
รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 

ด้าน : การบริหารจัดการงานวจัิย 

ประเด็นยุทธศาสตร์  : พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวจัิยให้ได้ผลงานวจัิยท่ีมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการงานวจัิยท่ีดีมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนนุส่งเสรมิให้เกิดผลงานวจัิยท่ีมี

คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานสากลวัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนามีระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบจากความ

เสี่ยง 

วธิีจัดการความ

เสี่ยง(โครงการ/

กิจกรรม) 

KRI ดัชนีการ

เตือนภัย ภายใน ภายนอก 

1.งานวิจัยไม่แล้ว

เสร็จตาม

ระยะเวลาที่กำหนด

ในสัญญารบัทุน  

การดำเนินงาน

ตามมาตรการ

ติดตามในเชิง

ปฏิบัติยังไม่เฉียบ

ขาด 

นักวิจัยมีเวลาใน

การทำวจิัยไม่

เพียงพอเนื่องจาก

มีภาระงานหลาย

ด้าน 

ผลการประเมิน

โครงการสนบัสนุน

ทุนอุดหนุนการวจิัยใน

ตัวชี้วัดเชิงเวลาและ

งบประมาณไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

โครงการตามระบบ

ติดตามและประเมินผล

ขอบมหาวทิยาลัย 

วธีิจัดการความ

เสี่ยงโดยวธีิลด

ความเสี่ยง 

กิจกรรม 

1.เพ่ิมมาตรการใน

การติดตาม

งานวิจยัให้แล้ว

เสร็จในเชงิรุก 

(โครงการพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการงานวิจัย) 

จำนวน

โครงการวจิยั

ที่รายงาน

ความก้าวหนา้

ภายใน

ระยะเวลาที่

ระบใุนสัญญา

น้อยกว่า ร้อย

ละ 50 ของ

โครงการวจิยั

ที่ได้รบัทุน

ทั้งหมดใน

ปีงบประมาณ 

  กระบวนพิจารณา

ทุนวิจัยลา่ช้า ทำ

ให้กระบวนการ

ออกรหัสเพ่ือทำ

การเบิกจา่ยมี

ความล่าช้า 

นโยบายระดัย

มหาวทิยาลัย

ไม่ได้กำหนดให้

ภาระงานดา้น

วจิัยเป็นภาระงาน

ที่บุคลากรสาย

วชิาการต้องทำ 

เนื่องจากเม่ือ

มีผลต่อการพิจารณา

ทุนวิจัย (วช.) ในแตล่ะ

ปีงบประมาณ  

เนื่องจาก วช. จะ

กำหนดขอยกเวน้การ

สนับสนัสนุนทุนแก่ผูท้ี่

ติดค้างงานวิจยั 

  



ปฏิบัติภาระกะ

งานดา้นอื่นก็

สามารถนำมาคิด

ค่าคะแนนแทน

ภาระงานดา้น

วจิัยได ้

ผลการติดตาม : 

1. กิจกรรมเพิ่มมาตรการในการติดตามงานวิจัยให้แล้วเสร็จในเชิงรุก ภายใต้โครงการโครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการ

งานวิจัย  เพ่ือลดความเสี่ยงในประเด็นงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญารับทุน  มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

      กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าภายใต้โครงการพัฒนาระบบริหารจัดการงานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและยกระดับ

ระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่กระบวนการรับสมัครทุนจนถึงปิดโครงการวจิัย   

         ในส่วนของงานวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงกำหนดขั้นตอนการติดตามโครงการวิจัยให้

แล้วเสร็จตามสัญญาการรับทุน และเงื่อนไขการเบิกทุนวิจัยซึง่เผยแพร่ในคู่มือบริหารจัดการงานวิจัย มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม เพ่ือให้ผู้วจิัยทราบขั้นตอนและกระบวนการหลังจากการได้รับทุน  และสามารถวางแผนการจัดทำรายงานการวจิัยให้

แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญารับทุน   

      นอกจากนี้ยังเพ่ิมกระบวนการติดตามการดำเนินวิจัยในเชิงรุก ด้วยการติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการผ่านทางโทรศัพท์และ

การเชิญประชุมติดตามโครงการวจิัยที่ไม่แล้วเสร็จเพ่ือรบัฟังสาเหตุของการดำเนินงานวิจยัไม่แล้วเสร็จและร่วมหาแนวทางการ

แก้ไข รวมถึงแจ้งมาตรการเร่งรัดให้นักวจิัยจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่สถาบันวิจัยกำหนด  เช่น กรณีที่

นักวิจัยค้างงานวิจัยหลายปีสถาบันวิจัยจะกำหนดให้นักวิจัยจัดส่งรายงานวิจัยหลังจากการประชุมติดตาม หากเกินจาก

ระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวนักวิจัยจะต้องดำเนินการคืนเงินทั้งหมด   

        นอกจากนี้ยังมีการจำกัดสิทธ์ิสำหรับผู้ดำเนินการวจิัยไม่แล้วเสร็จ  โดยไม่อนุญาติให้ผู้ติดค้างงานวิจัยสมัครขอรับทุน

ใหม่ได้ ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวจะระบุในคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน ในประกาศการรับขอ้เสนอโครงการวจิัยประจำปีงบประมาณ 

(วช.)  ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2560 ณ ไตรมาสที่ 3 มีโครงการวจิัยค้างส่งที่ดำเนินการปิดโครงการวจิยั 

ทั้งสิน้ 1 โครงการ  

       ในปีงบประมาณ 2559 มีการติดตามการดำเนินงานให้นักวิจัยเร่งรัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 2 โครงการ ซึ่งมีจำนวนโครงการวจิัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น 37 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 5.40 เม่ือเปรียบเทียบในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนโครงการวจิัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น 37 

โครงการ ซึ่งมีโครงการวจิัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.10  

2. สัดส่วนทนุวิจัย

ภายนอกเกิดจาก

ความร่วมมือของ

เครือขา่ยกับแหล่ง

ทุนใหญ่ๆ ยงัมีนอ้ย

เม่ือเทียบกับทุน

การดำเนินงาน

เพ่ือประสานหา

แหล่งทนุภายนอก

เพ่ือรองรบักลุ่ม

นักวิจัยที่มีความ

เชี่ยวชาญใน

ผู้เสนอขอทุนจาก

สถาบันอุดมศกึษ

าต่างๆ ในพืน้ที่มี

จำนวนมาก  และ

แต่ละ

มหาวทิยาลัยมี

1.ช่องทางการรบัทุนไม่

หลากหลายส่งผลให้

โอกาสที่จะได้รับทนุ

ของนกัวิจัยมีนอ้ย 

2. เงินงบประมาณต่อ

โครงการวจิยัมีจำกดั

วธีิจัดการความ

เสี่ยงโดยวธีิลด

ความเสี่ยง 

กิจกรรม 

เข้าร่วมกจิกรรม

เครือขา่ยความ

มหาวทิยาลัย

ได้รับการ

สนับสนุนทนุ

วจิัยภายนอก

น้อยกว่าร้อย

ละ 20 จาก



วจิัยของ

มหาวทิยาลัย

ทั้งหมด 

ระดับสงูตาม

ศาสตร์ตา่งๆ ยัง

ไม่มีการ

ดำเนินงานในเชงิ

รุก 

ชื่อเสียงและ

จุดเน้นค่อนข้าง

ชัดเจน ทำให้เกิด

การแขง่ขันสงู 

และไม่เพียงพอตอ่การ

วจิัยขั้นสงูเพ่ือการ

สร้างสรรค์ผลงานที่

โดดเด่น 

3.การวจิัย/สร้างสรรค์

ที่มีความร่วมมือกับ

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

มีจำนวนน้อย 

ร่วมมือเพ่ือแสวงหา

ทุนวิจัยแก่นกัวิจัย  

ภายใต้โครงการ

เครือขา่ยความ

ร่วมมือ 

ทุนวิจัย

ทั้งหมด 

ผลการติดตาม : 

จากปัจจัยภายนอกจะเห็นได้ว ่าปัจจัยที ่ส่งผลทำให้การได้ร ับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกลดลง คือ  

โครงการวจิัยที่เสนอขอรับทุนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนและผู้ใช้ประโยชน์  ประกอบกับในพืน้ที่มีมหาวทิยาลัยขนาด

ใหญ่หลายแห่ง ทำให้เกิดการแข่งขันสูง 

      ปัจจัยภายในนักวจิัยขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญ    ในการเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย ดังนั้นมหาวทิยาลัย   จึงได้ดำเนินการ

ในการลดความเสี่ยงดังนีคื้อ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวจิัยเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย

หรือแผนงานวิจัย ทักษะการบริหารชุดโครงการวจิัยใหมี้คุณภาพ หรือการวจิัยแบบเป็นทีมและมีส่วนร่วมกับชุมชน/ท้องถิน่และ

สนองต่อผู้ใช้ประโยชน์ด้วยแท้จริง  ดังกิจกรรมต่อไปนี้ 

      1. กิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop)/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอโครงการวจิัย/แผนงานวิจัย

ของแหล่งทุนต่างๆ เช่น สกว. สกอ. วช. สสส. เป็นต้น เพ่ือความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงด้านโครงการวจิัยที่เสนอขอรับทุนไม่ตรง

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการนำนักวจิัย จากคณะต่างๆ ลงพืน้ที่สำรวจปัญหาและ

ความต้องการในพืน้ที่บริการของมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก 

จ.พิษณุโลก เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2559  โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชนหรือผู้นำกลุ่มต่างๆ ในตำบลพลายชุมพล เข้าร่วมแสดงความ

คิดเห็นและร่วมระดมสมองเพ่ือบอกถึงสภาพปัญหาและประเดน็เร่งด่วนที่ต้องการให้มหาวทิยาลัยช่วยเหลือ   ซึ่งผลจากการลง

พืน้ที่ทำให้พบประเด็นปัญหาที่สำคัญ เช่น ด้านสิ่งแวดลอ้ม ด้านสวัสดกิารและการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ด้านสาธารณสุข และ

ด้านการศึกษา จึงได้โครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการภายใต้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรคณะตา่งๆ 

จำนวนทั้งสิน้ 10 โครงการ 

         2. โครงการจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้าน Social Determinants of Health : Interprofessional Research, 

Education, and Practice และการฝึกทักษะ SBIRT ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560  ณ ห้องสาธารณสุข 2 อาคารปฏิบัติการสาธารณสขุ  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีอาจารย์และนักวจิัยเข้าร่วมโครงการทั้งสิน้ 25 คน  

        3. การเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวจิัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล 

แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้นักวจิัยสามารถวางแผนการวจิัยที่สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน โดยมีอาจารย์และนักวจิัย

เข้าร่วมโครงการทั้งสิน้ 14 คน  

      4. จัดโครงการอบรม เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำวจิัยให้กับนักวจิัยรุ่นใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ สมบัติ

สมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI ให้เกียรติเป็นวทิยากร  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม Meeting Room 2 อาคาร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว โดยมีอาจารย์

และนักวจิัยเข้าร่วมโครงการทั้งสิน้ 56 คน 

       จากการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงแล้วพบว่าความเสี่ยงลดลง โดยในปีงบประมาณ 2560 มหาวทิยาลัย

ได้รับทุนสนับการวจิัยจากแหล่งทุนเครือขา่ยความร่วมมือภายนอกได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ภายใต้โครงการวจิัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 8,000,000 

บาท และแหล่งทุนเครอืข่ายการวจิัยภาคเหนอืตอนล่าง จากประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.) Innovation Hub – Creative 

Economy โครงการนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 500,000 บาท  รวมทั้งสิน้ 8,500,000 บาท มากกว่า

ปีงบประมาณ 2559 ซึง่ไดร้ับงบประมาณ 1,606,675 บาท เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณทนุวิจัยภายนอกในปีงบประมาณ 

2559 และ 2560 พบว่า มีทุนวจิัยภายนอกเพ่ีมจากปีที่ผา่นมาถงึ 5 เท่า 



 

 

ด้าน : การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  : พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชดำริเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและการสืบสานความรู้ตามแนวพระราชดำริท่ีเสรมิสร้างการพัฒนา
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ผลการติดตาม : 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ลงพืน้ที่สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการในการรบับริการวชิาการจากชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัยและสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้เข้ากระบวนการในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 

ตุลาคม 2559  



       2) จัดทำกรอบประเด็นปัญหาและความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจดัทำ

ข้อเสนอโครงการให้ตรงกับความต้องการของชุมชนซึ่งได้ประเด็น ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสวัสดิการและสง่เสริม

พัฒนาอาชีพ ด้านสาธารณสุข และด้านการศกึษา 

          3) จัดทำแผนงานโครงการบริการวชิาการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น พืน้ที่พลายชุมพล อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก และประกาศการสนับสนุนการดำเนินโครงการบริการวชิาการเชิงพืน้ที่ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล 

ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่ตรงประเดน็และตรงความต้องการของชุมชนโดยรอบ จำนวน 10 โครงการ 

          4) ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการเชิงพื้นที่ของเทศบาลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 

โครงการ ให้ชุมชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชนให้ดขีึน้ 

          5) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและความต้องการข องชุมชนโดยรอบ

มหาวทิยาลัยพบิูลสงคราม เพ่ือเป็นการขยายพืน้ที่ในการบริการวชิาการ เพ่ิมเติมจำนวน 5 พืน้ที่ ได้แก่ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านกร่าง เทศบาลตำบลบ้านคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เทศบาลเมืองอรัญญิก และเทศบาล

นครพิษณุโลก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม Meeting Hall สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีการดำเนินงานจัดโครงการเพื ่อพัฒนาพื้นที ่โดยรอบ

มหาวทิยาลัย ได้แก่ ตำบลพลายชุมพล ซึ่งตำบลพลายชุมพลได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติ จำนวน 11 กิจกรรม ดังนี้ 

         1.1  การส่งเสริมและประเมินสุขภาวะการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  8  ประการ (Happy 8)  ของกลุ่มสตรีโดยใช้

จิตตปัญญาศึกษาเป็นฐานในวันที่  28 เมษายน  2560  ณ  เทศบาลตำบลพลายชุมพล  ดำเนินงานโดย  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาดพร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์  ศศวิมิล  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

          1.2  การบรรยาย  เรื่อง  ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในวัยผู้สูงอายุและวธีิออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ,  กิจกรรม

สอนผู้สูงอายุทำลูกประคบและบริการนวดลูกประคบให้ผู้สูงอายุ, กิจกรรมร้องเล่นเต้นรำในวันที่  8  พฤษภาคม  2560  

ณ  เทศบาลตำบลพลายชุมพล  ดำเนินงานโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา  หินเธาว์และนักศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร์  

ชั้นปีที่  3  กลุ่มที่  2  คณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

          1.3  การพัฒนาศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุค 4.0  ในวันที่  15  พฤษภาคม  2560  

ณ  เทศบาลตำบลพลายชุมพล  ดำเนินงานโดย  อาจารยร์ัชฎาภรณ์  พัฒนะ  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

          1.4  การพัฒนาสมรรถนะการจัดทำหลักสูตรระดับปฐมวัยของครูผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาล

ตำบลพลายชุมพล ในวันที ่  20 – 21  พฤษภาคม  2560 ณ เทศบาลตำบลพลายชุมพล  ดำเนินงานโดย  ผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาดและ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ ์ ศศวิมิล  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

          1.5  การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือและอปุกรณ์สำหรับเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ในวันที่  

28 – 29  พฤษภาคม  2560  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลายชุมพล  ดำเนินงานโดย  อาจารย์เบญญาพัชร์  

วันทอง  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



          1.6  การอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการใช้สารเคมีและเครื่องพ่นกำจัดยุงลาย  ในวันที่  31  พฤษภาคม  2560  ณ  

เทศบาลตำบลพลายชุมพล    ดำเนินงานโดย  ออาจารย์ดร.ยุวดีตรงต่อกิจ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

          1.7  การส่งเสริมและประเมินสุขภาวะการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  8  ประการ (Happy 8)  ของบุคลากรสังกัด

เทศบาลตำบลพลายชุมพล  โดยใช้จิตตปัญญาศกึษาเป็นฐาน  ในวันที่  12  มิถุนายน  2560  ณ  เทศบาลตำบลพลายชมุ

พล  ดำเนินงานโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาด  และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์  ศศวิมิล  คณะครุ

ศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

          1.8  การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในวันที่  22  มิถุนายน  2560  ณ  เทศบาลตำบลพลายชุม

พล  ดำเนินงานโดย  อาจารย ์ดร.อรุณีกาสยานนท์  และ  อาจารย์กฤติมา  อินทะกูล  โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ 

          1.9  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมดนตรีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติสำหรับผู้สูงอายุในวันที่  27 - 30  มิถุนายน  

2560  และในวันที่  2, 6  กรกฎาคม  2560  ณ  เทศบาลตำบลพลายชุมพล  ดำเนินงานโดย  อาจารย์ ดร.วรารัตน์วริ

รักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

          1.10  การรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้ในวันที่  29  

มีนาคม  2560  ณ  เทศบาลตำบลพลายชุมพล  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  โดย  อาจารย์ ดร.อรุณีกาสยานนท์  

โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์  และ  ผศ.ดร.สุขสมาน  สังโยคะ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การโชว์ถังหมัก

แก๊สชีวภาพ  และผลิตภัณฑ์สบู่ซักล้างจากน้ำมันพืชเหลือใช้ในครัวเรือน  โดย  อาจารย์ชัชวินทร์  นวลศรี  คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

          1.11 การตกแต่งวัสดุเหลือใช้โดยทำเดคูพาจ โดย อาจารย์จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล 

         จากกระบวนการลดความเสี่ยงโดยการลงสำรวจตวามต้องการของชุมชน โดยความร่วมมือกับคณะต่างๆ เพ่ือ

ร่วมกันดำเนินโครงการบริการวชิาการของตำบลพลายชุมพล ตามคำร้องขอจากชุมชนจำนวนทั้งสิน้ 11 กิจกรรม และ

เกิดผลการพัฒนาที่เกิดจากชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังนีคื้อ  

          กลุ่มสตรี  ได้นำความรู้ที ่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินสุขภาวะการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  8  

ประการ  ไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต  โดยการตระหนักคิดในการมีสุขภาพทั้งร่างกาย  จิตใจ  การมีน้ำใจ  มี

ศลีธรรม  และการรู้จักปล่อยวางผอ่นคลายในสิ่งต่าง ๆ  เพ่ือให้ชีวิตมีความสุขเพ่ิมขึน้  และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

ทางสังคมบ่อยครั้งขึน้  ตลอดจนมีความรักใคร่สามัคคีกันมากยิ่งขึน้ 

          ผู้สูงอายุ  ได้นำความรู้ที่ได้จากการรับฟังบรรยายเรื่องปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในวัยสูงอายุและวิธีออก

กำลังกายสำหรับผู้สูงอายุการทำลูกประคบและบริการนวดลูกประคบให้ผู้สูงอายุ  และกิจกรรมร้องเล่นเต้นรำ  

ไปใช้ในการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล  ตนเองเพ่ือป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่า ง ๆ ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพ

ร่างกายและสุขภาพจิตโดยการฝึกปฏิบัติออกกำลังกาย  ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความสุขและสนุกสนาน  นอกจากนี้  

ผู้สูงอายุยังได้ร่วมกิจกรรมดนตรีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุซึ่งทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข  สนุกสนาน  

ลดภาวะความตึงเครียด  ได้รับความผ่อนคลายด้วยเสียงเพลงและเครื่องดนตรี  ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น      มี



การประยุกต์นำเนื้อเพลงที่ผู้สูงอายุแต่งคำร้องสร้างสรรค์เป็นดนตรี ที่มีจังหวะ ทำนองได้อย่างเป็นรูปธรรม  จน

ทำให้เป็นเพลงประจำโรงเรียนผู้สูงอายุพลายชุมพลได้อย่างดี  และยังเป็นจุดเริ่ มต้นในการต่อยอดกิจกรรมภายใน

ชุมชนที่มีครูเพลงพวงมาลัยอยู่ในพื้นที่  ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีอยู่ต่อไป  อีกทั้งผู้สูงอายุยัง

ได้เข้าร่วมการอบรมการรณรงค์เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้ โดย

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เห็นความสำคัญวัสดุเหลือใช้ สามารถเก็บรวบรวม เพ่ือประยุกต์ใช้และเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุ  

สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

          ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตของ

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุค  4.0  ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานมากขึ้น  ผู้ประกอบการเกิดเครือข่ายในชุมชนสามารถเรียนรู้และรับทราบ

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชนสามารถเกื้อกูลการผลิตและการตลาดซึ่งกันและกัน  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

ผู้ประกอบการภายในชุมชนลดช่องว่างในการแย่งชิงตลาดกันเองและ           มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มขึ้น  โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสังคมออนไลน์  Facebook  

เป็นต้น  ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความม่ันใจในการผลิตสินค้าชุมชนของตนเอง  เนื่องจากภาครัฐให้การส่งเสริม

สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

          ครูผู้ดูแลเด็กระดับปฐมวัยได้นำความรู้ที่ได้จากเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะในการจัดทำหลักสูตรระดับ

ปฐมวัย  ไปใช้ในการจัดทำหลักสูตร และสามารถปรับปรุงจนเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้

เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังนำความรู้ที ่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู ่มือและอุปกรณ์สำหรับเฝ้าระวังและ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ไปใช้ในการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาแก่

ให้แก่ผู้เรียนในระดับอายุ 2 – 4 ปี โดยเฉพาะเรื่องการดูแลและเฝ้าระวังของเด็ก  

          บุคลากรฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลพลายชุมพลและทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ  ลักษณะนิสัยของยุงแต่ละประเภทช่วงวิวัฒนาการปัจจุบันของยุงในการออกหากินที่ มีผลต่อ

การใช้เครื่องพ่นยุงกำจัดยุงลาย  วิธีการใช้สารเคมีและเครื่องพ่นกำจัดยุงลาย  โดยผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้

ที ่ได้จากการอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการใช้สารเคมีและเครื่องพ่นกำจัดยุงลาย ไปใช้ในการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง  

และใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและใช้เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายได้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการดูแล

รักษาและการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องพ่นยุ่งก่อนใช้งาน  

          บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลพลายชุมพล  ได้นำความรู้ที ่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินสุข

ภาวะการดำรงชีวติอย่างมีความสุข  8  ประการไปใช้ในการประเมินความสุขของตนเองว่าอยู่ในระดับใดสามารถปรับตวั

และทำจิตใจให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันได้ทำให้มีความสุขในการทำงาน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ และมีความรักความสามัคคีกันมากขึน้ 

          นักเรียนโรงเรียนบ้านพลายชุมพล  ได้รับความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ รู้จักประเภทของขยะ  

โดยสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ตามประเภทของขยะนักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะสามารถ



เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัว  และเพื่อน ๆ ในการคัดแยกขยะและมีรายได้จากการคัดแยกขยะ จนเกิดกลุ่ม

เยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น   
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จากกลุ่มเป้าหมาย

หลังจากทีใ่หบ้ริการ

วชิาการแล้ว 

ผลการติดตาม : 

           ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 เม่ือวเิคราะห์ร่วมกับโอกาสการเกิดและผลกระทบความเสี่ยงดังกล่าวเปน็ความเสี่ยง

ระดับปานกลางสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการได้ในส่วนของการกำหนดนโยบายเพ่ือแก้ปัญาหาจากปจัจัยความเสีย่ง

ภายใน โดยได้กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการดำเนินโครงการบรกิารวิชาการตั้งแต่สำรวจความต้องการจนถึงการ

ประเมินผลกระทบจากการให้บริการวชิาการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและ

บริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิดผลต่อการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ซึ่งมี

เป้าประสงค์ให้มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวชิาการ ที่ส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยและบริการวิชาการตรง

ตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ ในยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2560-2564 ซึ่งในวันที่ 22 

ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำคณาจารย์ในมหาวทิยาลัยฯเข้าพบผู้นำชุมชนของเทศบาลตำบลพลายชุม

พล ณ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เพ่ือสำรวจความต้องการในการบริการวชิาการของชุมชน ซึ่งสามารถสรุปประเด็น

ความต้องการแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี ้            

          1.  ด้านสิ่งแวดลอ้ม  ได้แก่  ปัญหาขยะ  ปัญหาน้ำเสีย  ปัญหาสุนัขจรจัด   

          2.  ด้านสวัสดกิารและการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  ได้แก่  ปัญหาความเข้มแข็งและความยั่งยืนของบุคคลกลุ่มต่าง 

ๆ  และปัญหาผลิตภัณฑ์ชุมชน   

          3.  ด้านสาธารณสุข  ได้แก่  ปัญหาโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาล  ปัญหาโรคเรือ้รัง  และปัญหาผู้ป่วยตดิ

เตียง   

          4.  ด้านการศกึษา  ได้แก่  ปัญหาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กขาดความรู้ด้านวิชาการ  และปัญหาศูนย์

ส่งเสริมผู้สูงอายุและพัฒนา 

       หลังจากที่ได้ประเด็นจากการสำรวจความต้องการการบริการวชิาการของชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้

เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวชิาการเชิงพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล  ซึ่งมีจำนวน 10 โครงการ และลง

พื้นที่ให้บริการวชิาการตามประเด็นความตอ้งการของชุมชน เม่ือสิ้นสดุการดำเนินโครงการตามแผนงาน สถาบันวิจัย

และพัฒนาได้มีกระบวนการประเมินโครงการที่แสดงถึงผลกระทบจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ทำงานต่อไป ในรูปแบบของแบบติดตามผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ จากการ

ดำเนินโครงการบริการวิชาการ และได้นำผลจากการประเมินผลกระทบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ในพื้นที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดน ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือนำผลการดำเนินโครงการมาพัฒนาในปีต่อไป

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


