แผนปฏิบัติงานดานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองดานนโยบายและแผน
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มีนาคม 2562
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

คํานํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อเปนการสงเสริมการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวบงชี้ตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 –
2565 และแผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิ บัติงานด านวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัน ทรเกษม ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562
ฉบับนี้ ประกอบดวย บทนํา แผนปฏิบัติงานดานวิจัย และการติดตามและประเมินผล งบประมาณรวมทั้งสิ้น
10,868,356 บาท โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนาครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา การพั ฒ นาท อ งถิ่ น และชุ มชนเมื อ ง มี โ ครงการรองรั บ 13 โครงการ วงเงิ น
9,938,720 บาท
2) เพื่อส งเสริ มและสนั บสนุ น การนําผลงานวิจัย ไปใชป ระโยชน หรือบูร ณาการกับ พัน ธกิจ อื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัย มีโครงการรองรับ 10 โครงการ วงเงิน 929,630 บาท
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม รวมทั้งผูรับผิดชอบในแตละโครงการและกิจกรรม
อยางชัดเจน เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานไดอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และการดําเนินโครงการ ซึ่งไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงคตามแผนไว จํานวน 3 ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้
จะเปนแนวทางการดําเนินงานดานวิจัยของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดตอไป
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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บทสรุปผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของวัตถุประสงค จํานวน 3 ตัวชี้วัด มีโครงการทั้งสิ้น 23 โครงการ วงเงิน
รวม 10,868,350 บาท โครงการจําแนกตามวัตถุประสงคไดดังนี้
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง มีตัวชี้วัด 1 ตัว มีโครงการรองรับ 13 โครงการ
วงเงิน 9,938,720 บาท
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัด 2 ตัว มีโครงการรองรับ 10 โครงการ วงเงิน 929,630 บาท
โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม หนวยงานที่รับผิดชอบจะไดนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดแผนงาน
ตอไป มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค จํานวน 3 ตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น
ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารยประจํา
และนักวิจัย
คาเปาหมาย รอยละ 21
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอจํานวน
งานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
คาเปาหมาย รอยละ 11
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัยตอจํานวนงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
คาเปาหมาย รอยละ 11

[ค]

สวนที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติการศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
ได กํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไว ใ นหมวด 6 ดั ง นี้ มาตรา 47
ใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาตองเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงตางๆ
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ดังนั้ น มหาวิทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษมจึงไดจัดทําแผนปฏิ บัติงานดานวิจั ย ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อเปนการสงเสริมการดําเนินงานตามตัวบงชี้เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและให
สอดคล องกั บ ปรัช ญา ปณิ ธ าน แผนกลยุ ทธมหาวิทยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการจั ดทํ าแผนดังกลาว ซึ่งมุงเนนการมีสว นรว มของผูเกี่ยวของเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันตอไป
1.2 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย
แผนปฏิ บั ติ ง านด า นวิ จั ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ได ผ า นกระบวนการมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีความรูความสามารถและมีความ
เกี่ยวของกับแผนดังกลาว โดยผานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวมกันระดมความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะที่
เปนประโยชน รวมกับการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปน
ขอมูลประกอบการจัดทําแผนดังกลาว
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัยอยางเปนระบบ ตั้งแตการกําหนดนโยบาย
รูปแบบแนวทางการจัดทําแผน และการติดตามและประเมินผล โดยมีเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ าป พ.ศ. 2562 เป นกรอบในการจัดทําแผน โดยมุงเนน ใหห นว ยงานและบุคลากรที่มีสว น
เกี่ยวของไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยกระบวนการดังกลาว
สามารถสรุปไดตามแผนภาพตอไปนี้

1

แผนภาพกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวบรวมวิเคราะหขอมูลดานการวิจัย
และทบทวนผลการดําเนินงานของปที่ผานมา
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
จัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ราง 1)
ประชุมคณะกรรมจัดทํา
แผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561
จัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ราง 2)
ไมเห็นชอบ
มติคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองดานนโยบายและแผน
เห็นชอบ

จัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ราง 3)

จัดทําและเผยแพร แผนปฏิบัติงานดานวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2

จากแผนภาพขางตนสามารถสรุปกระบวนการการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไดดังนี้
1. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมวิเคราะหขอมูลดานการวิจัยและทบทวนผลการดําเนินงานของปที่
ผาน ใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
รองคณบดีรับผิดชอบดานการวิจัยของทุกคณะและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของทุกคณะรวมประชุม เพื่อกําหนด
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมกันกําหนดวัตถุประสงค
และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
3. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
แผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทําเปนแผนปฏิบัติงานดานการวิจัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ราง 1) โดยโครงการและกิจกรรมจะตองสอดคลองและตรงกับโครงการและกิจกรรม
ในแผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่
1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณา (ราง 1) ความเหมาะสมของโครงการและกิจกรรม ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายของแผนฯ ที่กําหนดรวมกัน
5. สถาบันวิจยั และพัฒนาปรับแกไข ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ราง 2)
6. นํา (ราง 2) แผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองดานนโยบายและแผน เพื่อกลั่นกรองแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ในคราวประชุม ครั้งที่
1/2562 วาระที่ 5.1 วันที่ 18 มีนาคม 2562
7. สถาบันวิจัยและพัฒนาปรับแกไข ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ราง 3)
8. จัดทําและเผยแพรแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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1.3 ความสอดคลองระหวางยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและกลยุทธของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านด า นวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 นี้ มีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธของแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ดังนี้
ประเด็น
ยุทธศาสตร มจษ.
ยุทธศาสตรที่ 2
การวิจัย นวัตกรรม
และงานสรางสรรค
เพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชนเมือง
การผลิตครู การ
พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

เปาประสงค
มจษ.
1. มหาวิทยาลัยมี
ผลงาน การวิจัย
นวัตกรรมและงาน
สรางสรรค
ที่มุงเนนการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชนเมือง
การผลิตครู
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
แผนกลยุทธ มจษ.
2.1 รอยละของ
21
ผลงานการวิจัย
นวัตกรรม และงาน
สรางสรรค ที่
มุงเนนการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชน
เมือง การผลิตครู
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ตอจํานวน
อาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา
2.2 รอยละของ
2. ทองถิ่น ชุมชน
11
การวิจัย นวัตกรรม
เมือง ครูและ
และงานสรางสรรค
บุคลากรทางการ
ที่มุงเนนการพัฒนา
ศึกษาไดรับการ
พัฒนาจากการวิจัย ทองถิ่น ชุมชน
นวัตกรรม และงาน เมือง การผลิตครู
การพัฒนาครูและ
สรางสรรคของ
บุคลากรทางการ
มหาวิทยาลัย
3.การวิจัย นวัตกรรม ศึกษา ที่นาํ ไปใช
และงานสรางสรรค ประโยชนอยางเปน
สามารถบูรณาการ รูปธรรมตอจํานวน
งานวิจยั ตามแผน
กับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอยาง 2.3 รอยละของ
11
เปนรูปธรรม
การวิจัย นวัตกรรม
และงานสรางสรรค
ที่มุงเนนการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชน
เมือง การผลิตครู
การพัฒนาครูและ
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กลยุทธ
มจษ.
2.1 ยกระดับ
โครงสรางพืน้ ฐาน
ดานการวิจัย นวัตกรรม
และงานสรางสรรค ให
สอดคลองกับการ
พัฒนาทองถิ่น
ชุมชนเมือง การผลิตครู
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.2 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสูการเปน
นักวิจัยมืออาชีพ
2.3 สงเสริมใหมีการ
แสวงหาทุนอุดหนุน
การวิจัย นวัตกรรม
และงานสรางสรรคที่
หลากหลาย
2.4 สนับสนุนการวิจัย
นวัตกรรมและ
งานสรางสรรคที่
สอดคลองกับศักยภาพ
และความตองการเชิง
พื้นที่
2.5 สงเสริมการ
เผยแพรการสราง
เครือขาย การถายทอด
ผลงานวิจยั นวัตกรรม
งานสรางสรรคสูทองถิ่น
ชุมชน และการพัฒนา
การศึกษา

วัตถุประสงค
ของแผน
1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย
ประจําและนักวิจัย
ใหผลิตผลงานวิจยั ที่
มีคุณภาพดานการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา การพัฒนา
ทองถิ่นและชุมชน
เมือง
2. เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน หรือ
บูรณาการกับพันธกิจ
อื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร มจษ.

เปาประสงค
มจษ.

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
แผนกลยุทธ มจษ.
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่บูรณาการ
กับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
ตอจํานวนงานวิจัย
ตามแผน

กลยุทธ
มจษ.
2.6 สงเสริมการนํา
ผลงานไปใช
ประโยชนในการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชน และ
การพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ
2.7 สงเสริมการนํา
ผลงานวิจัยไปบูรณา
การกับพันธกิจอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค
ของแผน

1.4 วัตถุประสงคของแผน (ตรงกับตารางความสอดคลอง ขอ 1.3)
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย
1.5 นิยามศัพท
การบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย หมายถึง การนําความรูที่ไดจากการวิจัย
ไปเชื่อมหรือประสานกับการผลิตบัณฑิต การบริการทางวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาชุมชนสังคม
และพัฒนาครู
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หมายถึง การนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปเชื่อมหรือ
ผสานกับการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ หมายถึง การนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปเชื่อมหรือ
ผสานกับการบริการวิชาการทางสังคมเพื่อใหเกิดการบริการทางสังคมที่เปนไปตามหลักวิชาการที่ถูกตองและ
สอดคลองกับความเปนจริง
การบูรณาการการวิจัยกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธกรรม หมายถึง การนําความรูที่ไดจากการวิจัย
ไปเชื่อมหรือผสานกับการทํานุศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหไดแนวทางและเนื้อหาการทํานุบํารุงที่ถูกตอง
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัย หมายถึง การรวบรวมขอมูลเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพภายในทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินงาน นับตั้งแตการวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
เครือขายความรวมมือดานการวิจัย หมายถึง การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ดานการ
วิจัย ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไดแก การ
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ทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ การจัดใหมี ศาสตราจารย
อาคันตุกะ หรือศาสตราจารยรับเชิญ Visiting professor
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
ทองถิ่นและชุมชนเมือง
2. นั กวิ จั ย สามารถนํ า ผลงานวิ จั ย หรืองานสรางสรรคไปเผยแพรในระดับ ชาติ นานาชาติ และได
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา
1.7 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตามวั ตถุ ป ระสงค ของแผนปฏิ บั ติง านดานวิ จั ย ของมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายได จํานวน 3 ตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
วัตถุประสงคของแผน
(ตรงกับขอ 1.4)
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและ
นักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดาน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง

ตัวชี้วัด

1. รอยละของผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม
หรืองานสรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชนเมือง การผลิตครู การ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารย
ประจําและนักวิจัย
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
2. รอยละของผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการ หรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอ
กับพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
3. รอยละของผลงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรมที่บูรณาการกับ
พันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยตอจํานวน
งานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
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เปาหมาย หนวยนับ
21

รอยละ

11

รอยละ

11

รอยละ

สวนที่ 2
รายละเอียดโครงการและกิจกรรม
การจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดมีการกําหนดโครงการและ
กิ จ กรรมให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องแผน เพื่ อ ให ลั ก ษณะโครงการและกิ จ กรรมมี ค วามเชื่ อ มโยง
ตอบสนองตอยุทธศาสตรและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
โครงการและกิจกรรมที่กําหนดในแผนไดผานการวิเคราะหความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและกลยุทธของ
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 โดยแผนปฏิบัติงานดานการวิจัยสามารถ
จําแนกวัตถุประสงค ได 2 วัตถุประสงค มีโครงการรองรับ 24 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 10,958,480 บาท
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง มีตัวชี้วัด 1 ตัว มีโครงการรองรับ 14 โครงการ
วงเงิน 10,025,850 บาท
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัด 2 ตัว มีโครงการรองรับ 10 โครงการ วงเงิน 929,630 บาท
นอกจากนี้ ยังไดจําแนกรายละเอียดตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค คาเปาหมาย ระยะเวลา
งบประมาณของโครงการ รวมถึงการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมอยางชัดเจน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย
คาเปาหมาย รอยละ 21
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

โครงการที่ 1 ติดตาม
ความกาวหนาการวิจัย

1. เพื่อใหนักวิจัยดําเนินงาน
วิจัยตามแผนการดําเนินงาน
แลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด

1. รอยละของงานวิจัยที่แลว
เสร็จตามสัญญาเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปทผี่ านมา

โครงการที่ 2 พัฒนานักวิจัย
เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมที่ 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ขอเสนอโครงการ ตําบลบาน
เชี่ยน อําเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท
กิจกรรมที่ 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ
โครงการวิจัยเชิงพืน้ ที่

1. เพื่อเพิ่มความรูและทักษะ
ในการทําวิจัยใหกับอาจารย
ประจําและนักวิจัย
2.เพื่อพัฒนานักวิจัยให
สามารถยกระดับเปนพี่เลี้ยง
นักวิจัยได

1. จํานวนอาจารยหรือนักวิจัยที่
เขารวมโครงการวิจัย
2. รอยละของอาจารยหรือ
นักวิจัยที่เขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นหลัง
การพัฒนา
3. จํานวนขอเสนอโครงการวิจัย
เพื่อแกปญหาชุมชน

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

รอยละ 20

ธ.ค. 61

511,590
สถาบันวิจัยและ
(เงินกองทุนวิจัย) พัฒนา

20 คน

ต.ค. 61
ถึง
ก.ย. 62

159,790
สถาบันวิจัยและ
(เงินกองทุนวิจัย) พัฒนา

รอยละ 75

งบประมาณ
(บาท)

134,340

8 โครงการ
25,450
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ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 3 อบรมหลัก
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. เพื่อใหนักวิจัยเขาใจ
หลักการและเกณฑการ
พิจารณาดานจริยธรรมการ
วิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย การ
ประเมินความเสี่ยงและ
คุณประโยชนที่อาสาสมัครใน
โครงการวิจัยจะไดรับ
กระบวนการยินยอมผูเขารวม
การวิจัยประเด็นพิจารณาดาน
จริยธรรมในการวิจัยแบบตางๆ
การปฏิบัติที่ดีในการทําวิจัย วิธี
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
จริยธรรมฯที่เปนมาตรฐานและ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล
วาดวยเรื่องจริยธรรมการวิจัย
เพื่อพัฒนาความรวมมือ
ระหวางองคกร ภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและตางประเทศ

1. จํานวนผูเขารวมอบรม
2. รอยละของผูเขารับการอบรม
มีความรู ความเขาใจในหลัก
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
เพิ่มขึ้นหลังการเขารับการอบรม

80 คน
รอยละ 80

มี.ค. 62

95,600
(งบอุดหนุน
เงินรายได)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 4 การพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั

วัตถุประสงค
ของโครงการ

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม
ทราบเทคนิคการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัย
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ทักษะการพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัย
3. เพื่อใหผูเขารับการอบรม
สามารถพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยของตนเองเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนจากแหลง
ทุนภายในและภายนอกได
โครงการที่ 5 โครงการสราง 1. เพื่อสรางความรวมมือ
ความรวมมือเพื่อสงเสริมใหมี ระหวางนักวิจัยกับแหลงทุน
การแสวงหาทุนอุดหนุนการ ภายนอก
วิจัย งานสรางสรรคและ
นวัตกรรมที่หลากหลายและ
นวัตกรรมจากภายนอก

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

1. รอยละของขอเสนอ
โครงการวิจัยที่ไดรบั ทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยตอ
ขอเสนอโครงการวิจัยทั้งหมด
2. รอยละของขอเสนอ
โครงการวิจัยที่ไดรบั ทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกตอขอเสนอ
โรงการวิจัยทั้งหมด

รอยละ 80

มิ.ย. 62

813,860
สถาบันวิจัยและ
(เงินกองทุนวิจัย) พัฒนา

ก.ค. 62

50,000
สถาบันวิจัยและ
(เงินกองทุนวิจัย) พัฒนา

1. รอยละผลงานวิจัยทีไ่ ดรับการ
สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
ตอผลงานวิจัยทีไ่ ดรับทุน
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งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

รอยละ 20

รอยละ 5

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 6 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสรางความมั่ง
คั่งทางเศรษฐกิจ

โครงการที่ 7 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสรางองค
ความรูพื้นฐานของประเทศ

โครงการที่ 8 จัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยใหแก
บุคลากรและนักศึกษาฯ
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนทุน
วิจัยประเภททั่วไป

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยใหแกอาจารย บุคลากร
2. เพื่อใหมีผลงานวิจยั
นวัตกรรมเพื่อสรางความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ และนําไปใช
ประโยชนไดอยางแทจริง
1. เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยใหแกอาจารย บุคลากร
2. เพื่อใหมีผลงานวิจยั
นวัตกรรมเพื่อสราง/สะสมองค
ความรูที่มีศักยภาพ และ
นําไปใชประโยชนไดอยาง
แทจริง
1. เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยใหแกอาจารย บุคลากร
และนักศึกษา
2. เพื่อใหมีผลงานวิจยั
นวัตกรรม งานสรางสรรคที่
พัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง
พัฒนาครู บุคลากรทางการ

1. จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสราง
ความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ
2. จํานวนผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน

1 โครงการ
1 ผลงาน

ต.ค. 61

2,153,900
(งบแผนดิน)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

1. จํานวนโครงการวิจัย เพื่อ
สรางองคความรู
2. จํานวนผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน

1 โครงการ

ต.ค. 61

463,100
(งบแผนดิน)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ต.ค. 61
ถึง
ก.ย. 62

5,000,000
(งบกลาง
เงินรายได)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

กิจกรรมที่ 1
1. จํานวนโครงการวิจัย ประเภท
ทั่วไป
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1 ผลงาน

12 โครงการ

2,500,000

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนทุน
วิจัยสําหรับเขาสูตาํ แหนงทาง
วิชาการ

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนทุน
วิจัยประเภทวัฒนธรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ศึกษาและนําไปใชประโยชนได
อยางแทจริง
3. เพื่อเปนการสรางงานวิจัย
ใหมีคุณภาพ

2. รอยละโครงการวิจัยที่แลว
เสร็จตามสัญญา
3. รอยละของโครงการวิจัยที่
นําไปใชประโยชนตอ
โครงการวิจัยที่ไดรบั ทุน
กิจกรรมที่ 2
1. จํานวนโครงการวิจัย สําหรับ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2. รอยละโครงการวิจัยที่แลว
เสร็จตามสัญญารับทุน
3. รอยละของโครงการวิจัยที่
นําไปใชประโยชนตอ
โครงการวิจัยที่ไดรบั ทุน
เสร็จตามสัญญารับทุน
กิจกรรมที่ 3
1. จํานวนโครงการวิจัย ประเภท
วัฒนธรรม
2. รอยละโครงการวิจัยที่แลว
เสร็จตามสัญญารับทุน
3. รอยละของโครงการวิจัยที่

รอยละ 70
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

รอยละ 30

500,000
5 โครงการ
รอยละ 70
รอยละ 30

1,000,000
5 โครงการ
รอยละ 70

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนทุน
วิจัยรุนใหม

กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนทุน
วิจัยของนักศึกษา

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

นําไปใชประโยชนตอ
โครงการวิจัยที่ไดรบั ทุน
กิจกรรมที่ 4
1. จํานวนโครงการวิจัย สําหรับ
นักวิจัยรุนใหม
2. รอยละโครงการวิจัยที่แลว
เสร็จตามสัญญารับทุน
3. รอยละของโครงการวิจัยที่
นําไปใชประโยชนตอ
โครงการวิจัยทีไ่ ดรบั ทุน
กิจกรรมที่ 5
1. จํานวนโครงการวิจัย สําหรับ
วิจัยนักศึกษา
2. รอยละโครงการวิจัยที่แลว
เสร็จตามสัญญารับทุน
3. รอยละของโครงการวิจัยที่
นําไปใชประโยชนตอ
โครงการวิจัยที่ไดรบั ทุน

รอยละ 30
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
500,000

5 โครงการ
รอยละ 70
รอยละ 30

200,000
40 โครงการ
รอยละ 70
รอยละ 30

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนการ
บริหารจัดการงานวิจัย
โครงการที่ 9 สมทบเงิน
อุดหนุนการวิจัยเขากองทุน
วิจัยฯ

โครงการที่ 10
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
กิจกรรมที่ 1 เครือขายความ
รวมมือทางวิชาการวิจัย
สายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโจทย
วิจัย

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรมที่ 6
1. รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการดานงานวิจยั
เพื่อสมทบเงินอุดหนุนการวิจยั 1. จํานวนเงินอุดหนุนสมทบเขา
เขากองทุนวิจัยใหดําเนินการ กองทุนวิจัย
ใชจายที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวย
การบริหารงานวิจัย
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจใน
กระบวนการทําวิจัยดาน
กิจกรรมที่ 1
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1. จํานวนผูเขารวม 10 คน
2. รอยละผูเขารับการอบรมมี
มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรม
ความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้นหลัง
ไดรับความรูและเทคนิคใหมใน การอบรม
กระบวนการวิจัย ทั้งในเชิง
3.ดําเนินโครงการในระยะเวลาที่
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และ กําหนด
สามารถนําไปประยุกตใชใน
กิจกรรมที่ 2
การทําวิจัยดวยตนเอง หรือ
1. จํานวนผูเขารวมอบรม
การเขียนรายงานการวิจัยใหได 2. รอยละของผูเขารับการอบรม
มาตรฐาน
มีความรู ความเขาใจ เพิ่มขึ้น
หลังการอบรม
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน

รอยละ 70

500,000 บาท

10 คน
รอยละ 80

งบประมาณ
(บาท)
300,000

ต.ค. 61
ถึง
ธ.ค. 61

500,000
(งบกลาง
เงินรายได)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ม.ค. – ส.ค. 62

108,300
(เงินรายได)

คณะมนุษยศาสตรฯ

69,900

1 ครั้ง

30 คน
รอยละ 80

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

38,400

โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพดานวิชาการและ
วิจัยคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมที่ 1 การให
คําปรึกษาดานวิชาการและ
วิจัย

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเสริมทักษะ
ความรู ดานการวิจัย

กิจกรรมที่ 3 การมอบรางวัล
นักวิจัยดีเดน

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

3. ใหสามารถผลิตงานวิจัยที่มี
ประโยชนและมีคุณภาพตอ
มหาวิทยาลัย สังคม และ
ประเทศชาติ
1. เพื่อกระตุนใหอาจารยมี
ผลงานดานการวิจัยมากขึ้น
และสงเสริมสรางขวัญกําลังใจ
ยกยองอาจารยที่มีผลงานวิจัย
2. เพื่อสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางคณะวิทยาการ
จัดการ วิสาหกิจชุมชน และ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ
3. เพื่อสรางแนวทางการจัดทํา
ผลงานวิจัยที่สอดคลองกับ
ความตองการของสังคม

3. ดําเนินโครงการในระยะเวลา
ที่กําหนด

2 ครั้ง

กิจกรรมที่ 1
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. รอยละความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้นของผูเขาอบรม
3. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึง
พอใจตอการอบรมดานการวิจัย
กิจกรรมที่ 2
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. รอยละความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้นของผูเขาอบรม
3. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึง
พอใจตอการอบรมดานการวิจัย
กิจกรรมที่ 3
1. การประชุมพิจารณามอบ
รางวัลผลงานวิจัยดีเดน
2. จํานวนผลงานที่สงเขาประกวด
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10 คน
รอยละ 80
ระดับ ≥3.51
30 คน
รอยละ 80

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

32,180
(เงินรายได)

คณะวิทยาการ
จัดการ

ก.พ. – มี.ค. 62

8,500

ม.ค. – ก.พ. 62

12,000

ธ.ค. 61 – มี.ค.
62

11,680

ระดับ ≥3.51
1 ครั้ง
5 ผลงาน

โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ 12 สงเสริมและ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 คลินิกวิจัยสูการ
เขียนโครงรางงานวิจัยเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนงานวิจัย

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

3. ผลงานที่เขารอบมีคะแนน
ผานเกณฑการตัดสินของ
คณะกรรมการ

1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสาย
วิชาการเขียนโครงการวิจัย
เพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัยได
2. เพื่อสนับสนุนใหบุคลากร
กิจกรรมที่ 1
เผยแพร ตีพิมพบทความทาง 1. จํานวนโครงการวิจัยทีไ่ ดรับ
วิชาการและผลงานวิจัย
ทุนสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
2. จํานวนเงินที่ไดรบั ทุน
สนับสนุนงานวิจัย
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาความรู
ทางศาสตรการแพทยแผนจีน
1. จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
และงานวิจัยเพื่อผลิตผลงาน
ที่เขารวมกิจกรรม
ทางวิชาการ
2. จํานวนผลงานทางวิชาการที่
ไดรับหลังจัด
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนทุน
กิจกรรมที่ 3
เผยแพรบทความทางวิชาการ
1. จํานวนผลงานวิจยั ที่ไดรบั การ
และผลงานวิจัย
ตีพิมพ
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

30,400
(เงินรับฝาก)

วิทยาลัยการแพทย
ทางเลือก

70 คะแนน
(คะแนนเต็ม 100)

มากกวา 1 เรื่อง
มากกวา 50,000
บาท/คน
มากกวา 10 คน

ต.ค. 61 – ส.ค.
62

7,200

ธ.ค. 61 – เม.ย.
62

3,200

ก.พ. – พ.ค. 62

20,000

มากกวา 1 ชิ้น
มากกวา 1 เรื่อง

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 13 ผลิตนักวิจัย
ทางการศึกษาและสราง
ผลงานวิชาการ

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. เพื่อพัฒนาคณาจารยใหมี
ความรูความสามารถในการทํา
วิจัย
2. เพื่อใหคณาจารย
แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการทํา
วิจัยและการสอน
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ความรูความสามารถดาน
วิชาการและความกาวหนาทาง
วิชาชีพแกคณาจารยคณะ
ศึกษาศาสตร

1. รอยละอาจารยที่ไดรับการ
พัฒนา
2. รอยละความสําเร็จของการ
จัดกิจกรรม
3. ระดับความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม

รอยละ 80

ก.พ. – มี.ค. 62

20,000
(เงินรายได)

คณะศึกษาศาสตร

รวม

9,938,720

รวม 13 โครงการ
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รอยละ 80
ระดับ 3.51

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอจํานวนงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
คาเปาหมาย รอยละ 11
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยตอจํานวนงานวิจัยที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
คาเปาหมาย รอยละ 11
โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 1 การเขียน
บทความวิจยั เพื่อตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจรูปแบบและ
แนวทางการเขียนบทความวิจยั
และบทความวิชาการที่เปน
สากล
2. เพื่อใหผูวิจัยไดเขียน
บทความวิจยั และบทความ
วิชาการไดอยางมีหลักการและ
สามารถนําไปตีพิมพลงวารสาร
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ได

1. รอยละของผูเขารับการ
อบรมที่ไดรับความรูเพิ่มขึ้นหลัง
การเขาอบรม
2. จํานวนบทความวิจัย และ/
หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

รอยละ 80

ก.ค. 62
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25 เรื่อง

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

30,000
สถาบันวิจัยและ
(เงินกองทุนวิจัย) พัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

โครงการที่ 2 การเขารวม
ประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย”

1. เพื่อจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางเครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูดา น
การวิจัย
โครงการที่ 3 เขารวมการ 1. เพื่อเปนเวทีในการนําเสนอ
นําเสนอผลงานวิจัยในการ ผลงานวิจัย
ประชุมระดับชาติ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
(Thailand Research
การวิจัย
Expo )
โครงการที่ 4 อบรมให
ความรูระบบรับสง
บทความออนไลน
(Online Journal
System)

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่ดําเนินการดานวารสาร ใช
ระบบการรับ-สงวารสารใหเขาสู
ฐานสากล
2. เพื่อนําระบบรับสงบทความ
ออนไลน (Online Journal
System) นํามาใชในการบริหาร
จัดการในการจัดทําวารสาร

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

1. จํานวนการเขารวมการ
ประชุมเพื่อเตรียมความพรอม
การประชุมวิชาการฯ

3 ครั้ง

ธ.ค. 61

1. จํานวนผลงานวิจยั ที่นาํ ไป
เผยแพร
ภาคนิทรรศการ
2. จํานวนผลงานวิจยั ทีน่ าํ ไป
เผยแพร ภาคการประชุม

1 เรื่อง

เม.ย. 62

141,560
(งบแผนดิน)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ธ.ค. 61 –
ก.พ. 62

35,667
(งบแผนดิน)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

1. จํานวนบุคลากรที่ดาํ เนินการ
ดานวารสารทีร่ บั การอบรม
2. บุคลากรที่ดําเนินการดาน
วารสารที่เขารวมอบรมมีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้นหลังการ
อบรมเกี่ยวกับการทําวารสาร
3. บุคลากรที่ดําเนินการดาน
วารสารสามารถนําความรูที่
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งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

295,790
สถาบันวิจัยและ
(เงินกองทุนวิจัย) พัฒนา

1 เรื่อง

10 คน
รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ
จันทรเกษมสาร

โครงการที่ 5
นําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนในการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชน และการ
พัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ
กิจกรรมที่ 1 การ
สังเคราะหองคความรูจาก
งานวิจยั และประเมินการ
ใชประโยชนจากงานวิจัย
โครงการที่ 6 การบูรณา
การงานวิจยั กับพันธกิจ
อื่น ๆ

1. เพื่อนําองคความรูทไี่ ดจาก
งานวิจยั นําไปใชประโยชน

1. เพื่อใหความรูแกนักวิจัยใน
การบูรณาการงานวิจัยกับ
พันธกิจอื่นๆ
2. เพื่อใหไดผลงานวิจัยทีบ่ ูรณา
การกับพันธกิจ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ
ไดรับมาใชในการบริหารจัดการ
ในการจัดทําวารสารจันทรเกษม
สารออนไลนได
1. จํานวนผลงานวิจยั ที่
สังเคราะหองคความรู เพื่อ
นําไปใชประโยชน
2. จํานวนผลงานวิจยั ที่นาํ ไปใช
ประโยชน

1. รอยละของนักวิจัยทีไ่ ดรับ
ความรูเพิ่มขึ้นหลังการอบรม
2. จํานวนงานวิจัยทีบ่ ูรณาการ
กับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
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คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

20 เรื่อง

มี.ค. - ก.ค. 62

84,473
(งบแผนดิน)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

20 เรื่อง

รอยละ 80
20 เรื่อง

มี.ค. – ก.ค. 62

35,000
สถาบันวิจัยและ
(เงินกองทุนวิจัย) พัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 7 พัฒนา
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
ตามเกณฑมาตรฐานของ
ศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย (TCI)
กิจกรรมที่ 1 เครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการ
วิจัย สายมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
โครงการที่ 8 สัมมนา
เครือขายวิชาการและวิจัย

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. เพื่อพัฒนาวารสารบัณฑิต
วิทยาลัยใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย (TCI)

1. ผลการประเมินคุณภาพ
วารสารบัณฑิตวิทยาลัยตาม
เกณฑมาตรฐานของศูนยดชั นี
การอางอิงวารสารไทย (TCI)

TCI ฐาน 2

ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

-

บัณฑิตวิทยาลัย

1. เพื่อสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางคณะวิทยาการ
จัดการ วิสาหกิจชุมชน และ
สถาบันการศึกษาอื่น
2. เพี่อสรางแนวทางการจัดทํา
ผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม
3. เพื่อสงเสริมใหเกิดการ
เผยแพรผลงานวิชาการหรือวิจัย
ดานวิสาหกิจชุมชนของคณะฯ

1. รอยละผูเขารวมกิจกรรม
2. แนวทางการจัดทําผลงานที่
สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น
3. รอยละของผูเขารวมสัมมนา
เครือขายวิชาการและวิจัยนํา
ความรูและประสบการณไปใช
ประโยชนในการทําวิจัย งาน
สรางสรรค และนวัตกรรมที่
มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน
เมือง และการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

รอยละ 80
1 แนวทาง

ก.พ. – มี.ค. 62

45,600
(เงินรายได)

คณะวิทยาการ
จัดการ

21

รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการที่ 9 บูรณาการ
ผลการวิจัยกับการเรียน
การสอน และการบริการ
วิชาการ

1. เ พื่ อ นํ า ควา มรู ที่ ไ ด จ า ก
ผลการวิจัยไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอนกับรายวิชา และ
การบริการวิชาการ

1 รายวิชา

ต.ค. 61 –
พ.ค. 62

27,800
(เงินรับฝาก)

วิทยาลัยการแพทย
ทางเลือก

โครงการที่ 10 สงเสริม
การเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรม และงาน
สรางสรรค ดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 1 งานแสดงผล
งานวิชาการและวิจัย
คณะวิทยาศาสตร

1. เพื่อเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพเผยแพร
2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของ
อาจารยภายในประเทศ
3. เพื่อรวบรวมคัดสรรวิเคราะห
และสังเคราะหความรูจาก
งานวิจยั หรืองานสรางสรรค
4. เพื่อสงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร

1. จํานวนรายวิชาที่นาํ การวิจัย
ไปบูรณาการกับการเรียนการ
สอน/บริการวิชาการ
2. คาระดับคะแนนความรูที่
นักศึกษาไดรับจากการเรียนการ
สอน

233,740
(งบแผนดิน)

คณะวิทยาศาสตร

กิจกรรมที่ 2 วารสาร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 1
1. จํานวนบทความ/ผลงานวิจยั
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
2. รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นาํ ไปใชประโยชน
ตอจํานวนงานวิจัย
กิจกรรมที่ 2
1. จํานวนบทความ/ผลงานวิจัย
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
2. รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นาํ ไปใชประโยชน
ตอจํานวนงานวิจัย
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มากกวา 3.51
คะแนน

70 เรื่อง

เม.ย. – ก.ค. 62

62,860

ก.พ. – ส.ค. 62

60,000

รอยละ 80
28 เรื่อง
รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3
การสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารย

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ
กิจกรรมที่ 3
1. จํานวนบทความ/ผลงานวิจัย
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
2. รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นาํ ไปใชประโยชน
ตอจํานวนงานวิจัย

รวม 10 โครงการ
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คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

10 เรื่อง

ต.ค. 61 –
ก.ค. 62

200,000

รวม

929,630

รอยละ 80

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

สวนที่ 3
การติดตาม และประเมินผล
การกํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปนกิจกรรมที่สําคัญที่มุงเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายทั้งใน
เชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อเสนอใหผูรับผิดชอบ และผูบริหารมหาวิทยาลัยไดทราบ และพิจารณาเปนระยะ
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดกลไกในการติด ตามประเมิ น ผลตามแผนปฏิบั ติง านด านวิ จั ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหสามารถนําผลประเมินมาใชในการวางแผนดานวิจัยในปตอไป
3.1 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ของโครงการ หรือกิจกรรมตางๆ
2. เพื่อทราบปญหา อุปสรรคการดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานดาน
วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและโครงการ/กิจกรรมในปตอไป
3. เพื่อตองการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัย เพื่อนําไปใช
ประโยชนในการวิเคราะหแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยดานตางๆ
3.2 เปาหมายตัวชี้วัดตามหนวยงานที่รับผิดชอบ
เปาหมายจําแนกตามหนวยงาน
คณะ
วิทยาศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตรฯ

คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะ
ศึกษาศาสตร

วิทยาลัย
การแพทย
ทางเลือก

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของ
ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือ
งานสรางสรรค ที่มุงเนนการ
พัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การ
ผลิตครู การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารย
ประจําและนักวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของ
ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนตอจํานวนงานวิจัยที่
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจยั

เปา
หนวยนับ
หมาย

คณะเกษตรและ
ชีวภาพ

ตัวชี้วัด
(ตามวัตถุประสงคของแผน)
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รอยละ

75

(เรือ่ ง)

10

15

15

15

15

5

-

-

11

รอยละ

11

11

11

11

11

11

-

-
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คณะ
ศึกษาศาสตร

วิทยาลัย
การแพทย
ทางเลือก

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

รอยละ

คณะ
วิทยาการจัดการ

11

คณะ
มนุษยศาสตรฯ

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของ
ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
หรือนวัตกรรมที่บูรณาการกับ
พันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
ตอจํานวนงานวิจัยที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย

เปา
หนวยนับ
หมาย

คณะ
วิทยาศาสตร

ตัวชี้วัด
(ตามวัตถุประสงคของแผน)

คณะเกษตรและ
ชีวภาพ

เปาหมายจําแนกตามหนวยงาน

11

11

11

11

11

-

-

-

3.3 ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล
1. ประชุมวางแผนในรูปแบบคณะกรรมการ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
2. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
3. ติดตามโดยคณะกรรมการ หรือผูบริหาร 2 ครั้ง ตอป
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผน
5. รายงานผลประเมินตอคณะกรรมการ และผูบริหารพิจารณา
6. ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติงานดานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.4 การติดตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามชวงเวลา
โครงการ

ต.ค.

โครงการที่ 1 ติดตามความกาวหนา
การวิจัย
โครงการที่ 2 พัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมที่ 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัย ตําบลบาน
เชี่ยน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมที่ 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ
โครงการวิจัยเชิงพื้นที่
โครงการที่ 3 อบรมหลักจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย
โครงการที่ 4 การพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัย
โครงการที่ 5 โครงการสรางความ
รวมมือเพื่อสงเสริมใหมีการแสวงหา
ทุนอุดหนุนการวิจัย งานสรางสรรค
และนวัตกรรมที่หลากหลายและ
นวัตกรรมจากภายนอก
โครงการที่ 6 การวิจัยและนวัตกรรม สวพ.
เพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
โครงการที่ 7 การวิจัยและนวัตกรรม สวพ.
เพื่อสรางองคความรูพื้นฐานของ
ประเทศ
โครงการที่ 8 จัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยใหแกบุคลากรและนักศึกษาฯ
โครงการที่ 9 สมทบเงินอุดหนุนการ
วิจัยเขากองทุนวิจัยฯ
โครงการที่ 10
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
กิจกรรมที่ 1 เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการวิจัย สายมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโจทยวิจัย

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

สวพ.

สวพ.

สวพ.
สวพ
.
สวพ
.
สวพ
.

สวพ.
สวพ.

มนส.
มนส.
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ส.ค.

ก.ย.

โครงการ

โครงการที่ 11 การพัฒนาศักยภาพ
ดานวิชาการและวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการ
กิจกรรมที่ 1 การใหคําปรึกษาดาน
วิชาการและวิจัย
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเสริมทักษะความรู ดานการ
วิจัย
กิจกรรมที่ 3 การมอบรางวัล
นักวิจัยดีเดน
โครงการที่ 12 สงเสริมและพัฒนา
ผลงานทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 คลินิกวิจัยสูการเขียน
โครงรางงานวิจัยเพื่อขอทุน
สนับสนุนงานวิจัย
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาความรูทาง
ศาสตรการแพทยแผนจีนและ
งานวิจยั เพื่อผลิตผลงานทาง
วิชาการ
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนทุนเผยแพร
บทความทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย
โครงการที่ 13 ผลิตนักวิจัยทางการ
ศึกษาและสรางผลงานวิชาการ
โครงการที่ 1 การเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ
โครงการที่ 2 การเขารวมประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ
วิจัย”
โครงการที่ 3 เขารวมการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ
(Thailand Research Expo )
โครงการที่ 4 อบรมใหความรูระบบ
รับสงบทความออนไลน (Online

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

วจก.
วจก.
วจก.

วพ.

วพ.

วพ.
ศษ.
สวพ
.

สวพ.

สวพ
.
สวพ.
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ส.ค.

ก.ย.

โครงการ

Journal System)
โครงการที่ 5 นําผลงานวิจยั ไปใช
ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น
ชุมชน และการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ
กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะหองค
ความรูจากงานวิจัยและประเมิน
การใชประโยชนจากงานวิจัย
โครงการที่ 6 การบูรณาการ
งานวิจยั กับพันธกิจอื่น ๆ
โครงการที่ 7 พัฒนาวารสารบัณฑิต
วิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานของ
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย
(TCI)
กิจกรรมที่ 1 เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการวิจัย สายมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
โครงการที่ 8 สัมมนาเครือขาย
วิชาการและวิจัย
โครงการที่ 9 บูรณาการผลการวิจัย
กับการเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการ
โครงการที่ 10 สงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สรางสรรค ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 1 งานแสดงผลงาน
วิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร
กิจกรรมที่ 2 วารสารคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

สวพ.
สวพ.

บว.

มนส.
วจก.
วพ.

วท.
วท.
วท.

หมายเหตุ: *กรณีชื่อผูรับผิดชอบโครงการยาวกวาชองที่กาํ หนดชวงเวลาและไมสามารถกรอกลงในชองได สามารถใชตัวยอ และหมายเหตุระบุวา
ชื่อเต็มคือหนวยงานใด เชน กผ. ยอจาก กองนโยบายและแผน เปนตน
** ชือ่ ยอหนวยงาน กษ.
=
คณะเกษตรและชีวภาพ
วจก.
=
คณะวิทยาการจัดการ
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ก.ย.

วท.
มนส.
ศษ.
วพ.
ศชน.
สวพ.
สาธิตฯ
บว.

=
=
=
=
=
=
=
=

คณะวิทยาศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
วิทยาลัยการแพทยทางเลือก
ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
สถาบันวิจยั และพัฒนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บัณฑิตวิทยาลัย

29

สวนที่ 4
คําอธิบายตัวชี้วัด ขอมูลที่ติดตาม การประเมิน/คํานวณ และเกณฑในการประเมิน
แผนปฏิบัตงิ านดานวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของผลงานวิจยั หรือนวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น
ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารย
ประจําและนักวิจัย
คําอธิบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง
การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัย
ประจําจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการ
พัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องในประเด็นดังกลาว สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหนาที่จัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิ จั ย ให แ ก อ าจารย บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย โดยได จั ด สรรทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย
งบประมาณแผนดิน และทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายไดเปนประจําทุกป รวมทั้งประสานงานและ
อํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยใหแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เพื่อใหเกิดการ
วิจัยที่ตอบสนองความตองการของชุมชน
สูตรการคํานวณ (ถามี)
จํานวนผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น
ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
x 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
เกณฑการประเมิน*
เกณฑการประเมิน

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

รอยละ

25 ขึ้นไป

25-20

19-25

14-10

ต่ํากวา 10

*ที่มา : อางอิงตามคาเปาหมายแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 เมื่อสิ้นสุดแผน
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. การรวบรวมจํานวนผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น
ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
2. รวบรวมขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัย จากกองบริหารงานบุคคล
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
ผูจัดเก็บขอมูล

1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. นางสาวสุดารัตน จิณฤทธิ์
2. นายวิมล มิระสิงห
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เบอรโทรศัพท 1500
เบอรโทรศัพท 9003
เบอรโทรศัพท 9009

วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจ
อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอจํานวน
งานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
คําอธิบาย
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เปนขอมูลสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารย
ประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู
อยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและ
การแขงขันของประเทศ
ทั้งนี้ ประโยชนอยางเปนรูปธรรม หมายถึง การมีหลักฐานของการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
อยางชัดเจน เชน รูปถาย หนังสือเชิญ หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชนจริง เปนตน โดยสามารถ
จําแนกการใชประโยชนไดเปน 4 มิติ คือ
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ คือ มีการนําผลงานวิจัยนั้น ๆ ไปอางอิงซึ่งเปนการยอมรับคุณคา
ของผลงานวิจัยชิ้นนั้น
2. การใชประโยชนเชิงนโยบาย คือ การนําขอมูลการวิจัยไปประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
หรือกําหนดนโยบาย
3. การใชประโยชนเชิงชุมชน คือ การนําขอมูลการวิจัยไปถายทอดใหแกชุมชน หรือทองถิ่นที่แสดง
ความประสงคมายังหนวยงานหรือผูวิจัย
4. การใชประโยชนเชิงพาณิชย คือ การนําขอมูลการวิจัยไปพัฒนาตอยอดทางธุรกิจ โดยไมนับการ
ยื่นหรือจดทะเบียบคุมครองทรัพยสินทางปญญา
สูตรการคํานวณ
จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย

x 100

เกณฑการประเมิน*
เกณฑการประเมิน

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

รอยละ

15 ขึ้นไป

11-15

6-10

1-5

ไมมีผลงาน

*ที่มา : อางอิงตามคาเปาหมายแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 เมื่อสิ้นสุดแผน
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การผลิต
ครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่นําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
ผูจัดเก็บขอมูล

1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. นางสาวสุดารัตน จิณฤทธิ์
2. นายวิมล มิระสิงห
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เบอรโทรศัพท 1500
เบอรโทรศัพท 9003
เบอรโทรศัพท 9009

วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจ
อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัยตอจํานวนงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
คําอธิบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง
การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัย
ประจําจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่สงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการบูรณา
การผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย การจัดการเรียน
การสอน การวิจัยตอยอดที่เห็นผลเชิงประจักษอยางเดนชัด การบริการวิชาการ การพัฒนาตามศาสตร
พระราชา หรือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม
สูตรการคํานวณ
จํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่บูรณาการพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
x 100
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
เกณฑการประเมิน*
เกณฑการประเมิน

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

รอยละ

15 ขึ้นไป

11-15

6-10

1-5

ไมมีผลงาน

*ที่มา : อางอิงตามคาเปาหมายแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 เมื่อสิ้นสุดแผน

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. จํ า นวนผลงานวิ จั ย หรื อนวั ตกรรม หรื องานสรางสรรคเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น ชุมชนเมือ ง
การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
ผูจัดเก็บขอมูล

1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. นางสาวสุดารัตน จิณฤทธิ์
2. นายวิมล มิระสิงห
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เบอรโทรศัพท 1500
เบอรโทรศัพท 9003
เบอรโทรศัพท 9009

ภาคผนวก ก.
แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานดานวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานดานวิจัย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน
ตารางที่ 1 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั ของวัตถุประสงค
คา
ผลการ
เปาหมาย ดําเนินงาน
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค
รอยละ
21
ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารยประจํา
และนักวิจัย
วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่ รอยละ
11
นําไปใชประโยชนตอจํานวนงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่ รอยละ
11
บูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยตอจํานวนงานวิจัยที่
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
วัตถุประสงค/ตัวชี้วัด

หนวยนับ
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ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตามโครงการ จําแนกตามวัตถุประสงคของแผน
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนาครูและ
 บรรลุ  ไมบรรลุ
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การผลิตครู
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย
เปาหมาย รอยละ 21 ผล.............  บรรลุ  ไมบรรลุ
โครงการ

 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ

วัตถุประสงคของ
โครงการ

ตัวชี้วัด

บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ไมบรรลุ)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด................................................................. เบอรโทรศัพท..............................................
ผูจัดเก็บขอมูล........................................................................ เบอรโทรศัพท..............................................
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วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย
 บรรลุ  ไมบรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอจํานวนงานวิจัยที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
เปาหมาย รอยละ 11 ผล...........  บรรลุ  ไมบรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
ตอจํานวนงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
เปาหมาย รอยละ 11 ผล...........  บรรลุ  ไมบรรลุ
โครงการ

 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ

วัตถุประสงคของ
โครงการ

ตัวชี้วัด

บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ไมบรรลุ)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด................................................................. เบอรโทรศัพท..............................................
ผูจัดเก็บขอมูล........................................................................ เบอรโทรศัพท..............................................
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