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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ภายใตหลักการท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายการอุดมศึกษาของ 
ประเทศ เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  
โดยนําขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาเปนแนวทางการจัดทําแผนดังกลาว 
 งบประมาณท่ีใชตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 ประกอบดวย 1) งบประมาณ 
แผนดินท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐบาล จํานวน 1,513,480 บาท 2) งบประมาณเงินรายไดและงบเงินรับฝากท่ี 
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 857,050 บาท 3) งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 3,305,780 บาท รวมงบประมาณสนับสนุนรวมท้ังสิ้น จํานวน  
5,676,310 บาท โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 2 ประเภท คือ  
1) โครงการตามพันธกิจ มีจํานวน 20 โครงการ และ 2) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร มีจํานวน 11 โครงการ  
รวมท้ังสิ้น 31 โครงการ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังตอไปนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ  
มีงบประมาณสนับสนุน จํานวน 3,034,520 บาท คิดเปนรอยละ 53.46 มีจํานวน 17 โครงการ จําแนกเปน 
โครงการตามพันธกิจ 17 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
และชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มีงบประมาณสนับสนุน จํานวน  
1,454,300 บาท คิดเปนรอยละ 25.62 มีจํานวน 6 โครงการ จําแนกเปนโครงการตามพันธกิจ 1 โครงการ  
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 5 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยาง
เปนรูปธรรม มีงบประมาณสนับสนุน จํานวน 587,490 บาท คิดเปนรอยละ 10.35 มีจํานวน 5 โครงการ 
จําแนกเปนโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 5 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถ่ิน และ
ชุมชน มีงบประมาณสนับสนุน จํานวน 600,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.57 มีจํานวน 3 โครงการ จําแนก
เปนโครงการตามพันธกิจ 2 โครงการ และโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 1 โครงการ ดังตารางท่ี 1 ตาราง
ท่ี 2 และตารางท่ี 3 
  



 
 

ข 
 

ตารางท่ี 1 งบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร และแหลงเงิน 
หนวย : บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร งบแผนดิน งบรายได งบอ่ืน รวม รอยละ 

1 พัฒนาระบบบริหารและจดัการงานวิจัย
และการบริการวิชาการ มีงบประมาณ
สนับสนุน 

651,780  761,450  1,621,290  3,034,520 53.46 

2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม 
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และชุมชน การ
ผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

-  95,600 
  

1,358,700  1,454,300 25.62 

3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจยัไปสู
การใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม มี
งบประมาณสนับสนุน 

 261,700   -   325,790  587,490 10.35 

4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความ
ตองการของทองถ่ิน และชุมชน 

 600,000   -   -  600,000 10.57 

รวม 1,513,480 857,050 3,305,780 5,676,310  100 

 
 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 2 ประเภท คือ 1) โครงการ 
ตามพันธกิจ มีจํานวน 20 โครงการ และ 2) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร มีจํานวน 11 โครงการ  
รวมท้ังสิ้น 31 โครงการ สามารถจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรไดดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 จํานวนโครงการจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเภทโครงการ รวม 

ตาม ขับเคลื่อน 
จํานวน รอยละ 

พันธกิจ ยุทธศาสตร 

1 พัฒนาระบบบริหารและจดัการงานวิจัยและการบริการวิชาการ  17 - 17  54.84  

2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
และชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1 5 6  19.35  

3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจยัไปสูการใชประโยชนอยางเปน
รูปธรรม มีงบประมาณสนับสนุน 

- 5 5  16.13  

4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถ่ิน และชุมชน 2 1 3  9.68 

รวม 20 11 31 100 
รอยละ 64.52 35.48 100   

 
แนวทางการจัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนโยบายจัดทํางบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2562 โดยยึดหลัก 
ความโปรงใส เปนธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ สอดคลองตอบสนองตอกรอบทิศทางยุทธศาสตรชาติ  
20 ป พ.ศ. 2560-2579 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2561-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงการจัดทํางบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษมไดจัดทําภายใตกรองแนวคิด ดังนี้ 

 1.1 การจัดทํางบประมาณแบบมุงผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance- 
Based Budgeting)  

 1.2 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 1.3 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 
 1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสูความเปนเลิศ (Reprofiling)  

พ.ศ. 2559-2574 
 1.5 ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ  

20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 1.6 นโยบายอธิการบดี 
 1.7 แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 ท้ังนี้การกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพิจารณาความเหมาะสมของการใชงบประมาณ 
รายจายท่ีกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ผลลัพธ ตัวชี้วัด การใชจายงบประมาณและการดําเนินงาน 
ท่ีชัดเจน นอกจากนี้การจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะตองมุงสนับสนุน 
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กิจกรรมท่ีไมไดรับงบประมาณแผนดิน หรือไดรับงบประมาณในการทํากิจกรรมไมเพียงพอ โดยพิจารณา 
ความเหมาะสมของการจัดสรร เพ่ือบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณเงินรายได ใหเกิด 
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย กําหนดนโยบายการจัดสรร 
งบประมาณเปนนโยบายท่ัวไปและนโยบายมุงเนนประจําป ดังนี้ 

 นโยบายท่ัวไป 
1) การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกัน นโยบายสภา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565  
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสูความเปนเลิศ Reprofiling พ.ศ. 2559 - 2574  
นโยบายอธิการบดี แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 ตลอดจนคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหไดผลผลิต ผลลัพธ ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2) การบูรณาการเงินงบประมาณรายไดและเงินงบประมาณแผนดินอยางเหมาะสม  
เพ่ือการดําเนินงานตามพันธกิจโดยพัฒนารูปแบบและระบบการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ เปนการ 
ดําเนินการเชิงรุก 

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใชจายงบประมาณ และการควบคุมรายจาย 
โดยคํานึงถึงความประหยัด ความคุมคา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใส 

4) การใหความสําคัญกับแผนงาน โครงการท่ีมีการบูรณาการใชทรัพยากรรวมกัน ท้ังนี้ 
ใหคํานึงถึงระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ โครงสรางและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และการบริหาร 
ทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) การใหความสําคัญกับงบประมาณท่ีเชื่อมโยง สอดคลอง สนับสนุนทิศทาง เปาหมาย 
การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณสูคณะ  
สํานัก สถาบัน และหนวยงานตาง ๆ  

6) การใหหัวหนาหนวยงาน (คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน) จัดทําขอตกลงการ 
ปฏิบัติงาน (Performance Agreement) หรือคํารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย (อธิการบดี)  
ท่ีสอดคลองกับแนวปฏิบัติของทางราชการในการบริหารจัดการแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

7) การใชงบประมาณเพ่ือเปนทุนในการสรางรายไดและสิทธิประโยชนกลับสู 
มหาวิทยาลัย 

 
งบประมาณเงินรายไดเปนงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือให 

หนวยงานนําไปใชสําหรับรายการท่ีงบประมาณแผนดินไดรับจัดสรรไมเพียงพอ โดยใหเบิกจายงบประมาณ 
แผนดินกอนเสมอ 
  2. ใหจัดทํางบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2562 ควบคูกับวงเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผนดิน) เพ่ือใหทราบวงเงินแตละหนวยงานจากทุกแหลงท่ีมา 
ของงบประมาณ 
  3. จัดทํางบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตรของหนวยงาน ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หรือตัวชี้วัด 
ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
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  4. จัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร โดยมีการวัดผลความสําเร็จของผลงาน 
ดวยตัวชี้วัดท่ีชัดเจนสามารถวัดคาไดและครอบคลุมท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  5.จัดทํางบประมาณโดยเนนการประหยัด ความคุมคา มีประสิทธิภาพ และความโปรงใส 
  6. หนวยงานตางๆ ควรมีการทบทวน เปาหมายการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามภารกิจ 
พ้ืนฐาน และภารกิจยุทธศาสตรในปท่ีผานมา ทบทวนคาใชจายของโครงการ/กิจกรรมใชหลักการบริหาร 
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิก โครงการ/กิจกรรมท่ีหมดความจําเปนหรือมีความสําคัญ 
ในระดับรองหรือมีความซํ้าซอนกัน  
 7. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมควรใหความสําคัญกับผลการประเมินและขอเสนอแนะของ 
หนวยงานประเมินตางๆ เชน ผลการประเมินการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และผลการประเมินการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน เปนตน  
  8. คณะควรจัดสรรวงเงินเพ่ือการพัฒนาในดานตางๆ เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 
  9. การจัดทํางบประมาณเนนการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีลงสูนักศึกษามากท่ีสุด 
  10. โครงการ/กิจกรรมท่ีอบรมใหนักศึกษาตองเปนการอบรมท่ีเพ่ิมทักษะใหกับนักศึกษา  
ไมซํ้าซอนกับวิชาเอกและเนื้อหาท่ีสอนปกติ และตองสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  11. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ตองตอบสนองความตองการของชุมชน/สังคม 
อยางแทจริง เพ่ือใหประชาชนในชมุชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได 

12. เนนการรายงานและติดตามประเมินผลท่ีเปนระบบอยางตอเนื่อง เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
องคกรใหดียิ่งข้ึน 
 
กลไกการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 
จันทรเกษม ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป ซ่ึงเปนผูแทนจาก 
ทุกหนวยงาน โดยมีรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนเปนประธาน มีผูอํานวยการ กองนโยบายและแผน  
บุคลากรกองนโยบายและแผนเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลําดับ ดําเนินการติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานเปนรายไตรมาสเพ่ือเปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
เพ่ือคนหาวามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม ขอมูลท่ีไดจากการติดตาม 
ประเมินผลจะเสนอตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรายงานใหทราบถึงปญหาในการปฏิบัติงานและ 
ใชเปนขอมูลเพ่ือปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนเปาหมาย/โครงการ/กิจกรรมใหเหมาะสม 
สอดคลองกับทรัพยากรและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง รวมท้ังเปนขอมูลเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางในการ 
บริหารมหาวิทยาลัยตอไป 
 
 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเปาหมายท่ีตั้งไว 
 2. เพ่ือใชเปนขอมูลสะทอนกลับใหมหาวิทยาลัย ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมท้ัง 
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงานเพ่ือใหเกิด 
ประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการท้ังภายในและภายนอก 
  



 
 

ฉ 
 

 แนวทางการติดตามและประเมินผล 
 1. ติดตามผลการใชจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในแตละไตรมาส 
 2. ประเมินความกาวหนาและผลสรุปโครงการโดยคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
ประจําป ของมหาวิทยาลัย 
 3. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ซ่ึงแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทําเปนแผนสี่ป ซ่ึงจะตอง 
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 โดยในแตละปงบประมาณใหสวนราชการ 
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการ 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ในกรณีท่ีสวน 
ราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให 
สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น และเม่ือสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํา 
รายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินงานเพ่ือสงเสริม  สนับสนุน และพัฒนา ตามภาระหนาท่ีของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ตามมาตรา 8 ดังนี ้

 (1) แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน  
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

 (2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน  
อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง  
การผลิตบัณฑิตดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 (3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
และของชาติ 

 (4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถ่ินใหมี 
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
เพ่ือประโยชนของสวนรวม 

 (5) เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี 
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

 (6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ 
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมใหเกิด 
การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ 
ยั่งยืน 

 (8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาไดคํานึงถึง 
ความสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนกลยุทธของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565 
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1.2 วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปนแนวทางดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีความสอดคลอง 

กับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและ 
พัฒนา พ.ศ. 2561-2565  

2) เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติ 
3) เพ่ือกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี 

ประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 
1.3 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ไดมีกระบวนการมีสวนรวมจากบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ 
ประจาํสถาบนัวิจัยและพัฒนา ภายใตนโยบายสภาและมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 กรอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีกระบวนการสําคัญ ดังนี้ 

 รวบรวม วิเคราะห ขอมูล สารสนเทศ  วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค  
(SWOT Analysis) และผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา 

 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือ ราง แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของสถาบันวิจัยและ 
พัฒนา และรวมกันวิเคราะหทรัพยากรท่ีตองใช พรอมท้ังวิเคราะหแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการ 
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ 
มหาวิทยาลัย  และแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา เม่ือวันพุธท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 คณะทํางาน ปรับปรุงขอมูลตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ และจัดทํา งบประมาณท่ีสอดคลอง 
กับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ราง 1) 

 เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ราง 1) ตอ ท่ีประชุม 
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 คณะทํางาน ปรับปรุงขอมูลตามท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอแนะ  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ราง 2) 

 เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ราง 2) ตอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจาํสถาบนัวิจัยและพัฒนา ในคราวประชุมครั้งท่ี ..../2562 วันท่ี ....กุมภาพันธ 2562 

 คณะทํางาน ปรับปรุงขอมูลตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เสนอแนะ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ราง 3) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทําและเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ฉบับสมบูรณ) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 แผนภาพกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

จัดทําและเผยแพรแผนปฏิบัตริาชการประจําป 2562 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา (ราง 1) 
 

แตงตั้งคณะกรรมการจดัทําแผนปฏิบัติการประจาํป 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจดัทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561) 

 

ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562  
สถาบันวิจัยและพัฒนา (วันท่ี ..............  2562) 

 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา (ราง 2)  
เสนอคณะกรรมการฯ 

 

ปรับปรุงขอมูลแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา (ราง 3)  
เสนอคณะกรรมการฯ 

 

 มติคณะกรรมการประจาํสถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

รวบรวม วิเคราะห ขอมลู สารสนเทศ  วิเคราะหจดุแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis) และผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา 
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1.4 ขอมูลเชิงยุทธศาสตรแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 1.4.1 ปรัชญา (Philosophy) 

 พัฒนาการวิจัย สรางนวัตกรรม และบริการวิชาการ ท่ีตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย 

และชุมชนทองถ่ิน 
 

 1.4.2 วิสัยทัศน (Vision) 
  เปนศูนยกลางการวิจัย การสรางนวัตกรรม และบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
 

 1.4.3 พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยดวยหลกัธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
 3. การพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง 
 4. สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา 
ทองถ่ินและชุมชนเมือง 
 5. สงเสริมสนับสนุน เครือขายความรวมมือทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ 
 6. สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมท้ังใน 
ประเทศและตางประเทศ 
 7. สงเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 

 

 1.4.4 เอกลักษณของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Uniqueness) 
  เปนหนวยงานท่ีสรางและพัฒนานักวิจัยท่ีมีจรรยาบรรณนักวิจัย และพัฒนางานวิจัย 
ท่ีนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 
 

 1.4.5 คานิยมรวม 
  มีจิตบริการสานสัมพันธ เพ่ือคุณภาพงานท่ีดี 
 

 1.4.6 รายละเอียดเชิงยุทธศาสตร 

 แผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2565 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปนแนวทาง 
ดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 และแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2565  
2) เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัต ิ 
3) เพ่ือกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 18 ตัวชี้วัด และ 18 กลยุทธ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
เปาประสงค 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการท่ีมี 

ประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัด 
1.1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.2 ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.3 จํานวนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศดานการวิจัยท่ีไดรับการปรับปรุง 
1.4     จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัย และการบริการวิชาการท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
1.5 รอยละของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีไดรับการพัฒนา 
1.6 รอยละของงานวิจัยท่ีสําเร็จตามสัญญารับทุน 
กลยุทธ 
1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารตามหลัก 

       ธรรมาภิบาล 
1.2 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยและบริการวิชาการ 
1.3 พัฒนาฐานขอมูล สารสนเทศดานการวิจัยและการบริการวิชาการ  
1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.5 การกํากับ ติดตามงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และ
ชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงค 
1. ทองถ่ิน ชุมชน และคุณภาพการศึกษาไดรับการพัฒนาจากงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 
2.1 รอยละบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเปนนักวิจัยท่ีมีความสามารถตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา 
2.2  รอยละผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ิน การผลิตและ

พัฒนาครู ตอจํานวนอาจารยประจาํและนักวิจัยประจํา 
2.3  จํานวนโครงการวิจัยนวัตกรรมท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 
2.4  จํานวนโครงการวิจัย นวัตกรรมในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
กลยุทธ 
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการเปนนักวิจัยท่ีมีความสามารถสูง 
2.2 สนับสนนุการวิจัย นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการทองถ่ินและชุมชน การผลิตครู การ

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 สงเสริมใหมีการแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมท่ีหลากหลาย 
2.4 การสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณเพ่ิมข้ึนท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 
2.5 สงเสริมการทําวิจัยและนวัตกรรมในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปน
รูปธรรม 

เปาประสงค  
1. ผลงานวิจัยไดนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
ตัวช้ีวัด 
3.1 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
3.2 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและนวัตกรรม 
3.3 ระดับคุณภาพของวารสารจันทรเกษมสารท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานตามศูนยดัชนีการอางอิง 

    วารสารไทยในกลุมฐาน 1 (TCI 1) 
3.4 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชตอบสนองความตองการชุมชน 
3.5 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนตอยอดใน 4 มิติ: เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย เชิงวิชาการ  

    เชิงสังคม 
กลยุทธ 
3.1 สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
3.2 การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและนวัตกรรม 
3.3 ยกระดับคุณภาพวารสารจันทรเกษมสาร 
3.4 สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและตอยอดใน 4 มิติ:  

    เชิงนโยบายเชิงพาณิชย เชงิวิชาการ เชิงสังคม 
 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถ่ิน และชุมชน 

เปาประสงค  
1. การบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและชุมชน 
ตัวช้ีวัด 
4.1 รอยละของความพึงพอใจตอการบริการวิชาการ 
4.2 รอยละของครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับความรู ความสามารถและนําไปใชประโยชน 
4.3 รอยละของชุมชน หรือกลุมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ หรือคุณภาพ

 ชีวิตและนําไปใชประโยชน 
กลยุทธ 
4.1 สงเสริม การบริการวิชาการตามความตองการของทองถ่ิน ชุมชน และพัฒนาครูและบุคลากร  

    ทางการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาชาติ 
4.2 สงเสริมการจัดการบริการวิชาการเพ่ือหารายไดของมหาวิทยาลัย 
4.3 สรางความรวมมือในการบริการวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน หนวยงานภาครัฐ และ 

    ภาคเอกชน 
4.4 บูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการแบบมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัย 

    กับภาครัฐและภาคเอกชน 



7 
 

บทท่ี 2 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
 

2.1 สรุปงบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและแหลงเงิน 

 งบประมาณท่ีใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) งบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรร 

จากรัฐบาล จํานวน  1,513,480 บาท  2) งบประมาณเงินรายไดและงบเงินรับฝากท่ีไดรับความเห็นชอบจาก 

สภามหาวิทยาลัย จํานวน 857,050 บาท 3) งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

จํานวน 3,305,780 บาท โดยมีงบประมาณสนับสนุนรวมท้ังสิ้น จํานวน 5,676,310 บาท จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตรไดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเด็น     

             ยุทธศาสตรและแหลงเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร งบแผนดิน งบรายได งบอ่ืน รวม รอยละ 

1 พัฒนาระบบบริหารและจดัการงานวิจัย

และการบริการวิชาการ  มีงบประมาณ

สนับสนุน 

651,780  761,450  1,621,290  3,034,520 53.46 

2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และชุมชน การ

ผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 

-  95,600 

  

1,358,700   1,454,300 25.62 

3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจยัไปสู

การใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม มี

งบประมาณสนับสนุน 

 261,700   -   325,790    587,490 10.35 

4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความ

ตองการของทองถ่ิน และชุมชน 

 600,000   -   -    600,000 10.57 

รวม 1,513,480 857,050 3,305,780 5,676,310 100 

รอยละ 26.66 15.10 58.24 100  
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ 4 651,780 6 761,450 7 1,621,290 17 3,034,520 53.46

2. สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน การ
ผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

0 - 1 95,600 5 1,358,700 6 1,454,300 25.62

3. สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 3 261,700 - - 2 325,790 5 587,490 10.35

4. พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น และชุมชน 3 600,000 - - - - 3 600,000 10.57

10 1,513,480 7 857,050 14 3,305,780 31 5,676,310 100 

หมายเหตุ *รอยละ = งบประมาณที่จัดสรรตามยุทธศาสตร x 100

                                งบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด

รวม

2.2 สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและแหลงเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร
งบแผนดิน งบรายได งบอื่น รวม

*รอยละ
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2.3 สรุปจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จําแนกตามประเภทโครงการ 

ตาม ขับเคลื่อน

พันธกิจ ยุทธศาสตร

1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ 17 - 17 54.84 

2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

1 5 6 19.35 

3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม - 5 5 16.13 

4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น และชุมชน 2 1 3 9.68 

20 11 31 100     

64.52 35.48 100รอยละ

ประเด็นยุทธศาสตร

ประเภทโครงการ รวม

จํานวน รอยละ

รวม
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2.4 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ

วงเงิน รอยละ
651,780 761,450 1,621,290 3,034,520 53.46 

กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาล

240,000 611,450 1,109,700 1,961,150 

กลยุทธที่ 1.2 ยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและบริการวิชาการ -              -              -              -              

กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาฐานขอมูล สารสนเทศดานการวิจัยและการบริการวิชาการ 250,000        150,000        -              400,000        

กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 161,780        -              -              161,780        

กลยุทธที่ 1.5 การกํากับ ติดตามงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ -              -              511,590        511,590        

- 95,600 1,358,700 1,454,300 25.62 

กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการเปนนักวิจัยที่มีความสามารถสูง - 95,600 419,840 515,440 

กลยุทธที่ 2.2 สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการทองถิ่นและชุมชน 

การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

-              -              813,860        813,860 

กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมใหมีการแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมที่หลากหลาย -              -              50,000          50,000 

กลยุทธที่ 2.4 การสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีปริมาณ

เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ

-              -              40,000          40,000 

กลยุทธที่ 2.5 สงเสริมการทําวิจัยและนวัตกรรมในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน

-              -              35,000          35,000 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ
งบประมาณ (บาท)

งบแผนดิน งบรายได งบอื่น
งบรวม

ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน 

การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
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วงเงิน รอยละ
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ

งบประมาณ (บาท)

งบแผนดิน งบรายได งบอื่น
งบรวม

261,700       -             325,790       587,490       10.35  

กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม -              -              30,000          30,000          

กลยุทธที่ 3.2 การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและนวัตกรรม 141,560        -              295,790        437,350        

กลยุทธที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพวารสารจันทรเกษมสาร 35,667          -              -              35,667          
กลยุทธที่ 3.4 สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและตอ

ยอดใน 4 มิติ : เชิงนโยบาย  เชิงพาณิชย เชิงวิชาการ  เชิงสังคม

84,473          -              -              84,473          

600,000       -             -             600,000       10.57  

กลยุทธที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุน การเรียนรูตามความตองการของทองถิ่น และชุมชน 150,000        -              -              150,000        

กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมการจัดการบริการวิชาการเพื่อหารายไดของมหาวิทยาลัย -              -              -              

กลยุทธที่ 4.3 สรางความรวมมือในการบริการวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

250,000        -              -              250,000        

กลยุทธที่ 4.4 บูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการแบบมีสวนรวม

ระหวางมหาวิทยาลัยกับภาครัฐและภาคเอกชน

200,000        -              -              200,000        

1,513,480 857,050 3,305,780 5,676,310 100 รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น และชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด 1.1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา คาเปาหมาย รอยละ 78

ตัวชี้วัด 1.2 ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา คาเปาหมาย ระดับ ดี

ตัวชี้วัด 1.3 จํานวนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศดานการวิจัยที่ไดรับการปรับปรุง คาเปาหมาย 5 ฉบับ

ตัวชี้วัด 1.4 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัย และการบริการวิชาการที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง คาเปาหมาย 2 ฐาน

ตัวชี้วัด 1.5 รอยละของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ไดรับการพัฒนา คาเปาหมาย รอยละ 80

ตัวชี้วัด 1.6 รอยละของงานวิจัยที่สําเร็จตามสัญญารับทุน คาเปาหมาย รอยละ 50

ขับเคลื่อน

ยุทธ
ศาสตร วงเงิน รอยละ

240,000.00 611,450.00 1,109,700.00 1,961,150.00 64.63

1 ทบทวนแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ป พ.ศ. 

2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

 -         43,350.00 - 43,350.00 งานบริหารงานทั่วไป

2 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา        240,000.00  - - 240,000.00 งานบริหารงานทั่วไป

3 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  -         42,750.00 - 42,750.00 งานบริหารงานทั่วไป

4 ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย  - -     467,400.00 467,400.00 งานบริหารงานทั่วไป

5 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย สายวิทยาศาสตร  - -     159,900.00 159,900.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

งบรายได
งบรวม

2.5 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(สอดคลองกับแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565)

กลยุทธ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการตาม

พันธกิจ
งบแผนดิน งบอื่น

กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
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ขับเคลื่อน

ยุทธ
ศาสตร วงเงิน รอยละ
งบรายได

งบรวมกลยุทธ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการตาม

พันธกิจ
งบแผนดิน งบอื่น

6 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย สายสังคมศาสตร  - -     159,900.00 159,900.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

7 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  - -     153,600.00 153,600.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

8 ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทาง

วิทยาศาสตร

 - -     156,300.00 156,300.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

9 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวารสารจันทรเกษมสาร  - -       12,600.00 12,600.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

10 เงินอุดหนุนสมทบเขากองทุนวิจัยฯ  -        500,000.00 - 500,000.00 งานบริหารงานทั่วไป

11 โครงการศึกษาดูงานดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  12,150.00 - 12,150.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

12 โครงการศึกษาดูงานดานจริยธรรมการวิจัยในสัตว  13,200.00 - 13,200.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

- - - - 0.00

13 ปรับปรุงขอบังคับฯ ระเบียบ ประกาศ ใหเอื้อตองานวิจัยและการ

บริการวิชาการ

 - - - งานบริหารงานทั่วไป,         

งานบริการวิชาการ,            

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

250,000.00 150,000.00 - 400,000.00 13.18

14 โครงการจัดทําฐานขอมูลบริบทชุมชนเขตจตุจักรและเขตลาดพราว  250,000.00 150,000.00 งานบริการวิชาการ

161,780.00 - - 161,780.00 5.33

15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยและการบริการวิชาการ

 96,400.00 - - 96,400.00 

16 โครงการประเมินผลโครงการ  65,380.00 - - 65,380.00 

กลยุทธที่ 1.2 ยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและบริการวิชาการ

 กลยุทธที่ 1.3  พัฒนาฐานขอมูล สารสนเทศดานการวิจัยและการบริการ

วิชาการ (เว็บไซต)

งานบริหารงานทั่วไป

กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา



14

ขับเคลื่อน

ยุทธ
ศาสตร วงเงิน รอยละ
งบรายได

งบรวมกลยุทธ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการตาม

พันธกิจ
งบแผนดิน งบอื่น

- - 511,590.00 511,590.00 16.86

17 โครงการติดตามความกาวหนาการวิจัย  - - 511,590.00 511,590.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

17 - 651,780.00 761,450.00 1,621,290.00 3,034,520.00 100 

กลยุทธที่ 1.5 การกํากับ ติดตามงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ

รวมโครงการและงบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาเปนนักวิจัยที่มีความสามารถตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ตัวชี้วัด 2.2 รอยละผลงานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่น การผลิตและพัฒนาครู ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ตัวชี้วัด 2.3 จํานวนโครงการวิจัย นวัตกรรมที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 

ตัวชี้วัด 2.4 จํานวนโครงการวิจัย นวัตกรรมในเชิงบูรณาการรวมกันหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ขับเคลื่อน

ยุทธ
ศาสตร วงเงิน รอยละ

- 95,600.00 419,840.00 515,440.00 35.44

1 โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวิจัย  - 209,920.00    209,920.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

  กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมทักษะความรูดานการวิจัย - 79,920.00 79,920.00 

  กิจกรรมที่ 2 ผลิตนักวิจัยทางการศึกษาและสรางผลงานทางวิชาการ - 30,000.00 30,000.00 

  กิจกรรมที่ 3 พี่เลี้ยงนักวิจัย - 100,000.00 100,000.00 

2 โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  95,600.00 - 95,600.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

- - 813,860.00 813,860.00 55.96

3 โครงการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  813,860.00 813,860.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

2.5 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(สอดคลองกับแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565)

กลยุทธ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการตาม

พันธกิจ
งบแผนดิน

คาเปาหมาย รอยละ 55

คาเปาหมาย รอยละ 15

 คาเปาหมาย 6 โครงการ

คาเปาหมาย 3 โครงการ

งบรายได งบอื่น
งบรวม

กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการเปนนักวิจัยที่มีความสามารถสูง

กลยุทธที่ 2.2 สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการทองถิ่น

และชุมชน
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ขับเคลื่อน

ยุทธ
ศาสตร วงเงิน รอยละ

กลยุทธ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการตาม

พันธกิจ
งบแผนดิน งบรายได งบอื่น

งบรวม

- - 50,000.00 50,000.00 3.44

4 โครงการสรางความรวมมือเพื่อสงเสริมใหมีการแสวงหาทุนอุดหนุนการ

วิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่หลากหลายและนวัตกรรมจาก

ภายนอก

 50,000.00 50,000.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

- - 40,000.00 40,000.00 2.75

5 โครงการพิจารณามอบรางวัลนักวิจัยดีเดน  - - 40,000.00 40,000.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

- - 35,000.00 35,000.00 2.41

6 โครงการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  - 35,000.00 35,000.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

1 5 - 95,600 1,358,700.00 1,454,300.00 100 

กลยุทธที่ 2.5 สงเสริมการทําวิจัยและนวัตกรรมในเชิงบูรณาการรวมกับ

หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน

รวมโครงการและงบประมาณ 

กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมใหมีการแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมที่

หลากหลาย

กลยุทธที่ 2.4 การสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี

คุณภาพและมีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ



17

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม

ตัวชี้วัด 3.1 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ คาเปาหมาย 25 เรื่อง

ตัวชี้วัด 3.2 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและนวัตกรรม คาเปาหมาย 3 เครือขาย

ตัวชี้วัด 3.3 ระดับคุณภาพของวารสารจันทรเกษมสารที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตามศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทยในกลุมฐาน 1 (TCI 1) คาเปาหมาย TCI ฐาน 2

ตัวชี้วัด 3.4 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชตอบสนองความตองการชุมชน คาเปาหมาย 5 เรื่อง

ตัวชี้วัด 3.5 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตอยอดใน 4 มิติ : เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย เชิงวิชาการ เชิงสังคม คาเปาหมาย 1 เรื่อง

ขับเคลื่อน

ยุทธ
ศาสตร วงเงิน รอยละ

- - 30,000.00 30,000.00 5.11

1 การเขียนบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  30,000.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

141,560.00 - 295,790.00 437,350.00 74.44

2 ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ    

“ราชภัฏวิจัย"

 - 295,790.00 295,790.00 

3 การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ (Thailand Research 

Expo )

         141,560.00 - - 141,560.00 

35,667.00 - - 35,667.00 6.07

4 โครงการระบบรับสงบทความแบบออนไลน (Online Journal System)  35,667.00 - - 35,667.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

2.5 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(สอดคลองกับแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565)

กลยุทธ ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
ตามพันธกิจ งบแผนดิน งบรายได งบอื่น

งบรวม

กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธที่ 3.2 การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและ

นวัตกรรม

กลยุทธที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพวารสารจันทรเกษมสาร
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ขับเคลื่อน

ยุทธ
ศาสตร วงเงิน รอยละ

กลยุทธ ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
ตามพันธกิจ งบแผนดิน งบรายได งบอื่น

งบรวม

84,473.00 - - 84,473.00 14.38

5 โครงการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน และ

การพัฒนาการศึกษาของประเทศ

 84,473.00 - - 84,473.00 งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

  กิจกรรมที่ 1 สังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยและประเมินการใช

ประโยชนจากงานวิจัย

84,473.00 

5 261,700.00 - 325,790 587,490.00 100 

กลยุทธที่ 3.4 สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชเพื่อตอบสนองความตองการของ

ชุมชนและตอยอดในเชิงพาณิชย

รวมโครงการและงบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปนแหลงเรียนรูและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”

ตัวชี้วัด 4.1 รอยละของความพึงพอใจตอการบริการวิชาการ คาเปาหมาย รอยละ 80

ตัวชี้วัด 4.2 รอยละของครู บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับความรู ความสามารถและนําไปใชประโยชน คาเปาหมาย รอยละ 75

ตัวชี้วัด 4.3 รอยละของชุมชน หรือกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ หรือคุณภาพชีวิตและนําไปใชประโยชน คาเปาหมาย รอยละ 75

ขับเคลื่อน

ยุทธ
ศาสตร วงเงิน รอยละ

150,000.00 - - 150,000.00 25.00

1 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP        150,000.00 - - 150,000.00 

  กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพรอม         66,800.00 - - 66,800.00 

  กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผล         83,200.00 - - 83,200.00 

- - - - 0.00

250,000.00 - - 250,000.00 41.67

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร        250,000.00 - - 250,000.00 งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ

2.5 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(สอดคลองกับแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565)

กลยุทธ ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการตาม

พันธกิจ
งบแผนดิน งบรายได งบอื่น

งบรวม

กลยุทธ 4.1 สงเสริม สนับสนุน การเรียนรูตามความตองการของทองถิ่น และชุมชน

กลยุทธ 4.2 สงเสริมการจัดการบริการวิชาการเพื่อหารายไดของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ  4.3 สรางความรวมมือในการบริการวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
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ขับเคลื่อน

ยุทธ
ศาสตร วงเงิน รอยละ

กลยุทธ ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการตาม

พันธกิจ
งบแผนดิน งบรายได งบอื่น

งบรวม

200,000.00 - - 200,000.00 33.33

3 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อแกปญหา

ความยากจนของประชาชนในทองถิ่น

       200,000.00 - - - 

  กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพรอม         66,900.00 - - - 

  กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผล       133,100.00 - - - 

2 1 600,000.00 - - 600,000.00 100 

งานบริการวิชาการ

รวมโครงการและงบประมาณ 

กลยุทธ  4.4 บูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน  และบริการวิชาการแบบมีสวนรวม

ระหวางมหาวิทยาลัยกับภาครัฐและภาคเอกชน
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