ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562

บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบั บนี้ภ ายใตหลักการที่ สอดคล องและเชื่ อมโยงกับ แผนกลยุทธมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏจั นทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 สอดคลองกับ นโยบายรัฐบาลและนโยบายการอุดมศึ กษาของ
ประเทศ เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565
โดยนําขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาเปนแนวทางการจัดทําแผนดังกลาว
งบประมาณที่ใชตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 ประกอบดวย 1) งบประมาณ
แผนดินที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล จํานวน 1,513,480 บาท 2) งบประมาณเงินรายไดและงบเงินรับฝากที่
ได รั บ ความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ทยาลัย จํ า นวน 857,050 บาท 3) งบประมาณจากเงินกองทุ นวิ จั ย
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม จํ านวน 3,305,780 บาท รวมงบประมาณสนับ สนุ นรวมทั้งสิ้น จํ านวน
5,676,310 บาท โครงการตามแผนปฏิ บัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 2 ประเภท คือ
1) โครงการตามพันธกิจ มีจํานวน 20 โครงการ และ 2) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร มีจํานวน 11 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
มีงบประมาณสนับสนุน จํานวน 3,034,520 บาท คิดเปนรอยละ 53.46 มีจํานวน 17 โครงการ จําแนกเปน
โครงการตามพันธกิจ 17 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และชุ มชน การผลิ ตครู การพั ฒ นาครู และบุคลากรทางการศึกษา มีงบประมาณสนั บสนุ น จํ านวน
1,454,300 บาท คิดเปนรอยละ 25.62 มีจํานวน 6 โครงการ จําแนกเปนโครงการตามพันธกิจ 1 โครงการ
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 5 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยาง
เปนรูปธรรม มีงบประมาณสนับสนุน จํานวน 587,490 บาท คิดเปนรอยละ 10.35 มีจํานวน 5 โครงการ
จําแนกเปนโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 5 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น และ
ชุมชน มีงบประมาณสนับสนุน จํานวน 600,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.57 มีจํานวน 3 โครงการ จําแนก
เปนโครงการตามพันธกิจ 2 โครงการ และโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 1 โครงการ ดังตารางที่ 1 ตาราง
ที่ 2 และตารางที่ 3

ก

ตารางที่ 1 งบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร และแหลงเงิน
1
2

3
4

ประเด็นยุทธศาสตร
พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
และการบริการวิชาการ มีงบประมาณ
สนับสนุน
สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน การ
ผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจยั ไปสู
การใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม มี
งบประมาณสนับสนุน
พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความ
ตองการของทองถิ่น และชุมชน
รวม

งบแผนดิน
651,780

งบรายได
761,450

งบอื่น
1,621,290

หนวย : บาท
รอยละ
รวม
3,034,520 53.46

-

95,600

1,358,700

1,454,300 25.62

261,700

-

325,790

587,490 10.35

600,000

-

-

600,000 10.57

1,513,480

857,050

3,305,780

5,676,310

100

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 2 ประเภท คือ 1) โครงการ
ตามพั น ธกิ จ มี จํ า นวน 20 โครงการ และ 2) โครงการขั บ เคลื่อ นยุท ธศาสตร มี จํ า นวน 11 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ สามารถจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรไดดังตารางที่ 2

ข

ตารางที่ 2 จํานวนโครงการจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
ประเภทโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร
1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจยั ไปสูการใชประโยชนอยางเปน
รูปธรรม มีงบประมาณสนับสนุน
4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น และชุมชน
รวม
รอยละ

รวม

ตาม ขับเคลื่อน
จํานวน รอยละ
พันธกิจ ยุทธศาสตร

17
1

5

17
6

54.84
19.35

-

5

5

16.13

2
20
64.52

1
11
35.48

3
31
100

9.68
100

แนวทางการจัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลั ยจัดประชุ มชี้แจงการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 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
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งการจัดทํางบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมไดจัดทําภายใตกรองแนวคิด ดังนี้
1.1 การจัดทํางบประมาณแบบมุงผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic PerformanceBased Budgeting)
1.2 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1.3 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสูความเปนเลิศ (Reprofiling)
พ.ศ. 2559-2574
1.5 ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ
20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
1.6 นโยบายอธิการบดี
1.7 แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทั้ ง นี้ ก ารกํ า หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ แ ละแนวทางการจั ด สรรงบประมาณประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพิจารณาความเหมาะสมของการใชงบประมาณ
รายจายที่กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ผลลัพธ ตัวชี้วัด การใชจายงบประมาณและการดําเนินงาน
ที่ชัดเจน นอกจากนี้การจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะตองมุงสนับสนุน
ค

กิจกรรมที่ไมไดรับงบประมาณแผนดิน หรือไดรับงบประมาณในการทํากิจกรรมไมเพียงพอ โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของการจั ด สรร เพื่ อ บริ ห ารจั ด การด า นการเงิ น และงบประมาณเงิ น รายได ให เ กิ ด
ประสิ ทธิภ าพและเปนประโยชน สูงสุ ดของมหาวิทยาลั ย โดยมหาวิทยาลัย กําหนดนโยบายการจัดสรร
งบประมาณเปนนโยบายทั่วไปและนโยบายมุงเนนประจําป ดังนี้
นโยบายทั่วไป
1) การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรที่สอดคลองกัน นโยบายสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม แผนกลยุ ท ธ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสูความเปนเลิศ Reprofiling พ.ศ. 2559 - 2574
นโยบายอธิการบดี แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 ตลอดจนคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธ ตามเปาหมายที่กําหนดไว
2) การบู ร ณาการเงิ น งบประมาณรายไดและเงิน งบประมาณแผน ดิน อยางเหมาะสม
เพื่ อการดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ โดยพั ฒ นารูป แบบและระบบการใหบ ริการที่มีป ระสิท ธิภ าพ เป น การ
ดําเนินการเชิงรุก
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใชจายงบประมาณ และการควบคุมรายจาย
โดยคํานึงถึงความประหยัด ความคุมคา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใส
4) การใหความสําคัญกับแผนงาน โครงการที่มีการบูรณาการใชทรัพยากรรวมกัน ทั้งนี้
ใหคํานึงถึ งระเบีย บ ข อบังคับที่ เกี่ยวของ โครงสรางและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และการบริหาร
ทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) การใหความสําคัญกับงบประมาณที่เชื่อมโยง สอดคลอง สนับสนุนทิศทาง เปาหมาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณสูคณะ
สํานัก สถาบัน และหนวยงานตาง ๆ
6) การใหหัวหนาหนวยงาน (คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน) จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติงาน (Performance Agreement) หรือคํารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย (อธิการบดี)
ที่สอดคล องกั บแนวปฏิบัติของทางราชการในการบริหารจัด การแบบมุงเนน ผลงานตามยุทธศาสตรที่มี
ประสิทธิภาพ
7) การใช ง บประมาณเพื่ อ เป น ทุ น ในการสร า งรายได แ ละสิ ท ธิ ป ระโยชน ก ลั บ สู
มหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายไดเปนงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป เพื่อให
หนวยงานนําไปใชสําหรับรายการที่งบประมาณแผนดินไดรับจัดสรรไมเพียงพอ โดยใหเบิกจายงบประมาณ
แผนดินกอนเสมอ
2. ให จั ดทํ างบประมาณเงิ น รายได ป งบประมาณ 2562 ควบคูกับ วงเงิ น งบประมาณรายจ า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผนดิน) เพื่อใหทราบวงเงินแตละหนวยงานจากทุกแหลงที่มา
ของงบประมาณ
3. จั ดทํ า งบประมาณให ส อดคลอ งกับ ยุท ธศาสตรของประเทศ ยุท ธศาสตรข องมหาวิทยาลั ย
ยุทธศาสตรของหนวยงาน ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หรือตัวชี้วัด
ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ง

4. จัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร โดยมีการวัดผลความสําเร็จของผลงาน
ดวยตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถวัดคาไดและครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
5.จั ด ทํ า งบประมาณโดยเน น การประหยั ด ความคุ ม ค า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และความโปร ง ใส
6. หนวยงานตางๆ ควรมีการทบทวน เปาหมายการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามภารกิจ
พื้นฐาน และภารกิจยุทธศาสตรในปที่ผานมา ทบทวนคาใชจายของโครงการ/กิจกรรมใชหลักการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิก โครงการ/กิจกรรมที่หมดความจําเปนหรือมีความสําคัญ
ในระดับรองหรือมีความซ้ําซอนกัน
7. การจั ด ทํ า โครงการ/กิ จ กรรมควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ ผลการประเมิ น และขอ เสนอแนะของ
หนวยงานประเมินตางๆ เชน ผลการประเมินการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เปนตน
8. คณะควรจัดสรรวงเงินเพื่อการพัฒนาในดานตางๆ เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
9. การจัดทํางบประมาณเนนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ลงสูนักศึกษามากที่สุด
10. โครงการ/กิ จ กรรมที่ อ บรมให นั ก ศึ ก ษาต อ งเป น การอบรมที่ เ พิ่ ม ทั ก ษะให กั บ นั ก ศึ ก ษา
ไมซ้ําซอนกับวิชาเอกและเนื้อหาที่สอนปกติ และตองสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา
11. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ตองตอบสนองความตองการของชุมชน/สังคม
อยางแทจริง เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได
12. เนนการรายงานและติดตามประเมินผลที่เปนระบบอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
องคกรใหดียิ่งขึ้น
กลไกการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
จันทรเกษม ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งเปนผูแทนจาก
ทุกหนวยงาน โดยมีรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนเปนประธาน มีผูอํานวยการ กองนโยบายและแผน
บุคลากรกองนโยบายและแผนเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลําดับ ดําเนินการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานเปนรายไตรมาสเพื่อเปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพื่อคนหาวามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม ขอมูลที่ไดจากการติดตาม
ประเมินผลจะเสนอตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย เพื่อรายงานใหทราบถึงปญหาในการปฏิบัติงานและ
ใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเปาหมาย/โครงการ/กิจกรรมใหเหมาะสม
สอดคลองกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางในการ
บริหารมหาวิทยาลัยตอไป
วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเปาหมายที่ตั้งไว
2. เพื่อใชเปนขอมูลสะทอนกลับใหมหาวิทยาลัย ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้ง
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงานเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก
จ

แนวทางการติดตามและประเมินผล
1. ติดตามผลการใชจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในแตละไตรมาส
2. ประเมินความกาวหนาและผลสรุปโครงการโดยคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจําป ของมหาวิทยาลัย
3. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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1.1 หลักการและเหตุผล
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1.4 ขอมูลเชิงยุทธศาสตรแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ
2.5 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยาง
เปนรูปธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น
และชุมชน
ภาคผนวก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทําเปนแผนสี่ป ซึ่งจะตอง
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 โดยในแตละปงบประมาณใหสวนราชการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ในกรณีที่สวน
ราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให
สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น และเมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํา
รายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี
สถาบันวิ จัยและพั ฒนา ดํา เนิน งานเพื่ อสงเสริม สนับ สนุน และพั ฒนา ตามภาระหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 8 ดังนี้
(1) แสวงหาความจริ ง เพื่ อ สู ค วามเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ บนพื้ น ฐานของภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่ น
อี ก ทั้ ง ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ในชุ ม ชน เพื่ อ ช ว ยให ค นในท อ งถิ่ น รู เ ท า ทั น การเปลี่ ย นแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ
(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
เพื่อประโยชนของสวนรวม
(5) เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิ ด
การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาไดคํานึงถึง
ความสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนกลยุทธของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565
1

1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนแนวทางดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีความสอดคลอง
กับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา พ.ศ. 2561-2565
2) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติ
3) เพื่อกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ไดมีกระบวนการมีสวนรวมจากบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใตนโยบายสภาและมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 กรอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีกระบวนการสําคัญ ดังนี้
 รวบรวม วิ เ คราะห ข อ มู ล สารสนเทศ วิ เ คราะห จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาสและอุ ป สรรค
(SWOT Analysis) และผลการดําเนินงานของปที่ผานมา
 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อ ราง แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และรวมกันวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใช พรอมทั้งวิเคราะหแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 คณะทํางาน ปรับปรุงขอมูลตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และจัดทํา งบประมาณที่สอดคลอง
กับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ราง 1)
 เสนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (ร า ง 1) ต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 คณะทํางาน ปรับปรุงขอมูลตามที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอแนะ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ราง 2)
 เสนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (ร า ง 2) ต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ในคราวประชุมครั้งที่ ..../2562 วันที่ ....กุมภาพันธ 2562
 คณะทํ า งาน ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ตามที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
เสนอแนะ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ราง 3)
 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทําและเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ฉบับสมบูรณ) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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จันทรเกษม

แผนภาพกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รวบรวม วิเคราะห ขอมูล สารสนเทศ วิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis) และผลการดําเนินงานของปที่ผานมา
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําป พ.ศ. 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561)
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา (ราง 1)
ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา (วันที่ .............. 2562)
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา (ราง 2)
เสนอคณะกรรมการฯ
มติคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา
เห็นชอบ

ปรับปรุงขอมูลแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา (ราง 3)
เสนอคณะกรรมการฯ

จัดทําและเผยแพรแผนปฏิบัตริ าชการประจําป 2562
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ไมเห็นชอบ

1.4 ขอมูลเชิงยุทธศาสตรแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.4.1 ปรัชญา (Philosophy)
พัฒนาการวิจัย สรางนวัตกรรม และบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย
และชุมชนทองถิ่น
1.4.2 วิสัยทัศน (Vision)
เปนศูนยกลางการวิจัย การสรางนวัตกรรม และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
1.4.3 พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยดวยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
3. การพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง
4. สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นและชุมชนเมือง
5. สงเสริมสนับสนุน เครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ
6. สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
7. สงเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
1.4.4 เอกลักษณของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Uniqueness)
เป น หน ว ยงานที่ ส ร า งและพั ฒ นานั ก วิ จั ย ที่ มี จ รรยาบรรณนั ก วิ จั ย และพั ฒ นางานวิ จั ย
ที่นําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม
1.4.5 คานิยมรวม
มีจิตบริการสานสัมพันธ เพื่อคุณภาพงานที่ดี
1.4.6 รายละเอียดเชิงยุทธศาสตร
แผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2565 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปนแนวทาง
ดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 และแผนกลยุ ทธ ของสถาบัน วิจัย และพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2565
2) เพื่ อ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ ส ามารถนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ
3) เพื่อกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 18 ตัวชี้วัด และ 18 กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
เปาประสงค
1. สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี ร ะบบบริ ห ารและจั ด การงานวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการที่ มี
ประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัด
1.1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.2 ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.3 จํานวนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศดานการวิจัยที่ไดรับการปรับปรุง
1.4 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัย และการบริการวิชาการที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.5 รอยละของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ไดรับการพัฒนา
1.6 รอยละของงานวิจัยที่สําเร็จตามสัญญารับทุน
กลยุทธ
1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
1.2 ยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและบริการวิชาการ
1.3 พัฒนาฐานขอมูล สารสนเทศดานการวิจัยและการบริการวิชาการ
1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.5 การกํากับ ติดตามงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และ
ชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงค
1. ทองถิ่น ชุมชน และคุณภาพการศึกษาไดรับการพัฒนาจากงานวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัด
2.1 รอยละบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาเปนนักวิจัยที่มีความสามารถตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
2.2 รอยละผลงานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่น การผลิตและ
พัฒนาครู ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
2.3 จํานวนโครงการวิจัยนวัตกรรมทีไ่ ดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
2.4 จํ า นวนโครงการวิ จั ย นวั ต กรรมในเชิ ง บู ร ณาการร ว มกับ หนว ยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
กลยุทธ
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการเปนนักวิจัยที่มีความสามารถสูง
2.2 สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการทองถิ่นและชุมชน การผลิตครู การ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.3 สงเสริมใหมีการแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมที่หลากหลาย
2.4 การสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
2.5 สงเสริมการทําวิจัยและนวัตกรรมในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
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รูปธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปน
เปาประสงค
1. ผลงานวิจัยไดนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัด
3.1 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
3.2 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและนวัตกรรม
3.3 ระดับคุณภาพของวารสารจันทรเกษมสารที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตามศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทยในกลุมฐาน 1 (TCI 1)
3.4 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชตอบสนองความตองการชุมชน
3.5 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตอยอดใน 4 มิติ: เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย เชิงวิชาการ
เชิงสังคม
กลยุทธ
3.1 สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม
3.2 การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและนวัตกรรม
3.3 ยกระดับคุณภาพวารสารจันทรเกษมสาร
3.4 สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและตอยอดใน 4 มิติ:
เชิงนโยบายเชิงพาณิชย เชิงวิชาการ เชิงสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น และชุมชน
เปาประสงค
1. การบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและชุมชน
ตัวชี้วัด
4.1 รอยละของความพึงพอใจตอการบริการวิชาการ
4.2 รอยละของครู บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับความรู ความสามารถและนําไปใชประโยชน
4.3 รอยละของชุมชน หรือกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ หรือคุณภาพ
ชีวิตและนําไปใชประโยชน
กลยุทธ
4.1 สงเสริม การบริการวิชาการตามความตองการของทองถิ่น ชุมชน และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาชาติ
4.2 สงเสริมการจัดการบริการวิชาการเพื่อหารายไดของมหาวิทยาลัย
4.3 สรางความรวมมือในการบริการวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน หนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
4.4 บูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการแบบมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัย
กับภาครัฐและภาคเอกชน

6

บทที่ 2
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
2.1 สรุปงบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและแหลงเงิน
งบประมาณที่ใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร
จากรัฐบาล จํานวน 1,513,480 บาท 2) งบประมาณเงินรายไดและงบเงินรับฝากที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิ ทยาลั ย จํ านวน 857,050 บาท 3) งบประมาณจากเงินกองทุ นวิจั ย มหาวิทยาลั ยราชภัฏจั นทรเกษม
จํานวน 3,305,780 บาท โดยมีงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น จํานวน 5,676,310 บาท จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตรไดดังนี้
ตารางที่ 1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตรและแหลงเงิน
ประเด็นยุทธศาสตร

งบแผนดิน

งบรายได

งบอื่น

รวม

รอยละ

1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
และการบริการวิชาการ มีงบประมาณ
สนับสนุน

651,780

761,450

1,621,290

3,034,520 53.46

2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน การ
ผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

-

95,600

1,358,700

1,454,300 25.62

3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจยั ไปสู
การใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม มี
งบประมาณสนับสนุน
4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความ
ตองการของทองถิ่น และชุมชน
รวม
รอยละ

261,700

-

325,790

587,490 10.35

600,000

-

-

600,000 10.57

1,513,480
26.66

857,050
15.10

7

3,305,780
58.24

5,676,310
100

100

2.2 สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและแหลงเงิน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ

งบแผนดิน
โครงการ งบประมาณ
4
651,780

2. สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน การ
ผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

0

3. สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม

3

4. พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น และชุมชน
รวม
หมายเหตุ *รอยละ = งบประมาณที่จัดสรรตามยุทธศาสตร x 100
งบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด

-

งบรายได
โครงการ งบประมาณ
6
761,450

7

งบอื่น
งบประมาณ
1,621,290

โครงการ

17

รวม
งบประมาณ
3,034,520

โครงการ

*รอยละ
53.46

1

95,600

5

1,358,700

6

1,454,300

25.62

261,700

-

-

2

325,790

5

587,490

10.35

3

600,000

-

-

-

3

600,000

10.57

10

1,513,480

7

31

5,676,310

100

8

857,050

14

3,305,780

2.3 สรุปจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเภทโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร
1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น และชุมชน
รวม
รอยละ

9

ประเภทโครงการ
ตาม
ขับเคลื่อน
พันธกิจ
ยุทธศาสตร
17
1
5
2
20
64.52

5
1
11
35.48

รวม
จํานวน

รอยละ

17
6

54.84
19.35

5
3
31
100

16.13
9.68
100

2.4 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ

651,780

761,450

1,621,290

งบรวม
วงเงิน
รอยละ
3,034,520 53.46

กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1.2 ยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาฐานขอมูล สารสนเทศดานการวิจัยและการบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
กลยุทธที่ 1.5 การกํากับ ติดตามงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน
การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

240,000

611,450

1,109,700

1,961,150

250,000
161,780
-

150,000
95,600

511,590
1,358,700

400,000
161,780
511,590
1,454,300

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ

งบแผนดิน

งบรายได

งบอื่น

กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการเปนนักวิจัยที่มีความสามารถสูง
กลยุทธที่ 2.2 สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการทองถิ่นและชุมชน
การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

-

95,600
-

419,840
813,860

515,440
813,860

กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมใหมีการแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมที่หลากหลาย
กลยุทธที่ 2.4 การสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ
กลยุทธที่ 2.5 สงเสริมการทําวิจัยและนวัตกรรมในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน

-

-

50,000
40,000

50,000
40,000

-

-

35,000

35,000
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25.62

งบประมาณ (บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ

งบแผนดิน

งบรายได

งบอื่น

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธที่ 3.2 การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและนวัตกรรม

261,700
141,560

-

กลยุทธที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพวารสารจันทรเกษมสาร
กลยุทธที่ 3.4 สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและตอ
ยอดใน 4 มิติ : เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย เชิงวิชาการ เชิงสังคม

35,667
84,473

-

-

35,667
84,473

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น และชุมชน
กลยุทธที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุน การเรียนรูตามความตองการของทองถิ่น และชุมชน
กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมการจัดการบริการวิชาการเพื่อหารายไดของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 4.3 สรางความรวมมือในการบริการวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

600,000
150,000
250,000

-

-

600,000
150,000
250,000

กลยุทธที่ 4.4 บูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการแบบมีสวนรวม
ระหวางมหาวิทยาลัยกับภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งสิ้น

200,000

-

-

200,000

1,513,480
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857,050

325,790
30,000
295,790

งบรวม
วงเงิน
รอยละ
587,490 10.35
30,000
437,350

3,305,780

5,676,310

10.57

100

2.5 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(สอดคลองกับแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด 1.1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัด 1.2 ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัด 1.3 จํานวนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศดานการวิจัยที่ไดรับการปรับปรุง
ตัวชี้วัด 1.4 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัย และการบริการวิชาการที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด 1.5 รอยละของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัด 1.6 รอยละของงานวิจัยที่สําเร็จตามสัญญารับทุน
กลยุทธ

ประเภทโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตาม ขับเคลื่อน
พันธกิจ ยุทธศาสตร

1 ทบทวนแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ป พ.ศ.
2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563)



2
3
4
5






บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย สายวิทยาศาสตร

รอยละ 78
ระดับ ดี
5 ฉบับ
2 ฐาน
รอยละ 80
รอยละ 50

งบประมาณ (บาท)
งบแผนดิน
240,000.00

กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย

240,000.00
-

12

งบรายได

งบรวม

งบอื่น

ผูรับผิดชอบโครงการ

วงเงิน
รอยละ
611,450.00 1,109,700.00 1,961,150.00 64.63
43,350.00
42,750.00
-

467,400.00
159,900.00

43,350.00

งานบริหารงานทั่วไป

240,000.00
42,750.00
467,400.00
159,900.00

งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

กลยุทธ

ประเภทโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

6 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย สายสังคมศาสตร

ตาม ขับเคลื่อน
พันธกิจ ยุทธศาสตร


งบประมาณ (บาท)
งบรวม

ผูรับผิดชอบโครงการ

งบแผนดิน

งบรายได

-

-

159,900.00

วงเงิน
รอยละ
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย
159,900.00

งบอื่น

7 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย



-

-

153,600.00

153,600.00

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

8 ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร
9 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวารสารจันทรเกษมสาร



-

-

156,300.00

156,300.00

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย



-

-

12,600.00

12,600.00

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

10 เงินอุดหนุนสมทบเขากองทุนวิจัยฯ
11 โครงการศึกษาดูงานดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
12 โครงการศึกษาดูงานดานจริยธรรมการวิจัยในสัตว
กลยุทธที่ 1.2 ยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและบริการวิชาการ





-

13 ปรับปรุงขอบังคับฯ ระเบียบ ประกาศ ใหเอื้อตองานวิจัยและการ
บริการวิชาการ



-

กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาฐานขอมูล สารสนเทศดานการวิจัยและการบริการ
วิชาการ (เว็บไซต)
14 โครงการจัดทําฐานขอมูลบริบทชุมชนเขตจตุจักรและเขตลาดพราว



กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

-

500,000.00
12,150.00
13,200.00
-

-

-

250,000.00

150,000.00

250,000.00

150,000.00

500,000.00
12,150.00
13,200.00
-

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

0.00

-

-

400,000.00

งานบริหารงานทั่วไป,
งานบริการวิชาการ,
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

13.18
งานบริการวิชาการ

161,780.00

-

-

161,780.00

15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยและการบริการวิชาการ



96,400.00

-

-

96,400.00

16 โครงการประเมินผลโครงการ



65,380.00

-

-

65,380.00

13

งานบริหารงานทั่วไป

5.33
งานบริหารงานทั่วไป

กลยุทธ

ประเภทโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตาม ขับเคลื่อน
พันธกิจ ยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)

รวมโครงการและงบประมาณ

-

-

511,590.00

วงเงิน
รอยละ
511,590.00 16.86

-

-

511,590.00

511,590.00



17

-

ผูรับผิดชอบโครงการ

งบรายได

กลยุทธที่ 1.5 การกํากับ ติดตามงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
17 โครงการติดตามความกาวหนาการวิจัย

งบรวม

งบแผนดิน

651,780.00

14

งบอื่น

761,450.00 1,621,290.00 3,034,520.00

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

100

2.5 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(สอดคลองกับแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565)

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
กลยุทธ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ
ตาม ขับเคลื่อน
พันธกิจ ยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)
งบแผนดิน
-

กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการเปนนักวิจัยที่มีความสามารถสูง


1 โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวิจัย
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมทักษะความรูดานการวิจัย
กิจกรรมที่ 2 ผลิตนักวิจัยทางการศึกษาและสรางผลงานทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 3 พี่เลี้ยงนักวิจัย
2 โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
กลยุทธที่ 2.2 สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการทองถิ่น
และชุมชน
3 โครงการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
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คาเปาหมาย รอยละ 55
คาเปาหมาย รอยละ 15
คาเปาหมาย 6 โครงการ
คาเปาหมาย 3 โครงการ

419,840.00

งบรวม
วงเงิน
รอยละ
515,440.00 35.44

-

209,920.00
79,920.00

209,920.00
79,920.00

-

30,000.00

30,000.00

100,000.00
813,860.00

100,000.00
95,600.00
813,860.00

813,860.00

813,860.00

งบรายได
95,600.00

95,600.00
-

งบอื่น

ผูรับผิดชอบโครงการ

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

55.96
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

กลยุทธ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ
ตาม ขับเคลื่อน
พันธกิจ ยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)
งบแผนดิน

งบรายได

-

-

กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมใหมีการแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมที่
หลากหลาย


4 โครงการสรางความรวมมือเพื่อสงเสริมใหมีการแสวงหาทุนอุดหนุนการ
วิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่หลากหลายและนวัตกรรมจาก
ภายนอก
กลยุทธที่ 2.4 การสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพและมีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ
5 โครงการพิจารณามอบรางวัลนักวิจัยดีเดน
กลยุทธที่ 2.5 สงเสริมการทําวิจัยและนวัตกรรมในเชิงบูรณาการรวมกับ
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน



6 โครงการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย



รวมโครงการและงบประมาณ

1

5

50,000.00

50,000.00

-

-

40,000.00

40,000.00

-

-

40,000.00
35,000.00

40,000.00
35,000.00

-

35,000.00

35,000.00

-

16

50,000.00

งบรวม
วงเงิน
รอยละ
50,000.00
3.44

งบอื่น

95,600 1,358,700.00 1,454,300.00

ผูรับผิดชอบโครงการ

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

2.75
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

2.41
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

100

2.5 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(สอดคลองกับแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัด 3.1 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด 3.2 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและนวัตกรรม

คาเปาหมาย 25 เรื่อง
คาเปาหมาย 3 เครือขาย
คาเปาหมาย TCI ฐาน 2
คาเปาหมาย 5 เรื่อง
คาเปาหมาย 1 เรื่อง

ตัวชี้วัด 3.3 ระดับคุณภาพของวารสารจันทรเกษมสารที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตามศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทยในกลุมฐาน 1 (TCI 1)

ตัวชี้วัด 3.4 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชตอบสนองความตองการชุมชน
ตัวชี้วัด 3.5 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตอยอดใน 4 มิติ : เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย เชิงวิชาการ เชิงสังคม
ประเภทโครงการ
กลยุทธ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามพันธกิจ

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)
งบแผนดิน

งบรายได

-

-

กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม
1 การเขียนบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ



กลยุทธที่ 3.2 การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและ
นวัตกรรม


3 การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ (Thailand Research
Expo )



กลยุทธที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพวารสารจันทรเกษมสาร
4 โครงการระบบรับสงบทความแบบออนไลน (Online Journal System)



30,000.00

ผูรับผิดชอบโครงการ

วงเงิน
รอยละ
30,000.00
5.11
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

30,000.00
141,560.00

2 ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย"

งบรวม

งบอื่น

-

295,790.00

437,350.00

-

295,790.00

295,790.00

141,560.00

-

-

141,560.00

35,667.00

-

-

35,667.00

35,667.00

-

-

35,667.00

17

74.44
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

6.07
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

ประเภทโครงการ
กลยุทธ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามพันธกิจ

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร

กลยุทธที่ 3.4 สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชเพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและตอยอดในเชิงพาณิชย
5 โครงการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน และ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศ



กิจกรรมที่ 1 สังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยและประเมินการใช
ประโยชนจากงานวิจัย

รวมโครงการและงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
งบแผนดิน

งบรายได

งบรวม

งบอื่น

ผูรับผิดชอบโครงการ

84,473.00

-

-

วงเงิน
รอยละ
84,473.00 14.38

84,473.00

-

-

84,473.00

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

84,473.00

5

261,700.00

18

-

325,790

587,490.00

100

2.5 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(สอดคลองกับแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปนแหลงเรียนรูและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ”

ตัวชี้วัด 4.1 รอยละของความพึงพอใจตอการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด 4.2 รอยละของครู บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับความรู ความสามารถและนําไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด 4.3 รอยละของชุมชน หรือกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ หรือคุณภาพชีวิตและนําไปใชประโยชน
กลยุทธ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ
ตาม ขับเคลื่อน
พันธกิจ ยุทธศาสตร

กลยุทธ 4.1 สงเสริม สนับสนุน การเรียนรูตามความตองการของทองถิ่น และชุมชน
1 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP



กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพรอม
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผล

กลยุทธ 4.3 สรางความรวมมือในการบริการวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
2 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ (บาท)
งบแผนดิน
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งบรายได

งบรวม

งบอื่น

ผูรับผิดชอบโครงการ

150,000.00

-

-

วงเงิน
รอยละ
150,000.00 25.00

150,000.00

-

-

150,000.00

66,800.00
83,200.00

-

-

66,800.00
83,200.00

-

-

250,000.00

-

-

250,000.00

250,000.00

-

-

250,000.00

-

กลยุทธ 4.2 สงเสริมการจัดการบริการวิชาการเพื่อหารายไดของมหาวิทยาลัย

คาเปาหมาย รอยละ 80
คาเปาหมาย รอยละ 75
คาเปาหมาย รอยละ 75

-

งานบริการวิชาการ

0.00
41.67
งานบริการวิชาการ

กลยุทธ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ
ตาม ขับเคลื่อน
พันธกิจ ยุทธศาสตร

กลยุทธ 4.4 บูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการแบบมีสวนรวม
ระหวางมหาวิทยาลัยกับภาครัฐและภาคเอกชน
3 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อแกปญหา
ความยากจนของประชาชนในทองถิ่น



กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพรอม
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผล

รวมโครงการและงบประมาณ

2

1
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งบประมาณ (บาท)
งบแผนดิน

งบรายได

งบรวม

งบอื่น

วงเงิน
รอยละ
200,000.00 33.33

200,000.00

-

-

200,000.00

-

-

-

66,900.00

-

-

-

133,100.00

-

-

-

600,000.00

-

-

ผูรับผิดชอบโครงการ

600,000.00

งานบริการวิชาการ

100

ภาคผนวก
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