอวังทอง เพื่อสนับสนุนและ
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ส่งเสริมทักษะการพัฒนาโจทย์วิจัย และชุด

โครงการวิจัยแบบบูรณาการให้กับบุคลากร โดย

วิท ยากรจากชุด โครงการวิ จั ยการพัฒ น า

นวัตกรรมทางสังคมสู่การยกระดั บคุณภาพ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากล้วยไข่ในจังหวัด

กำแพงเพชร และวิทยากรจากชุดโครงการวิจัย

การบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแล

ฯ พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานชุด

โครงการวิจัยแบบบูรณาการระหว่างนักวิจัย 

และฝึกปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการเกิด

ชุดโครงการ 4 ชุดโครงการ ได้แก่ 1.ชุดโครงการ

ประเด็นวิจัยมะม่วง 2.ชุดโครงการประเด็นวิจัย

ไก่ ดำ  3 .ชุ ด โค รงก ารป ระเด็ น วิ จั ยข้ าว  4 .                    

ชุดโครงการประเด็นวิจัยอาเซียน (2.1-5(9)) 

          10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย “การทำงานวิจัยภาคสนาม

สัมผัสประสบการณ์จริง” วันที่ 10 – 11 มีนาคม 

2561  เส้นทางถนนสัมผัสหมายเลข 12 จังหวัด

พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสนับสนุน

และส่งเสริมทักษะการพัฒนาโจทย์วิจัย และชุด

โครงการวิจัยแบบบูรณาการให้กับบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยได้มีการทำงานเป็นทีมแบบมีส่วน

ร่วม ทำงานวิจัยภาคสนาม ชมไร่กาแฟ/ไร่แมค

คาเดเมีย แปลงกะหล่ำ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนา

โจทย์วิจัยแบบชุดโครงการวิจัยจากการลงสนาม 

ณ วัดใหม่ร่องกล้า/ชมอ่างเก็บน้ำ ภูลมโล นั่งเรือ

ห น อ งแ ม่น าช มผี เสื้ อ   แม งก ะพรุ น น้ ำจื ด               

(2.1-5(10)) 

         11.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง               

ยกร่างการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และ

ศึ ก ษ าข้ อ มู ล ส าร ส น เท ศ ใน ท้ อ งถิ่ น  ณ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่  5 -8 มิถุนายน 
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2561 โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมทั้งสิน้ 20 คน เพื่อยก

ร่างคำขอยื่ นจดทรัพย์สิ นทางปั ญ ญ าจาก

ผลงานวิจัย พร้อมศึกษาดูงานในด้านการขอ 

Licensing (2.1-5(11))  

        12. โครงการอบรมเชิงป ฏิบัติ การนั ก

บริหารงานวิจัย (Research Management) ในวันที่ 

11 – 12 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการกระตุ้นและ

ส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ตระหนัก

และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารชุด

โครงการ เกิดการบริหารชุดโครงการวิจัยแบบ

บูรณ าการ ได้ รับ เกี ยรติ จากวิทยากร รอง

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา, อาจารย์ 

ดร .สิ ริ วดี   พรหมน้อย , อาจารย์ประพันธ์                      

แจ้งเอี่ยม , อาจารย์สงกรานต์  ถุ งแก้ว และ

นางสาวจีรภา  ดามัง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์        

ริเวอร์วิว (2.1-5(12)) จากการดำเนินโครงการ

พั ฒ น าศั ก ย ภาพ นั ก วิ จั ย ข้ า งต้ น ท ำ ให้ มี

โครงการวิจัยที่รับการจัดสรรงบประมาณ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุน

พัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย เพิ่ม

มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 63.6 มี ผลงานตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ       

คิดเป็นร้อยละ 39.6  

          นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มี

การสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัย ด้วยการจัด

โค รงการยกย ่อ งเช ิดช ูเก ียรต ิน ักว ิจ ัยแล ะ                  

น ัก บ ร ิก าร ว ิช าก าร  ป ระจ ำป ี พ .ศ .256 0                    

(2.1-5(13)) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม เรื ่อง แนวทางหลัก เกณฑ์ในการ

พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้าน

การวิจ ัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 

2560  ให้แก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้าย
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การวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งมีการมอบรางวัล

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร ทีปวิชญ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีบุคลากร

ที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการวิจัย 

1. รางวัลนั กวิ จัยดี เด่ นด้ านการตีพิ มพ์

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  ที่ มี ค่าอ้างอิงรวม

สูงสุด ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดา

จันทา คณะเทคโนโลยีการเกตษรและอาหาร  

2. รางวัลนั กวิ จัยดี เด่ นด้ านการตีพิ มพ์

ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ  ได้แก่  

อาจารย์ ดร.วราภรณ์  ผาลี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

3. รางวัลนั กวิ จัยดี เด่ นด้ านการตีพิ มพ์

ผลงานวิจัยระดับชาติ  ที่ มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด 

ได้ แ ก่  ผู้ ช่ ว ย ศ าส ต ร าจ าร ย์  ด ร .พิ สิ ษ ฐ์                         

พูลประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. รางวัลนั กวิ จัยดี เด่ นด้ านการตีพิ มพ์

ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับชาติ  ได้แก่  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  ดร.อนุ   เจริญวงศ์ระยับ คณะ                 

ครุศาสตร์ 

5. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านผลงาน ทรัพย์สิน

ทางปัญญา ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก 

พริกบุญจันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ด้านการบริการวิชาการ 

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านผลงานวิชาการ

รับใช้สั งคม ได้ แก่   ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.        

ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ด ร .ปิ ย ว ร ร ณ  ศุ ภ วิ ทิ ต พั ฒ น า  ค ณ ะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

2. รางวัลบุ คลากรผู้ ส ร้ างผลงานหรื อ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯดีเด่น ได้แก่ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิ ริ  ใจผ่อง คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  รางวัลบุคลากร

ผู้สร้างผลงานหรือโครงการบริการวิชาการดีเด่น 

ได้ แก่   อาจารย์ จิ ราพัทธ์  แก้ วศรีทอง คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์อารยา

บุญศักดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร                     

(2.1-5(14)) 

       นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้มีการ

รวบรวมสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและ

ผลงานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบจุลสาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวนทั้งหมด 14 เรื่อง 

(2.1-5(15)) และหนังสือสังเคราะห์องค์ความรู้ ใน

ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้นำผลงานวิจัยที่ปิดโครงการ

เรียบร้อยแล้ว จำนวน 30 ผลงาน (2.1-5(16))   

 6. มีระบบและกลไก

เพื่อช่วยในการคุ้มครอง

สิทธิ์ของงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่

นำไปใช้ประโยชน์และ

ดำเนินการตามระบบที่

กำหนด 

         สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่

สนับสนุนและส่งเสริมการจดทรัพย์สิ นทาง

ปัญญาโดยมีผู้บริหารฝ่ายวิจัยเป็นผู้ซึ่งคอยให้

คำปรึกษาด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ

งานวิจัย มีการให้ความรู้ทางด้านการคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์ของงานวิจัย เช่น ความรู้เกี่ยวกับ

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา 

ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์งานวิจัย

สิ่งประดิษฐ์  หรือนวัตกรรมแก่นักวิจัยเจ้าของ

ผลงานและมีบุคลากรประจำฝ่ายวิจัย เป็นกลไก

หลักในการขับเคลื่อนงานด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา (2.1-6(1)) โดยนักวิจัยสามารถดขูั้นตอน

การดำเนินงานสิทธิบัตร /  อนุสิทธิบัตรและ

ทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถยื่นแบบฟอร์ม

และรายละเอียดของการขอจดทรัพย์สินทาง

ปัญญา ตามขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สิน

ทางปัญญา ดังนี้      

2.1-6(1) ระเบียบมหาวิทยาลั ย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการ

บริหารจัดการทรัพย์ สิ นทาง

ปัญญา พ.ศ.2561 

2.1-6(2) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ

พัฒนา หัวข้อ ขั้นตอนการ

ดำเนินงานสิทธบิัตร/อนุสิทธบิัตร

และทรัพย์สินทางปัญญา 

http://research.psru.ac.th/core-

responsibilities.php?case=resear

ch-management 

2.1-6(3) ฐ าน ข้ อ มู ล ร าย งาน

จำนวน  ผู้ขอยื่นจดทรัพย์สินทาง

ปัญญา ประจำปีการศึกษา 2560  
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แล ะเว็บไซต์ สถาบั นวิ จั ยและพัฒนา หั วข้ อ 

ขั้นตอนการดำเนินงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและ

ทรัพย์สินทางปัญญา (2.1-6(2)) เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ดำเนินการประสานผู้ ท รงคุณวุฒิ ที่ มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำการประเมินและให้

ข้อเสนอแนะตลอดจนรายละเอียดต่างๆ จากนั้น

เจ้ า ห น้ าที่ เพื่ อ ให้ นั ก วิ จั ย ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไข

รายละเอียด/เอกสารต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญและ

จึงดำเนินการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญากับ

พาณิชย์จังหวัด ซึ่งในการขอยื่นจด อนุสิทธบิัตร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการจัดส่งเอกสาร

ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ผ่านการตรวจจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว โดยในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 

มีอ าจารย์   นั กวิ จัย และบุคลากร  ภายใน

มหาวิทยาลัยฯ ที่สนใจขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร /

สิทธิบัตร  จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 141 ผลงาน 

อยู่ในระหว่างการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิและ

ปรับแก้ไข  จำนวน  110 ผลงาน และอยู่ระหว่าง

กรมทรัพย์สินฯตรวจสอบผลงานการประดิษฐ์ 

จ ำนวน  4  ผล งาน โดยส่ งให้ก รมท รัพย์สิ น               

เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2561 (2.1-6(3)) 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

5 ข้อ 6 ข้อ ✓ 5 คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ 3.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี:  ปีการศึกษา (1 ส.ค.60 – 31 ก.ค.61)     

คำอธิบายตัวบ่งช้ี: การบริการทางวิชาการเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบัน  จึงมีกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  โดยการศึกษาความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ  ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการ

วิชาการที่สถาบันจัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความสำเร็จของการ

บริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน

และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: 

1. กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความ

ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2. จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 1 

3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานปรากฏ

ชัดเจน 

4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

หรือองค์การเป้าหมาย 

6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน

ตามข้อ 2 โดยมีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของ

สถาบัน  ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4  ขอ้ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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 1. กำหนดชุมชนหรือ

องค์การเป้าหมายของ

การให้บริการวชิาการ

แก่สังคมโดยมีความ

ร่วมมือระหว่างคณะ

หรือหน่วยงานเทยีบเท่า 

          สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีพันธกิจหลักใน

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการเพื่อสร้าง                

ค ว าม เข้ ม แ ข็ งแ ก่ ชุ ม ช น ท้ อ งถิ่ น   โด ย มี

คณะกรรมการนโยบายและแผนงานบริการ

วิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 

เพื่อให้เกิดระบบและกลไกในการบริการวิชาการ

แก่ชุมชน  โดยมีคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/

สำนัก/ศูนย์ และโครงการจัดตั้งต่าง ๆ ร่วมเป็น

คณะกรรมการ  และมีท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  

ท้องถิ่ นจังหวัดสุ โขทัย  ศึ กษาธิ การจังหวัด

พษิณุโลก  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภา

มหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นที่ปรึกษา  เพื่อให้แนว                 

ทางและนโยบายการปฏิบัติงานด้านบริการ

วิชาการแก่สังคม (3.1-1(1)  ซึ่งสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มีพันธกิจหลักในการบริหารจัดการงาน

บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เพื่อการ                       

พัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการบริหาร                         

จัดการงานบริการวิชาการแก่สังคม (3.1-1(2))                              

ซึ่งประกอบด้วยรองคณบดีที่รับผิดชอบงาน

บริการวิชาการจากทุกหน่วยงานในระดับคณะ

หรือเทียบเท่า เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจ

ให้บรรลุ เป้ าหมาย เพื่ อร่วมกันกำหนดแนว

ทางการดำเนินงาน  ซึ่ งคณ ะกรรมการฯจะ

ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยมี

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่าย

บริการวิชาการ เป็นผู้ประสานงานหลักในการ

วางแผนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการที่

ต้องการมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน

และ/หรือการวิจัย ที่สามารถส่งเสริมให้ชุมชนที่

รับบริการมีการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่

กำกับติดตามการดำเนินงานและประเมินผล

3.1-1(1) คำสั่งสภามหาวิทยาลัย  

ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 38/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย

และแผนงานบริการวิชาการแก่

สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 

3.1-1(2) คำสั่งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ที่ 708/2560 

เรื่ อ งแต่ งตั้ งคณ ะก รรมก าร

บ ริห าร จั ด ก าร งาน บ ริ ก า ร

วิช าก ารแ ก่สั งคม  ป ระจำปี

งบประมาณ 2561 

3.1-1(3)  สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับสถาบันวิจัยและพัฒนาจากการ

ประชุมผลการอนุมัติงบประมาณ

โครงการในลักษณะบูรณาการ/เชิง

ยุทธศาสตร์  
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การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้      

แล ้วนำผลการประเม ินมาปรับปร ุงในการ

บริหารจัดการและการให้บริการวิชาการในปี

ถัดไป 

          ในปีการศึกษา  2560 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  พร้อมด ้วยคณะกรรมการบริหาร

จัดการงานบริการวิชาการได้ดำเนินการสำรวจ

ความต้องการรับบริการวิชาการจากท้องถิ่น

และร่วมกันกำหนดพื ้นที ่ช ุมชนหรือองค์กร

เป้าหมายในการรับบริการวิชาการในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัยฯ ที ่ท ุกหน่วยงานสามารถ

ดำเนินงานบริการวิชาการร่วมกันได้ จึงร่วมกัน

กำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายไว้ 1 พื้นที่ 

ได้แก่ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการบริการวิชาการ                 

ที่ได้รับการสนับสนุนต้องสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู ้รับบริการและเป็นโครงการที ่      

มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย                   

ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการวิชาการ 

โดยสถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนา เล ็งเห ็นความ

จำเป็นในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จึงเชิญ

คณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์           

และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ คณ ะ               

ครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร                       

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการและ

พัฒนาท้องถิ่น  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งเศรษฐกิจพอเพียง  โดยที่ผู้นำ

ชุมชนของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อวาง

แผน ก ารด ำเนิน โค รงก ารบริก ารวิช าก าร               
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ตามความต้องการของชุมชน  

         ซึ่งจากการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

กลั่ นกรองฯ  ของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏพิบู ล

สงคราม  (3.1-1(3))  มีโครงการบริการวิชาการที่

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  ในปีการศึกษา  

2560 (งบประมาณแผ่นดิน  ประจำปี   2561)  

จำนวน  5  แผนงาน  รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น  

59  โครงการ  ได้แก่ 

          1)  แผนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

: ตามศักยภาพของคณะ (1 คณะ 1 ชุ มชน )  

จำนวน  19  โครงการ 

          2)  แผนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

: พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน  จำนวน  7  โครงการ 

          3)  แผนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : 

เผยแพร่  สืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา

ชุมชนตามแนวพระราชดำริ  จำนวน  9  โครงการ 

          4)  แผนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : 

ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ (1 มหาวิทยาลัย 1 

ชุมชน)  จำนวน  13  โครงการ 

          5)  แผนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  

: ส่ งเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ /

นานาชาติ  จำนวน  11  โครงการ 

     ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงาน

หนึ่งท่ีได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ให้ดำเนิน งาน โครงการบริการวิช าการ  

จำนวน  3  แผนงาน  ได้แก่ 

          1)  แผนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน :  

ตามศักยภาพของมกาวิทยาลัย  ได้แก่  โครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่เทศบาล

ตำบลพลายชุมพล  อำเภอเมือง  จังหวัดพษิณุโลก  

          2)  แผนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน :  
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน  ได้ แก่   โครงการส่ งเสริมคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน   

          3)  แผนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

: ส่ งเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ /

นานาชาติ  ได้แก่  โครงการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติพบิูลสงครามวิจัย  พ.ศ. 2561   

     นอกจากนี้  ยังได้รับการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการบริการ

วิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ จาก

งบประมาณรายได้  ประจำปี  2561  อีกจำนวน  

1  โครงการ  ได้แก่ โครงการจัดนิทรรศการใน

งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ        

งานกาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ประจำปี พ.ศ.  

2561      

 2. จัดทำแผนบริการ

วิชาการโดยมีส่วนร่วม

จากชุมชนหรือองค์การ

เป้าหมายที่กำหนดใน

ข้อ 1 

          สถ าบั นวิ จั ยแล ะพั ฒ น า  ได้ จั ด ท ำ

แผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการจากการมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารจัดการงาน

บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 

2561 ซึ่งได้มีการกำหนดกรอบการจัดทำข้อเสนอ

โครงการและการจัดสรรงบประมาณบริการ

วิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย

เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ การให้บริการวิชาการตาม

ความต้องการของผู้ใช้บริการ และมีการสำรวจ

ความต้องการรับบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนโครงการ

บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัยฯ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วน

ร่วมของชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายในการร่วมกัน

กำห นดปฏิทิ นการรับบ ริการวิ ชาการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินงานโครงการบริการ

วิชาการ  จำนวน  1  แผนงาน  ได้แก่ 

3.1-2(1)ประเด็นป ัญ หาและ

ความต้องการในการรับบริการ

วิช าก ารขอ งเท ศบ าล ตำบ ล

พล าย ช ุมพ ล   อ ำเภ อ เม ือ ง  

จังหวัดพิษณุโลก 

3.1-2(2) แผนโครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชน :ตามศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัยฯ “โครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใน

พื้นที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล 

อำเภอเมืองจังหวัดพษิณุโลก” 
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           1.) แผนโครงการบริการวิชาการแก่

ชุมชน : ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ 

ได้แก่  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลพลายชุมพล  อำเภอ

เมือง  จังหวัดพิษณุโลก  สถาบันวิจัยและพัฒนา

ได้ดำเนิ นการสำรวจความต้องการในการรับ

บริการวิชาการและความต้องการแก้ไขปัญหาจาก

ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  เทศบาลตำบล

พลายชุมพล และชาวบ้ านชุมชนพลายชุ มพล  

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำมาจัดเป็น

แนวทางการพัฒนาข้อ เสนอโครงการบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามความเชี่ยวชาญ

ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

โดยได้พาคณาจารย์ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลพลาย

ชุมพลสำรวจความต้องการและรับทราบประเด็น

ปัญหาจากตัวแทนชุมชนพื้นที่เทศบาลตำบลพลาย

ชุมพล  พร้อมกับร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น

ต่าง ๆ   ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ทำให้พบประเด็นปัญหา

และความต้องการในการรับบริการวิชาการในประเด็น

ต่าง ๆ   ได้แก่  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านสวัสดิการและ

การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  ด้านสาธารณสุข และด้าน

การศึกษา (3.1-2(1))  

      จากนั้นได้นำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผน

โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนในพื้นที่ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก” โดยมีโครงการหรือกิจกรรม

การบริการวิชาการภายใต้ศักยภาพและความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรคณะต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น  15  

กิจกรรมที่ สอดคล้ องกับความเชี่ยวชาญของ

บุคลากรมหาวิทยาลั ยราชภัฏพิบู ลสงคราม                    

(3.1-2(2))  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ด การพัฒนาคุณภาพการ

บริการด้ านการท่ องเที่ ยว การจั ดการด้ าน

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่วนปัญหา/ความต้องการ

ของชุมชนที่พบว่าบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิ บู ลสงครามไม่ มีความเชี่ ยวชาญในการ

ให้ บริการวิชาการ ได้ มี การประสานงานยั ง

หน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งต่อปัญหาความต้องการ 

เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกสามารถเข้ามา

แก้ปัญหาหรือให้บริการวิชาการได้ เช่น ศูนย์บ่ม

เพาะวิสาหกิจ (UBI) สามารถติดต่อผู้ประกอบการ

มาให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ เช่น การทำสบู่

แฟนซี เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ เป็นต้น 

 3.ชุมชนหรือองค์การ

เป้าหมายได้รับการ

พัฒนาและมีความ

เข้มแข็งที่มีหลักฐาน

ปรากฏชัดเจน 

          จากแผนปฏิบัติการสู่การดำเนินโครงการ

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  

2561 ได้ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

ร่วมกับอาจารย์จากหน่วยงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

         นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของ

คนในชุ มชน ในด้ านต่ างๆ ไม่ ว่ าจะเป็ นด้ าน

การศึกษา การพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนา

สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การพัฒนาอาชีพ เป็น

ต้น โดยกิจกรรมหนึ่ งที่ชุมชนได้นำไปใช้ต่อคือ 

กิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่ง

ได้มีการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ  

หลักสูตรการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งใช้ในการ

เรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน และได้มีการพัฒนา

กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้สูงอายุและสภาพของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น  

 - กิจกรรมการคัดแยกขยะ และสอนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สินค้าจากวัสดุ เหลือใช้  นำมาทำ

เครื่องใช้  

3. 1-3 ( 1 )หลักสูตรโร งเรียน

ผู้สูงอายุ  
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 - กิ จกรรมผู้สู งวัย  ใส่ ใจสุ ขภาพ ซึ่ งมีการ

บรรยายเรื่องปัญ หาสุขภาพที่พบบ่อยในวัย

ผู้สูงอายุ วิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 

การสอนทำลูกประคบและบริการนวดลูกประคบ

ให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมแข่งขันหัวเรา กิจกรรมร้อง

เล่นเต้นรำร่วมกับผู้สูงอายุ  

 - กิจกรรมการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม

ดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมี

การแต่งเพลงประจำโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการ

ปรึกษาพ่อเพลง - แม่เพลง และนักดนตรีใน

โรงเรียนผู้ สูงอายุ  เพื่ อ ให้ ได้ ข้อสรุ ปทั้ งด้ าน

ทำนอง ดนตรีที่ เป็นที่ ถูกใจของผู้สูงอายุ ใน

โร งเรี ยนผู้ สู งอายุ  ท ำให้ผู้ สู งอ ายุ ได้ความ

เพลิดเพลินจากกิจกรรมประกอบจังหวะ ซึ่งบท

เพลงที่ ได้ยังคงใช้ ในโรงเรียนผู้สูงอายุจนถึ ง

ปัจจุบัน 

 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียนให้แก่

ผู้สู งอายุ  โดยการจัดหลักสูตรให้ผู้ สู งอ ายุ

สามารถพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองได้ เช่น 

สามารถอ่านหนังสือ เป็นคำได้  สามารถอ่าน

หนังสือเป็นประโยคง่ายๆ ได้ หรือสามารถเขียน

ชื่อ - สกุล ของตนเองได้ เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนนำ

หลักสูตรพัฒนาการอ่าน - เขียน ของผู้สูงอายุ

เพื่อใช้ในการสอนผู้สูงอายุในโรงเรียนต่อไป 

 - กิจกรรมส่งเสริมคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ

โดยกิจกรรมเครื่องปั้นดินเผา และยังเป็นการ

ออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มือด้วย 

 - กิจกรรมสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ และ

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 

           โดยมีหน่วยงานอื่นติดต่อเพื่อขอเข้าศึกษา

ดูงาน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 4.ชุมชนหรือองค์การ

เป้าหมายดำเนินการ

พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

          จากการดำเนินการติดตามผลการนำ

ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับบริการ

วิชาการตามแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินงาน

โครงการบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ 

ประจำปีงบประมาณ  2561  เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายอย่าง

ต่อเนื่อง  โดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน

เป้าหมาย ได้แก่  เทศบาลตำบลพลายชุมพล 

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้ดำเนินงาน

ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 

2561 โดยมีการบูรณาการโครงการบริการ

วิชาการร่วมกับการเรียนการสอนและหรือการ

วิจัยของคณาจารย์จากหน่วยงานต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย  เน้นโครงการบริการวิชาการที่

ช่วยแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน ทำให้

ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้และสามารถเป็น

ต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นในการมาศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับระบบการจัดการ การดำเนินกิจกรรม 

เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพลาย

ชุมพล ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการเข้า

ร่วมกับ เทศบาลตำบลพลายชุมพลในการ

ออกแบบและจัดกิจกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 

เป็นต้นมา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนผู้สูงอายุนำ

กิจกรรมเหล่านี้มาใช้ในโรงเรียนต่อมา เช่น 

 - ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบู ลสงครามการจัดทำหลักสูตรการสอน

โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยโรงเรียนผู้สูงอายุได้เริ่ม

ดำเนินการในปี พ.ศ. 2559  

 - กิจกรรมการคัดแยกขยะ และสอนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สินค้าจากวัสดุ เหลือใช้  นำมาทำ

เครื่องใช้  

3 .1-4 (1 ) ห นั ง สื อ ข อ ค ว าม

อนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 
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 - กิ จกรรมผู้สู งวัย  ใส่ ใจสุ ขภาพ ซึ่ งมีการ

บรรยายเรื่องปัญ หาสุขภาพที่พบบ่อยในวัย

ผู้สูงอายุ วิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 

การสอนทำลูกประคบและบริการนวดลูกประคบ

ให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมแข่งขันหัวเรา กิจกรรมร้อง

เล่นเต้นรำร่วมกับผู้สูงอายุ  

 - กิจกรรมการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม

ดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมี

การแต่งเพลงประจำโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการ

ปรึกษาพ่อเพลง - แม่เพลง และนักดนตรีใน

โรงเรียนผู้ สูงอายุ  เพื่ อ ให้ ได้ ข้อสรุปทั้ งด้ าน

ทำนอง ดนตรีที่ เป็นที่ ถูกใจของผู้สูงอายุ ใน

โร งเรี ยนผู้ สู งอายุ  ท ำให้ผู้ สู งอ ายุ ได้ความ

เพลิดเพลินจากกิจกรรมประกอบจังหวะ ซึ่งบท

เพลงที่ ได้ยังคงใช้ ในโรงเรียนผู้สูงอายุจนถึ ง

ปัจจุบัน 

 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียนให้แก่

ผู้สู งอายุ  โดยการจัดหลักสูตรให้ผู้ สู งอ ายุ

สามารถพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองได้ เช่น 

สามารถอ่านหนังสือ เป็นคำได้  สามารถอ่าน

หนังสือเป็นประโยคง่ายๆ ได้ หรือสามารถเขียน

ชื่อ - สกุล ของตนเองได้ เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนนำ

หลักสูตรพัฒนาการอ่าน - เขียน ของผู้สูงอายุ

เพื่อใช้ในการสอนผู้สูงอายุในโรงเรียนต่อไป 

 - กิจกรรมส่งเสริมคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ

โดยกิจกรรมเครื่องปั้นดินเผา และยังเป็นการ

ออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มือด้วย 

 - กิจกรรมสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ และ

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 

 - กิจกรรมสอนการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 

   โดยโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุม

พล มีผลการดำเนินงานที่ ดี  สามารถสอน
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นักเรียนสูงอายุได้ เฉลี่ยปีละ 80 คน และได้

ประยุกต์ใช้กิจกรรมเหล่านี้ในการเรียนการสอน

ของโรงเรียน และมีการขอเข้าศึกษาดูงานจาก

หน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล

สวนพริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 5.สถาบันสามารถสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายนอก

ใน ก ารพัฒ น าชุม ช น

หรือองค์การเป้าหมาย 

        สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นหน่วยงาน

ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานให้เกิด

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเป้าหมาย  

ได้แก่  เทศบาลตำบลพลายชุมพล  โดยร่วมกับ

หน่วยงานราชการ  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  

ภาคประชาชน  ภาคเอกชน โรงเรียนบ้านพลาย

ชุมพล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลาย

ชุมพล  กศน.ตำบลพลายชุมพล  โรงเรียนสอน

ภาษาอิมพิเรียล   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

พษิณุโลก  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  ดำเนินงาน

ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความ

ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม  ในกิจกรรม “เปลี่ยน

ขยะเป็นกองบุญ”  ประจำปี  2561  ในวันที่  28  

กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาคารอเนกประสงค์  

สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล (3.1-5(1))  

          นอกจากนี้แล้วสถาบันวิจัยและพัฒนายัง

มีเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ อีกเช่น  

          1) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน

ที่  31  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน  ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

เป็นประจำทุกปี (3.1-5(2)) 

  

3.1-5(1) รายงานการประชุมวาง

แผนการดำเนิ นงาน โครงการ

ส่ งเส ริ ม คุ ณ ภาพก ารศึ ก ษ า

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  

ประจำปี งบประมาณ   25 60                  

ในวันที่  15 มีนาคม 2560 

3 .1-5 (1 )  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดำเนินการจัดนิทรรศการให้

ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 

และก าร ใช้ป ระโยช น์ ในงาน 

“เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” เม่ือ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

3 .1 -5 (2 ) ร าย ง าน ผ ล ก า ร

ดำเนิ นงานโครงการส่ งเสริ ม

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชานแดน ในเขตพื้ นที่

จังหวัดพพษิณุโลก 

3.1-5(3) บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือว่าด้วยการดำเนินการวิจัย

และบริการวิชาการเครือข่ าย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่

บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิ บู ล ส งคราม  ใน วั นที่   2 5  

มีนาคม  2560 

3.1-5(4) คำสั่งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ที่ 38/2560 เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและ
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          2) การลงนามในบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือว่าด้วยการดำเนินการวิจัยและบริการ

วิชาการเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

พื้นที่บริการโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  จำนวน  6  พื้นที่  ได้แก่เทศบาลนคร

พิษณุโลก  เทศบาลเมืองอรัญญิก  เทศบาล

ตำบลพลายชุมพล  เทศบาลตำบลบ้านคลอง  

องค์การบริหารส่ วนตำบลบ้ านกร่าง  และ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  ในพัฒนา

ระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจ ัยและ

บริการวิชาการเช ิงพื ้นที ่ให ้เก ิดเป็นร ูปธรรม  

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้ นที่

บ ริการโดยรอบมหาวิทยาลั ยราชภัฏพิบู ล

สงครามในวันที่  25  มีนาคม  2560 (3.1-5(3))  

          3) ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  ท้องถิ่น

จังหวัดสุโขทัย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

ร่วมเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้แนวทางและนโยบาย

ในการปฏิบ ัต ิงานบริการว ิชาการแก่ส ังคม 

(3.1-5(4)) 

          4) โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ข อ งม ห าว ิท ย าล ัย ร าช ภ ัฏ พ ิบ ูล ส งค ร าม 

สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) การจัดการความรู้เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดสู่การจัดการตนเองของชุมชน

ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยมีความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราช

ภัฏรวม 10 แห่ง ได้แก่ มรภ.อุตรดิตถ์, มรภ. 

พิบูลสงคราม, มรภ.บุรีรัมย์, มรภ.นครปฐม , 

มรภ.สุราษฎร์ธานี , มรภ. ลำปาง, มรภ.เลย , 

มรภ.มหาสารคาม, มรภ.เพชรบุรี และ มรภ.

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 

ประจำปีประงบประมาณ 2561 

3.1-5(5) บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือโครงการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นน่าอยู่ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม 
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ไล ย อ ล ง ก ร ณ ์ ใน พ ร ะบ ร ม ร า ช ูป ภ ัม ภ ์                     

และองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ ่น  420แห่ง                  

(3.1-5(5)) 

 6. ทุกคณะมีส่วนร่วม

ในการดำเนินการตาม

แผนบริการทาง

วิชาการแก่สังคมของ

สถาบันตามข้อ 2 โดยมี

จำนวนอาจารย์เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของอาจารย์ทั้งหมด

ของสถาบัน  ทั้งนี้ต้องมี

อาจารย์มาจากทุก

คณะ 

               ในการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการ

แก่ สั งคม  ประจำปี งบประมาณ   256 1  ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้มีอาจารย์จากทุกคณะ

หรือหน่วยงานเทียบเท่ามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  

ตั้ งแต่การประชุมเพ่ือกำหนดชุมชนหรือองค์กร

เป้าหมาย  การจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม  

การดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม  

และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  

ใน  1  แผนงานหลัก  คือ   

          1)  แผนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน:  

ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ โครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชนในพืน้ที่เทศบาลตำบล

พลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (3.1-6(1)) 

(3.1-6(2)) 

     โดยมีจำนวนอาจารย์จำนวนทั้งสิ้น 67 คน  จาก

อาจารย์ทั้งหมด  จำนวนอาจารย์ทั้งหมดเท่ากับ 477 

คน  คิดเป็นร้อยละ 14.04 ของอาจารย์ทั้ งหมด                     

ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ 

          1)  คณะครุศาสตร์  จำนวน  14  คน 

            2)  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   

จำนวน   7  คน 

            3)  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน  

10 คน   

          4)  คณะวทิยาการจัดการ  จำนวน   6  คน 

           5) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

จำนวน  14 คน   

          6)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 7 คน   

          7)  สำนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จำนวน   2 คน   

          8)  สำนักศลิปะและวัฒนธรรม  จำนวน 1 คน           

          9)  วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  

3 .1 -6 ( 1)  ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

บริการวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนในพื้นที่ตำบลพลายชุม

พล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ประจำปีงบประมาณ 2561 

3.1-6(2) แผนโครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชน: ตามศักยภาพ

ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย ฯ  ได้ แ ก่  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบล

พลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัด

พษิณุโลก 
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จำนวน  3 คน        

          10)  โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  

จำนวน 1 คน           

            11)  โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ  จำนวน 1 คน 

          12) สถาบันวจิัยและพัฒนา จำนวน 1 คน    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

5 ข้อ 6 ข้อ ✓ 5 คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 4 อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)     

คำอธิบายตัวบ่งช้ี : สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ดำเนินงานการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกหรือชุมชนท้องถิ่น รวมถึงมีการประเมิน

กระบวนการเพื่อนำไปพัฒนาระบบต่อไป 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: 

1. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยให้เกิดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ            

มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

2. มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อให้

เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

3. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

4. ระดับการประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 3.51 

5. ระดับการประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ ไม่น้อย

กว่า 3.51 

6. มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4  ขอ้ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1. มีระบบและกลไก

เพื่อช่วยให้เกิดงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ และ

มีการรับรองการใช้

ประโยชน์จริงจาก

หน่วยงานภายนอกหรือ

ชุมชน 

                    สถาบั นวิ จั ยแล ะพัฒ นาเป็ น

หน่วยงานที่บริหารจัดการงานวิจัยและบริการ

วิชาการโดย มีเป้าประสงค์หลักที่ จะพัฒนา

ท้ อ ง ถิ่ น อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ  โ ด ย จ ะ มี

กรรมการบริหารจัดการงานวิจัย เป็นผู้กำหนด

หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการวิจัย

เพื่อให้สอดรับการปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่ง

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

และมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย 

และบุคลากรประจำงานวิจัย (4.1-1(1)) (4.1-(2)) 

เป็นกลไกในการสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งในส่วนขององค์กร สถานประกอบการ และ

ท้องถิ่นเพื่อ ให้ตรงตามความต้องการในการ

พัฒ นาระบบบ ริห ารจัดการงาน วิจั ย  แบ่ ง

ออกเป็น 

       1) การบริหารจัดการงานวิจัยในช่วงระยะ

ต้นทาง ได้แก่ การกำหนดโจทย์ กรอบแนวทาง

การยื่นข้อเสนอโครงการ กรอบงบประมาณ เพื่อ

สนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย

และนวัตกรรมของชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลุ่มจังหวัดและจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี และปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  พัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยให้มีความพร้อมและการทำงาน

ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นหรือผู้ ใช้ประโยชน์  เช่น 

กระบวนการหาโจทย์วิจัย โดยสถาบันวิจัยและ

พั ฒ น าพ านั ก วิ จั ย  แ ล ะบุ คล าก ร ภ าย ใน

มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยเป็นการทำงานวิจัยภาคสนามสัมผัส

4.1-1(1)  คำสั่งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ที่  25 /2560 

เรื่ อ ง แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

4.1-1(2)  คำสั่งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ที่ 15/2561 เรื่อง 

แ ต่ ง ตั้ งค ณ ะอ นุ ก ร ร ม ก าร

ก ลั่ น ก ร อ ง โค ร งก า ร วิ จั ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

4.1-1(3)  จุลสารสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-

ธันวาคม 2560, ปีที่  8 ฉบับที่ 1 

มกราคม-เมษายน 2561, ปีที่ 8 

ฉบับที่  2 พฤษภาคม-สิงหาคม 

2561  

4.1-1(4) หนังสือสังเคราะห์องค์

ความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561  

4.1-1(5) ประกาศสถาบันวิจั ย

และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม เรื่อง  รายชื่อผู้

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

เงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและ

บริหารจัดการงานวิจัย  ประเภท

ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ น านั ก วิ จั ย 

ประจำปี งบป ระมาณ   พ .ศ . 

2561 (ครั้งที่ 1) และ (ครั้งที่ 2) 

(4.1-1(5) ป ระกาศคณ ะกรรม 

การบริ หารจั ดการงาน วิจั ย

ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ พิ บู ล

ส งค ร าม  เรื่ อ ง  เก ณ ฑ์ ก าร



93 

 

มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ประสบการณ์จริงเพื่อหาโจทย์วิจัยในชุมชนบ้าน

ร่อ งกล้ า  บ้ าน หนอ งแ ม่น า ก ารพัฒ นาชุด

โครงการวิจัยแบบบูรณาการ และการเข้าร่วม

เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การเขียนข้อเสนอ

ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่โดนใจแหล่งทุน”   

ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังมีการพัฒนา

ข้อเสนอโครงการเพื่อยื่นของบประมาณทุกแหล่ง

ทุน กระบวนการชี้แจงกรอบแนวทางการยื่น

ข้อเสนอโครงการ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยตามจุดเน้นของคณะ (แบบสัญจร) เพื่อ

สำรวจความต้องการและให้คำปรึกษาในการ

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย พร้อมชี้แจงกรอบแนว

ทางการเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณ

กองทุนพัฒนาการวิจั ยและบริหารจัดการ

งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

     2) การบริหารจัดการงานวิจัยในช่วงระยะ

กลางทาง ได้แก่ การติดตามและการรายงาน

ความ ก้าวหน้าของงานวิจัย  เพื่ อ ให้นักวิจัย

สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่ระบุ

ไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย จึงได้พัฒนารูปแบบ

ของการรายงานความก้าวหน้า ทั้งแบบการออก

หนังสือติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย หรือ

การเชิญนักวิจัยให้มานำเสนอความก้าวหน้าต่อ

หน้าคณะกรรมการบริหารของสถาบันวิจัยและ

พัฒ นา และยั งได้ เชิญ ป ระชุม เพื่ อ ติ ด ตาม

สอ บ ถ ามถึ งปั ญ ห าแ ล ะอุ ป ส รรคต่ อ ก าร

ดำเนินงานเพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา จะได้

ทราบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขหรือสนับสนุน

ให้สามารถดำเนินงานวิจัยต่อไปได้ 

    3) การบริหารจัดการงานวิจัย ช่วงระยะ

ปลายทาง ได้แก่ กระบวนการปิดโครงการวิจัย 

มีขั้นตอนที่ให้นักวิจัยส่งเล่มร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สนับสนุนรางวัลเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการในวารสารและการ

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

พ.ศ. 2559 

 (4.1-1(6)) สัญญารับทุนโครงการ

เครือข่ายศูนย์กลางนวัตกรรมด้าน

เศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร้ า ง ส ร ร ค์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

ภายใต้โครงการ Innovation Hubs 

เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ของประเทศตามนโยบายประเทศ

ไทย 4.0 (การดำเนิ นการ ศู นย์

นวัตกรรมสร้างสรรค์ (UCCN Hubs) 

ของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา) 
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จากนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งเล่มร่าง

รายงานวิจัยฉบับสมบู รณ์ ให้ผู้ ท รงคุณวุฒิ

ประเมินเพื่ อ เป็ นการพัฒนาการจัดทำเล่ม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ มีคุณภาพพร้อม

เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน และกระบวนการ

ติดตามให้นักวิจัยเข้าไปรายงานโครงการและปิด

โครงการ พร้อมรายงานการนำไปใช้ประโยชน์ใน

ระบบ NRMS เม่ือดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  

นอกจากนี้ ยัง รวบรวม  คัดสรร วิเคราะห์  

โครงการวิจั ยที่ ส ามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน

วารสารวิชาการ  หรือการถ่ายทอดความรู้ /

เทคโนโลยีด้วยการบริการวิชาการ หรือการจด

ทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือการ

ต่อยอดงานวิจัย หรือการสังเคราะห์ความรู้เพื่อ

เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ทั้ งในลักษณะการ

ให้บริการวิชาการ (4.1-1(3)) การเผยแพร่ใน

ลักษณะบทความในเล่มสังเคราะห์องค์ความรู้ที่

ได้ จ ากงาน วิจั ย  (4.1-1(4 )) และยั งได้ มีการ

สนับสนุนรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน

วารสารและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

(4.1-1(5)) 

     และในปีการศึกษา พ.ศ.2560 สถาบันวิจัย

และพัฒนามีการสนับสนุนโครงการวิจัยที่

นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ

ถ่ าย ท อ ด สู่ ชุ ม ช น จ าก ก ารส นั บ ส นุ น ขอ ง

งบประมาณกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหาร

จัดการงานวิจัย ได้แก่ ทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อ

ตอบโจทย์การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

เป็นจำนวนทั้ งสิ้น 750 ,000 บาท จำนวน  5  

โครงการ  ดังนี้ 1. การพัฒนาเกษตรกรรายย่อย

อย่างมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี และ

เสริมไอโอดีน สู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับ
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กลุ่ ม เกษตรก รตำบล สมอแข  อำเภอ เมือ ง                   

จังหวัดพิณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ 

ใจผ่อง  2. การพัฒนาเม็ดบีดอัลจิเนตบรรจุสาร

สกัดฟักข้าวเพื่อเป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ดูแล

ผิ ว อาจารย์ จิ รศิต  อิน ทร   3 . การพัฒ น า

เครื่องดื่มน้ำสับปะรดปาร์คกลิ้งที่ มีสารต้าน

อนุมูลอิสระสูงจากไหมข้าวโพดสีแดง ดร.มนตรา 

ศรีษะแย้ม 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัด

ดอกดาวเรืองเชิงพานิชย์ :ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและ

เส้นใยต้านแบคทีเรีย ผศ.ดร.อนงค์  ศรีโสภา 5. 

การผลิตแป้งข้าวรูพรุนโดยใช้เอนไซม์ย่อยแป้ง

และการใช้คลื่นความถี่สูง ดร.กีรติ ตันเรือน 

(4.1-1(5)) 

      นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้รับ

ทุนอุดหนุน เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมอาหารและ

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดสร้างสรรค์ ถิ่นสองแคว

เป็นการดำเนินโครงการศูนย์กลางนวัตกรรม

สร้ างสรรค์  (Creative Economy) เป็ นโครงการ

เครือข่ายศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ภาย ใต้ โคร งก าร  Innovation Hubs เพื่ อ ส ร้ าง

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 (การดำเนินการ ศูนย์นวัตกรรม

สร้ างสรรค์  (UCCN Hubs) ของเครือข่ ายวิ จั ย

อุดมศึกษา) ซึ่งเป็นทุนอุดหนุนจากเครือข่ายการ

วิจัยภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมี

คณะอนุกรรมการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

เป็นกลไกขับเคลื่อนของการดำเนินงานเครือข่าย 

มีคณะทำงานในการดำเนินโครงการศูนย์กลาง

นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็ น

โครงการเครือข่ายศูนย์กลางนวัตกรรมด้ าน
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ระบบการบริหารจัดการโครงการมี

เกณฑ์ตัวชีว้ัดความสำเร็จโครงการและดำเนินการ

ให้เป็นไปตามตัวชีว้ัด ดังนี้  

รายการ เกณฑ์การประเมนิและ

ผลผลิต 

1. ส ำนัก งาน  ส ำหรั บ

ด ำ เนิ น ก า ร บ ริ ห า ร

จัดการศูนย์ 

- พืน้ท่ีสำนกังานท่ีผู้มา

ใช้บริการสามารถเขา้

มาติดต่อได้อย่าง

สะดวก เขา้ถงึง่าย 

มีป้ายชื่อให้เห็นชัดเจน

ร ะ บุ ว่ า  “ เค รื อ ข่ า ย

ศูนย์กลางนวัตกรรมด้าน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ภาคเหนือตอนล่าง” 

2.บุ ค ล า ก ร ท่ี พ ร้ อ ม

ดำเนินงาน 

- ไม่น้อยกว่า 2 คน 

- สามารถเขา้ร่วม

กิจกรรมกับส่วนกลาง

ได้ครบถ้วน 

ด ำ เ นิ น กิ จ ก ร ร ม

สร้างสรรค์ในพืน้ท่ี 

3. กิจกรรมสร้างสรรค์ - ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ใน

รูปแบบ Workshop 

หรือ Training ท่ีมี

ลักษณะสรา้งสรรค์ 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพ

ชุมชนท้องถิ่น/

ผู้ประกอบการ รวมถึง

บุคลากรใน

มหาวทิยาลัย เพื่อให้

เกิดนักธุรกิจหนา้ใหม่ 

หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ 

อย่างน้อย 2 

ผลิตภัณฑ์/รูปแบบ 

- มคีนเข้าร่วมรวมท้ังสิน้

ไม่น้อยกว่า 200 คน 
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(ไม่นับซ้ำ) 

กลุ่มท่ีเข้าร่วมมีความ

หลากหลาย ครอบคลุม

ในส่วนของ

สถาบันการศึกษา, 

ภาครัฐ, ภาคประชาชน 

และภาคเอกชน 

      และเพื่อการดำเนินงานบูรณาการสร้างสรรค์

นวัตกรรมให้ เป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการ      

การเรียนการสอน เพื่อการต่อยอดสู่การพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ถ่ายทอดและบริการ      

องค์ความรู้ นวัตกรรมพร้อมให้คำปรึกษาในการ

พัฒนาชุมชนให้อยู่ดี กินดี ตามศาสตร์พระราชา 

ต่อยอดและพัฒนา สนับสนุนให้เกิดการยกระดับ

นวัตกรรมและสังคมสร้างสรรค์แก่ชุมชน 

 2. มีระบบและกลไก

การรวบรวมคัดสรร

วิเคราะห์และ

สังเคราะห์ความรู้จาก

งานวิจัยเพื่อให้เป็นองค์

ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจ

ได้และดำเนินการตาม

ระบบที่กำหนด 

      คณ ะกรรมการบริหารงานวิจั ยจะเป็ น                      

ผู้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในรวบรวมคัด

สรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย

เพื่ อ ให้ เป็ น อ งค์ ค วาม รู้ ที่ ค น ทั่ ว ไป เข้ า ใจ                     

(4.1-2(1)) โดยผ่านการดำเนินงานของสถาบันวิจัย

และพัฒนา ซึ่ งได้ มีคณะกรรมการดำเนินงาน

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและผลงาน

สร้างสรรค์  4.1-2(2) เพื ่อ เป ็น ก ล ไก ใน ก าร

รวบรวมคัดสรรบทสังเคราะห์องค์ความรู้จาก

งานวิจัย โดยคณะกรรมการฯ จะทำหน้าที่คัด

สรร วิเคราะห ์ ความรู ้จากงานวิจ ัย โดยม ี

ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

4.1-2(1) คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 25/2560 

เรื่ อ ง แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

4.1-2(2) คำสั่งสถาบันวิจัยและ

พั ฒ น าที่  1 4 7 /2 5 6 0  เรื่ อ ง

คณ ะก ร ร มก าร ด ำเน ิน งาน

ส ัง เค ร าะห ์อ งค ์ค วามรู ้จ าก

งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 

4.1-2(3) หนังสือสังเคราะห์องค์

ความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561  
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         1. รวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัยใน

มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  วิเคราะห์

เพื่อแยกประเภทหมวดหมู่ของผลงานวิจัยด้าน

องค์ความรู้ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

        1.1 ผลงานวิจัยที่มีองค์ความรู้สามารถ

นำไปต่อยอดงานวิจัยใหม่  

        1.2 ผลงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมใหม่

สามารถนำไปขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญาได้  

        1.3 ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนา

คุณภาพชีวิตหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน หรือผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับชุมชนหรือ

ผู้ใช้ประโยชน์ 

     2.   คณะกรรมการฯ คัดสรรงาน และ

ค ัด เล ือ ก ผ ล งาน ว ิจ ัย ทั ้ง  3 ป ระ เภท  โด ย

พิจารณาจากข้อเสนอโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 
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จากนั้นจึงประสานงานกับนักวิจัยเพื่อทำการ

ส ัง เค รา ะห ์ค ว ามรู ้ที ่ได ้จ าก งาน ว ิจ ัย ต าม

แบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ

ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเผยแพร่ให้ผู้อื่น

เข ้าใจได้ง่าย ซึ ่งจะมีการเผยแพร่ คือ   การ

เผยแพร่ทางหนังสือสังเคราะห์องค ์ความรู ้ 

(4.1-2(3)) 

 3. มีการประเมินผล

ความสำเร็จของการบูร

ณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและ

การวิจัย 

     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดทำแผนบริการ

วิชาการแก่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2561  

จำนวน  5  แผนงาน  รวมทั้งสิ้น  59  โครงการ  

ได้แก่             

          1.  แผนโครงการบริการวิชาการแก่

ชุมชน : ตามศักยภาพของคณะ  (1 คณะ 1 

ชุมชน)  จำนวน  19  โครงการ 

          2.  แผนโครงการบริการวิชาการแก่

ชุมชน : ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ (1 

มหาวิทยาลัย 1 ชุมชน)  จำนวน  13  โครงการ 

          3.  แผนโครงการบริการวิชาการแก่

ชุมชน : พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน  7  โครงการ 

          4.  แผนโครงการบริการวิชาการแก่

ชุมชน : เผยแพร่  สืบสานและถ่ายทอดความรู้

เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ  จำนวน  

9  โครงการ 

          5.  แผนโครงการบริการวิชาการแก่

ชุ ม ชน   : ส่ งเสริมก ารจัด ป ระชุม วิ ช าก าร

ระดับชาติ/นานาชาติ  จำนวน  11  โครงการ 

โดยได้มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน

บริการวิชาการและความสำเร็จของการบูรณา

การงานบริการทางวิชาการกับพันธกิจอื่นของ

มหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ  2561  ไว้

ดังนี้  

4.1-3(1) แผนบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแก่ชุมชน  ประจำปี   

2561 

4.1-3(2)  รายงานผลการประเมิน

ความสำเร็จการบูรณาการ  งาน

บริการทางวิชาการแก่ ชุ มชน  

ประจำปี  งบประมาณ  2561 
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     1.  โครงการ /กิ จกรรมบริการวิช าการ

ตอบสนองความต้องการของชุมชน  อย่างน้อย

ร้อยละ  80  ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน  

ประจำปีงบประมาณ  2561 

     2.  โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่

บูรณาการกับการเรียนการสอน  อย่างน้อยร้อย

ละ  80  ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน  

ประจำปีงบประมาณ  2561 

     3.  โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่

บูรณาการกับการวิจัย  อย่างน้อยร้อยละ  5  

ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน  ประจำปี

งบประมาณ  2561     

     4.  โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่

บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

อย่างน้อยร้อยละ  15  ของแผนบริการวิชาการ

แก่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2561  (4.1-

3(1)) 

     ซึ่ งจากการประเมินผลความสำเร็จของ

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม

กับ ก าร เรี ย น ก ารส อ น แล ะ/ห รื อ ก าร วิ จั ย  

ประจำปีงบประมาณ  2561  ของแผนบริการ

วิชาการ  ทั้ ง  5  แผนงาน  รวมทั้ งสิ้น  59  

โครงการ  พบว่า  เป็นแผนงานบริการวิชาการที่

ตอบสนองความต้องการของชุมชน  จำนวน  4  

แผนงาน  ซึ่งได้แก่  1)  แผนโครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชน  : ตามศักยภาพของคณะ  

จำนวน  19  โครงการ  2)  แผนโครงการบริการ

วิ ช าก าร แ ก่ ชุ ม ช น  :  ต าม ศั ก ย ภาพ ข อ ง

มหาวิทยาลัย  (1  มหาวิทยาลัย  1  ชุมชน)  

จำนวน  13  โครงการ  3)  แผนโครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชน :  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน  7  



101 

 

มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

โครงการ  4)  แผนโครงการบริการวิชาการแก่

ชุมชน : เผยแพร่  สืบสานและถ่ายทอดความรู้

เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ  จำนวน  

9  โครงการ  รวมทั้งสิ้น  จำนวน  48  โครงการ  

คิดเป็นร้อยละ  81.35  (ผ่านตามเกณฑ์ตัวชีว้ัด)  

ซึ่งมี  1  แผนงาน  คือ  โครงการบริการวิชาการ

แก่ชุมชน  : ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ /นานาชาติ  จำนวน  11  โครงการ                 

ที่เป็นโครงการลักษณะของการเข้าร่วมการ

ประชุมและการจัดการประชุมวิชาการ  ไม่ใช่

ลักษณะของโครงการบริการวิชาการ  จึงไม่ได้

นำมาคำนวณในการประเมินผลความสำเร็จของ

การบูรณาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย  

คงเหลื อ เพี ย ง  4   แผน งาน   จำน วน   48  

โครงการที่จะนำมาคำนวณเพื่อประเมินผล

ความสำเร็จของการบูรณาการตามแผนบริการ

วิชาการ  ซึ่งพบว่า 

     1.  มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มี

การบูรณาการกับการเรียนการสอน  ทั้งสิ้น

จำนวน  44  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  93.75  

ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน  ประจำปี

งบประมาณ  2561  (ผ่านตามเกณฑ์ตัวชีว้ัด) 

     2.  มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มี

การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

จำนวน  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  6.25  

ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน  ประจำปี

งบประมาณ  2561  (ไม่ผ่านตามเกณฑ์ตัวชีว้ัด) 

     3.  มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มี

ก าร บู ร ณ าก ารกั บ ก ารวิ จั ย   จ ำน ว น   0  

โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0.00  (ไม่ผ่านตาม

เกณฑ์ตัวชีว้ัด)   

โดยมีข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาเพื่อให้
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บรรลุความสำเร็จของการบูรณาการตามตัวชี้วัด  

คือ 

     1.  ควรมีการพิจารณาเกณฑ์การประเมิน

และตัวชีว้ัดความสำเร็จของแผนบริการวิชาการ

ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุม 

     2.  ควรมีการพาคณาจารย์ที่สนใจจะทำ

โครงการบริการวิชาการลงพื้นที่ร่วมสำรวจ

ประเด็นปัญหาและความต้องการจากพื้นที่เพื่อ

เปิดประสบการณ์ใหม่ของผู้ให้บริการวิชาการ 

     3.  เปิดช่องทางการรับข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่ อ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้แก่

คณาจารย์ที่จะทำโครงการบริการวิชาการได้ทำ

การวิจัยควบคู่ ไปกับการลงพื้ นที่ ให้บริการ

วิชาการ (4.1-3(2))        

 4. ระดับการ

ประเมินผลความพึง

พอใจต่อระบบบริหาร

จัดการงานวิจัย ไม่น้อย

กว่า 3.51 

 

         สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะที่ เป็น      

ผู้ดำเนินงานการบริหารจัดการงานวิจัยและ

บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อให้

เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการ

ประเมินผลความพึ งพอ ใจต่ อระบบบริหาร

งานวิจัย  เริ่มตั้ งแต่กระบวนการต้นทาง คือ 

ลักษณะของการส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒ นาพัฒ นาการหาโจทย์ วิจั ย  การเขี ยน

ข้อ เสนอ โครงก ารวิจั ย ใน โครงการพัฒ น า

ศักยภาพนักวิจัยสัญจรทุกคณะ โดยมีระดับ

ความพึ งพอใจ   ร้อยละ 86.5 เท่ ากับ  4.33 

กระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยกลาง

ทาง คือ ลักษณะของการติดตามความก้าวหน้า

โครงการวิจัยต่างๆในโครงการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการงานวิจัยแบบเสริมพลัง  โดยมี

ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 85.5  เท่ากับ 4.28  

แล ะก ระบ วน ก ารป ล ายท าง คื อ  ก ารปิ ด

โครงการวิ จัย  การส่ งเสริม  แนะนำการนำ

4.1-4(1) รายงาน ป ระเมิ นผ ล

ความพึงพอใจต่อระบบบริหาร

งานวิจัยปีงบประมาณ 2561 
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ผลงานวิจัยไป ตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

หรือจดทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ในการสร้าง

แรงบันดาลใจในการทำวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่

และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ เชิง

วิชาการ โดยมีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.0 

เท่ากับ 4.30 

       ทั้งนี้ได้ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 

นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 198 

คน พบว่าระดับความพงึพอใจต่อการดำเนินงาน

ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง  มีระดับ

ความพึ งพอใจต่อ ระบบ บริหารงานวิจั ยใน

ภาพรวม ร้อยละ 86 เท่ากับ 4.30  อยู่ในระดับ

มาก  (4.1-4(1))  

 5. ระดับการ

ประเมินผลความพึง

พอใจต่อระบบบริหาร

จัดการงานบริการ

วิชาการ ไม่น้อยกว่า 

3.51 

 

        ในปีงบประมาณ  2561  สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  ได้ดำเนินงานบริหารจัดการงานบริการ

วิชาการ  ตามแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาที่ได้กำหนดไว้  ตั้งแต่ระดับต้นทาง  กลาง

ทาง  และปลายทาง  โดยได้ดำเนินการสอบถาม

ความพึ งพอใจจากคณาจารย์ และเจ้าหน้ าที่

ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  : 

ตามศักยภาพของคณะ  ได้แก่  โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนในพืน้ที่เทศบาลตำบลพลาย

ชุมพล  อำเภอเมือง  จั งหวัดพิษณุ โลก  และ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ได้แก่  

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ที่มีต่อ

ระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ  ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

     1)  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ในพื้นที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล  อำเภอเมือง  

จังหวัดพษิณุโลก 

4 .1 -5 (1 )  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดำเนิ นงาน โครงการบ ริห าร

จัดการงานบริการวิชาการตาม

ความต้องการของชุมชนตาม

ศัก ย ภาพข องมห าวิท ย าลั ย 

ประจำปีงบประมาณ  2561 
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     - ต้นทาง คือ  การสำรวจประเด็นปัญหา

และความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน

ท้องถิ่น  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา   ได้พา

อาจารย์และเจ้าหน้าที่สังกัดคณะและหน่วยงาน

ต่าง ๆ ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร

และผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลพลายชุม

พล  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ในวันที่ 31 

ตุลาคม 2560 เพื่อสำรวจประเด็นปัญหาและ

ความต้องการในการรับบริการวิชาการจาก

มหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้

ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  จำนวน  

39  คน  โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  มีความพึ ง

พอ ใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมและการ

ดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  เท่ากับ  

4.25  (ร้อยละ 85.00) 

          -  กลางทาง คือการกำกับติดตามการ

ดำเนินงานโครงการ  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ได้จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานและแนวทาง

ในการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการของเทศบาล

ตำบลพลายชุมพล  ประจำปีงบประมาณ  2561  

และได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการไว้เป็นระยะ  

ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ  มีความพึงพอใจต่อ

กระบวนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  เท่ากับ 4.21  (ร้อยละ 84.29) 

          -  ปลายทางคือ  มีการติดตามผลการ

ดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม การ

นำองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ

เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนโดยสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  ได้รวบรวมองค์ความรู้จากผู้ให้บริการ

วิชาการดำเนินการสังเคราะห์มาจัดทำเป็นจุล
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สารสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อตีพมิพ์เผยแพร่

สู่สาธารณชน  ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ  มีความ

พึ งพ อ ใจ ต่ อก ระบ วน ก ารด ำเนิน งานข อ ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา  เท่ากับ  เท่ากับ  4.28  

(ร้อยละ  85.6)      

         2)  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัด

พษิณุโลก   

     -  ต้นทาง  คือ  การสำรวจประเด็นปัญหา

และความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน

ท้องถิ่น  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้พา

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้ นที่ ติ ดตามการ

ดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมสอบถาม

ความต้องการในการรับบริการวิชาการจาก

ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  และผู้ดูแลเด็ก ของโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดพษิณุโลก  

ทั้ง  4  โรงเรียน  และจากการสอบถามความพึง

พอ ใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมและการ

ดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  พบว่า  

ผู้ เข้ าร่ วมกิ จ ก รร ม   มี ค ว ามพึ งพ อ ใจ ต่ อ

กระบวนการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  เท่ากับ  4.15  (ร้อยละ  

83.00) 

          -  กลางทาง  คือการกำกับติดตามการ

ดำเนินงานโครงการ  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ได้จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  

2560  และได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงานโครงการไว้เป็น

ระยะ  ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ  มีความพึงพอใจ

ต่อกระบวนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและ
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พัฒนา  เท่ากับ  4.20  (ร้อยละ  84.00) 

          -  ปลายทาง คือ  การนำองค์ความรู้ที่

ได้จากการให้บริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่

ชุมชนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รวบรวม

องค์ความรู้จากผู้ให้บริการวิชาการดำเนินการ

สังเคราะห์มาจัดทำเป็นจุลสารสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  เพื่ อตีพิมพ์ เผยแพร่สู่ สาธารณ ชน                 

ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ  มีความพึงพอใจต่อ

กระบวนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  เท่ากับ  4.17 (ร้อยละ 83.40) และมีการ

ติดตามความสำเร็จของการจัดกิจกรรมโดย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ทั้ง 4 แห่ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่ามี

ความต่อเนื่อง มีปัญหา อุปสรรค และความ

ต้องการให้บริการวิชาการเพิ่มเติมหรือไม่ พบว่า 

นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 4 

แห่ง มีผลการสอบ O-Net ใน 4 รายวิชา ได้แก่ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  และ

วิทยาศาสตร์ ที่ดีขึน้ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่มีคะแนนสูง

กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (โรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบ้ านลาด เรือ  อำเภอชาติ

ตระการ จังหวัดพิษณุ โลก) แต่ยังมีคะแนน

ภาษาไทยที่ยังได้น้อยเนื่องจากปัญหานักเรียนติด

การใช้ภาษาถิ่น ไม่สามารถแยกแยะกับการใช้

ภาษากลางได้ นอกจากนี้นักเรียนยังมีความ

สนใจการเรียนมากขึ้น และสามารถเรียนรู้ได้

มากขึ้นเนื่องจากครูมีทักษะการจัดทำสื่อการ

สอนที่น่าสนใจซึ่งประยุกต์จากความรู้ที่ได้รับใน

การอบรมครู แต่ยังมีปัญหาจากการใช้งาน 

eDLTV เนื่องจากเม่ือเครื่องเสียหรือเกิดปัญหา



107 

 

มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ทำให้ใช้งานอุปกรณ์ไม่ได้  บุคลากรโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนไม่สามารถซ่อมแซมด้วย

ตนเองได้ และมีความต้องการให้ช่วยพัฒนาเรื่อง

การปลูกพชืเหนือพื้นดิน เนื่องจากประสบปัญหา

เรื่อ งก าร มีน้ ำท่ วมขั งในแป ลงเกษ ตร  โด ย

สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการพัฒนา

กิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ

ต้องการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแต่

ละแห่งต่อไป 

     สรุป ผ ลก ารประเมิ น ภาพรวม   พบ ว่ า                  

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบบริหาร

จัดการงานบริการวิชาการมีค่าเท่ากับ  4.21  

(ร้อยละ  84.20) (4.1-5(1)) ด้านที่ผู้รับบริการ

(คณาจารย์จากแต่ละคณะ) มีความพึงพอใจ

สูงสุดคือด้านเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษา/แนะนำ 

หรือ อ ำนวย ความส ะด วก เพื่ อ การด ำเนิ น

โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีค่าเท่ากับ 

4.55 (ร้อยละ 91) รองลงมาคือ ด้าน การได้รับ

การอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับ

พื้นที่เป้าหมาย มีค่าเท่ากับ 4.36 (ร้อยละ 87.2) 

และด้านการเผยแพร่การดำเนินงานบริการ

วิชาการแก่ชุมชน เช่น จัดทำจุลสาร จัดแสดง

นิทรรศการ และด้านเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ

พัฒนามีการติดตามผลการดำเนินโครงการ มีค่า

ความพึ งพอใจ เท่ากับ 4.18 (ร้อยละ 83.6 ) 

ตามลำดับ ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

น้อยที่สุดคือด้าน การสำรวจประเด็นปัญหาและ

ความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาตรงกับความต้องการของ

พื้นที่ และด้านการจัดประชุมทำความเข้าใจ และ

วางแผน ก ารด ำเนิน งาน เป็ น ไป ด้ วยความ

เรียบร้อย มีค่าความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.00 
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(ร้อยละ 80)  

 6. มีการนำผลการ

ประเมินในข้อ 3 ไป

พัฒนาระบบและกลไก

หรือกิจกรรมการ

ให้บริการทางวิชาการ 

     จากการประเมินผลความสำเร็จของการ 

บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  ประจำปี

งบประมาณ  2560  ในแผนบริการวิชาการแก่

ชุมชน : พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดน  ประจำปีงบประมาณ  

2560  พบว่า  ทุกกิจกรรม/โครงการมีการ 

บู รณ าการกับการ เรี ยนการสอน  แต่ ไม่ มี

โครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน

และ/หรืองานวิจัย   จึงได้นำผลการประเมิน

ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรร

งบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน  ประจำปีงบประมาณ  2561  เพื่อ

กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานใน

การพัฒนาระบบและกลไกโครงการบริการ

วิชาการ  ในปีงบประมาณ  2561  คือ  ในการ

จัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่

ชุมชน : พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดน  ประจำปีงบประมาณ  

2561  จะต้อ งมีการบู รณาการงานบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  

อย่างน้อยจำนวน  1  กิจกรรม/โครงการ  ซึ่ง

พบว่าในปีงบประมาณ  2561  ได้ มีกิจกรรม/

โค ร งก าร ที่ ได้ รั บ ก าร พิ จ า ร ณ าจั ด ส ร ร

งบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน  ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย  จำนวน  1  โครงการ  ได้แก่  

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่

สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  (4.1-

4.1-6(1) รายงานการประชุ ม

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

: พั ฒ น าคุ ณ ภาพก ารศึ ก ษ า

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  

ประจำปีงบประมาณ 2561 

4.1-6(2)  แผนการบู รณาการ

โครงการบริการทางวิ ชาการ 

ประจำปี  2561 

4 .1-6 (3)  ( ร่ า ง )   ตั ว ชี้ วั ด

ความสำเร็จของการบูรณาการ

งานบริการทางวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอนและ/หรือ

การวิจัย  ประจำปีงบประมาณ 

2562   
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6(1))  และ  (4.1-6(2))   

     และจากการประเมินผลความสำเร็จของ

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม

กับ ก าร เรี ย น ก ารส อ น แล ะ/ห รื อ ก าร วิ จั ย  

ประจำปีงบประมาณ  2561  พบว่า  ในภาพรวม

มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีการบูรณา

การกับการเรียนการสอนและการวิจัย  จำนวน  

3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  6.25  ของแผน

บริการวิชาการแก่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  

2561  ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  

จึงทำให้ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ตัวชี้วัด  และพบว่า

ยังไม่มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ มี

การบูรณาการกับการวิจัยเลย  จึงทำให้ไม่ผ่าน

ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด เช่นกัน  สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  จึงได้ทบทวนและจัดทำ (ร่าง)  ตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือ

การวิจัย  ประจำปีงบประมาณ 2562  ขึ้นมา  

เ พื่ อ จ ะ น ำ เ ข้ า ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการนโยบายและแผนงานบริการ

วิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562  

เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป  

(4.1-6(3))   

ผลการประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

5 ข้อ 6 ข้อ ✓ 5 คะแนน 

 

 

 

 



110 

 

 



110 
 

ส่วนท่ี 3 

สรุปผลการดำเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

    ตาราง ป 1  ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ.      

องค์ประกอบ

คุณภาพ 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 1 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 5 คะแนน 4.23 4.23 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1  4.62 

องค์ประกอบท่ี 2 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2  5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3  5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4  5.00 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ  4.85 

 

 

 


