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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ภายใต้หลักการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
นโยบายการอุดมศึกษาของประเทศ เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยนาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น
แนวทางการจัดทาแผนดังกล่าว
งบประมาณที่ใช้ สาหรับการดาเนินงานในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ประกอบด้ ว ย 1) งบประมาณแผ่ น ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจากรั ฐ บาล
2) งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยมีงบประมาณสนับสนุนรวม
ทั้งสิ้น 23,311,400 บาท จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

1

ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย

วงเงิน (บาท)
590,000

ร้อยละ
2.53

2

พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ

15,812,550

67.83

3

พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ
เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ

5,384,070

23.10

640,180

2.75

-

-

884,600

3.79

23,311,400

100.00

4
5
6

รวม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี 3 ประเภท คือ 1) โครงการ
งานประจา มีจานวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพัฒนา (2) จัดหา
ครุภัณฑ์ประจาส านักงานสถาบัน วิจัยและพัฒ นา (3) จัดประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 2) โครงการตามพันธกิจ มีจานวน 23 โครงการ ได้แก่ (1) จัดทาแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (2) จัดทาแผนงานประจาปีงบประมาณ 2560 (3) การพัฒนาระบบ
ก

และกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษา (4) โครงการติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
(งบกลาง) (5) โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา (6) โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (7) โครงการเงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจั นทรเกษม (8) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(9) โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (10) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ (11) จัดทาวารสารจันทรเกษมสาร (12) โครงการเขียนและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (13) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ (14) โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (15) บริหารจัดการงานบริการวิชาการ (16) ประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารส ารวจความต้ อ งการบริ ก ารวิ ช าการของชุ ม ชนเขตจตุ จั ก ร ชุ ม ชนเขตลาดพร้ า ว
กรุงเทพมหานคร และชุมชนจังหวัดชัยนาท (17) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนบริการวิชาการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (18) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (19) นาเสนอผลงานการบริการวิชาการของระดับคณะและมหาวิทยาลัย (20) ติดตามและ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (21) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้าน
การบริการวิชาการ (22) บริการวิชาการแก่ชุมชนเขตจตุจักร ชุมชนเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และ
ชุมชนจังหวัดชัยนาท (23) การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และ
3) โครงการFlagship จุดเน้น มีจานวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
(2) โครงการเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการระดับชาติ รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ สามารถจาแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดงั ต่อไปนี้

ข

ตารางจ านวนโครงการตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเภทโครงการ
รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์
งาน
ตาม
Flagship
(ร้อยละ)

ประจา
3

พันธกิจ
4

จุดเน้น
-

-

5

1

1
(3.57)

-

1

-

4
(14.29)

-

4

-

1
(3.57)

-

-

1

9
(32.14)

-

9

-

1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย

7
(25.00)
2 พั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ด้ า นการวิ จั ย โดยมุ่ ง เน้ น จริ ย ธรรมและ
6
(21.42)
ศักยภาพ
3 พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้อง

กับการพัฒนาท้องถิ่น
4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม
5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ
6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ
รวม

28
3
23
(100) (10.71) (82.14)

2
(7.14)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย มีจานวนทั้งสิ้น 7 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 จ าแนกประเภทเป็น โครงการงานประจา 3 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ 4
โครงการ ลักษณะของโครงการ คือ โครงการบริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนา
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการประชุมคณะกรรมการประจา
สถาบัน วิจัยและพัฒนา โครงการจัดทากลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒ นา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
โครงการจัดทาแผนงานประจาปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และโครงการติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ มีจานวน
ทั้งสิ้น 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.42 จาแนกประเภทเป็นโครงการตามพันธกิจ 5 โครงการ และ
โครงการ Flagship จุดเน้น 1 โครงการ ลักษณะของโครงการ คือ โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการเงินอุดหนุนการวิจัยสมทบเข้ากองทุนวิจัย
ค

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการพั ฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ
โครงการพัฒนาระบบพี้เลี้ยงนักวิจัย
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 พัฒ นางานวิ จั ยแบบบูร ณาการและครบวงจร ที่ สอดคล้อ งกั บการพัฒ นา
ท้องถิ่น มีจานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.57 จาแนกประเภทเป็นโครงการ Flagship จุดเน้น 1
โครงการ ลักษณะของโครงการ คือ โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
มีจานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 จาแนกประเภทเป็น โครงการตามพันธกิจ 4 โครงการ
ลักษณะของโครงการ คือ โครงการจัดทาวารสารจันทรเกษมสาร โครงการเขียนและพัฒนาบทความวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ (มีการช่วยเขียน
บทความภาษาอังกฤษ) และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาเครื อข่ายความร่วมมือทางวิช าการทั้งในและต่างประเทศ
มีจานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.57 จาแนกประเภทเป็นโครงการตามพันธกิจ 1 โครงการ
ลักษณะของโครงการคือ โครงการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ยุท ธศาสตร์ ที่ 6 เสริ มสร้ า งศั ก ยภาพให้ มี ม าตรฐานการบริ ก ารวิ ช าการ มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 9
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.14 จาแนกประเภทเป็น โครงการตามพันธกิจ 9 โครงการ ลักษณะของ
โครงการ คือ โครงการบริหารจั ดการงานบริการวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสารวจความ
ต้องการบริการวิชาการของชุมชนเขตจตุจักร ชุมชนเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และชุมชนจังหวัด
ชัย นาท โครงการประชุ ม เชิง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนบริก ารวิช าการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ การจั ด ท าคู่ มื อ บริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม
โครงการน าเสนอผลงานการบริ ก ารวิ ช าการของระดั บ คณะและมหาวิ ท ยาลั ย โครงการติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้
ด้านการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเขตจตุจักร ชุมชนเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
และชุมชนจังหวัดชัยนาท โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ง

แนวทางการจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(งบประมาณแผ่นดิน) เพื่อให้หน่วยงานนาไปใช้สาหรับรายการที่งบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
ให้เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินก่อนเสมอ
2. จัดงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 ควบคู่กับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณแผ่นดิน) เพื่อให้ทราบวงเงิน แต่ละหน่วยงานจากทุกแหล่งที่มาของ
งบประมาณ
3. จั ดท างบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกับ ยุท ธศาสตร์ของประเทศ ยุท ธศาสตร์ข องมหาวิทยาลั ย
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตัวชี้วัด ก.พ.ร. หรือตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา
4. จัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีการวัดผลความสาเร็จของผลงาน
ด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถวัดค่าได้และครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
5.จั ด ท างบประมาณโดยเน้ น การประหยั ด ความคุ้ ม ค่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และความโปร่ ง ใส
6. มีการทบทวน เป้าหมายการดาเนินงานและผลการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน และภารกิจ
ยุทธศาสตร์ในที่ผ่านมา ทบทวนค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรมใช้หลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิก โครงการ/กิจกรรมที่หมดความจาเป็นหรือมีความสาคัญในระดับรองหรือมีความ
ซ้าซ้อนกัน
7. การจัดทาโครงการ/กิจกรรมได้ให้ความสาคัญกับผลการประเมินและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินต่างๆ เช่น ผลการประเมินการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
(ก.พ.ร.) และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นต้น
8. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน/สังคม
อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้
9. เน้นการรายงานและติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น

จ

กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 - 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นงานวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ และ
นวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

ร้อยละ
93.68

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ 3.79
ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและ 2.53
มาตราฐาน
รวม
100.00

ฉ

ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ.ศ. 2556 – 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและ
ศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6
เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย

ร้อยละ
67.83

23.10

2.75

-

3.79

2.53
100.00

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 โดยในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีเสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สานักงบประมาณดาเนินการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ส่วน
ราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้
สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น และเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทา
รายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
สถาบั น วิจั ย และพัฒ นา ดาเนิ น งานเพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุน และพั ฒ นา ตามภาระหน้า ที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 8 ดังนี้
(1) แสวงหาความจริ ง เพื่ อ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ บนพื้ น ฐานของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิ ตบั ณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผู กพันต่อท้องถิ่ น
อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ในชุ ม ชน เพื่ อ ช่ ว ยให้ ค นในท้ อ งถิ่ น รู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริมสร้ างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
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(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้คานึงถึง
ความสอดคล้ องกับ แผนกลยุ ทธ์มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ จันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบั บปรับปรุ ง
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559) และแผนกลยุ ท ธ์ ข องสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา พ.ศ. 2556 –
2560
(ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อ เป็ น แนวทางดาเนิ น งาน โครงการและกิจกรรมของหน่ว ยงานให้ มีความสอดคล้ องกั บ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) และแผนกลยุทธ์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
2) เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติ
3) เพื่อกาหนดกรอบและทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงานสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ
ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเชื่อมโยงกันภายใต้ บริบทของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กรอบการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา และกรอบการประเมิน คุ ณภาพภายนอก ส านัก งานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีกระบวนการสาคัญ ดังนี้
 รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT
Analysis) และผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 60 ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 ประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่ อง การจั ดทาแผนปฏิบัติร าชการประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อระดมความคิดเห็นจาก บุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และร่วมกันวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ พร้อมทั้งวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 คณะทางาน ปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และจัดทา งบประมาณที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ร่าง 1)
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เสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ร่าง 1) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560
 คณะท างาน ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ตามที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
เสนอแนะ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ร่าง 2)
 เสนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี 2560 (ร่ า ง 2) ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 คณะท างาน ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เสนอ และจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับสมบูรณ์)
 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทาและเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ฉบับสมบูรณ์) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
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แผนภาพกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ วิเคราะห์จดุ แข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
และผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560 (ร่าง 1)
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา (ร่าง 1)

เสนอ แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560 (ร่าง 1)
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันฯ

ปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560 (ร่าง 2)

เสนอ แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560 (ร่าง 2)
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

จัดทาและเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แผนปฏิบัติราชการประจาปีที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด และแผนการจัดสรรงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางที่มีการปฏิบัติที่ชัดเจน
3) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กรอบและทิศทางการดาเนินงานสาหรับหน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

5

บทที่ 2
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ได้ดาเนินการจัดทาโดยมีกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก รวมถึงผลการประเมินต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ซึ่งในแต่
ละประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ป ระกอบด้ ว ย เป้ า ประสงค์ กลยุ ท ธ์ โครงการ รวมถึ ง ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมาย
เพื่ อ ชี้ วั ด ความส าเร็ จ การด าเนิ น งานของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา และขั บ เคลื่ อ นให้ บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์
ที่กาหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
2.1 ปรัชญา
2.2 วิสัยทัศน์
2.3 เอกลักษณ์
2.4 พันธกิจ
2.5 ค่านิยมร่วม
2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
2.7 แผนที่ยุทธศาสตร์
2.8 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์
2.9 สรุปงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ มจษ.
2.10 สรุปงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จาแนกตามไตรมาส
2.11 สรุปจานวนโครงการประจาตามแผนปฏิบัติราชการฯ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
2.12 สรุปจานวนโครงการประจาตามแผนปฏิบัติราชการฯ จาแนกตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
2.13 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการฯ
2.1 ปรัชญา (Philosophy)
พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชน
ท้องถิ่น
ความหมาย
พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการ หมายถึง การบูรณาการและทาให้คุณภาพของบุคลากร
งานวิจัย และงานบริการวิชาการมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนา
ทุกมิติทั้งมิติองค์ความรู้ มิติด้านคุณธรรม และมิติเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น หมายถึงการดาเนิน การวิจัยและ
บริ การวิช าการอยู่ บ นพื้น ฐานความเป็ น จริง ของความต้องการการใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลั ย
6
ด้านการเรียนการสอน และเพื่อชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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2.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมสู่สากล
ความหมาย
ศูน ย์ กลางการวิจั ย และบริ การวิช าการหมายถึง การมีบทบาทเป็นแหล่ งเรียนรู้ และผู้ นาใน
การประสานงานเครื อข่ายงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ในส่ วนที่มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นที่เป็น
เอกลักษณ์ สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย หมายถึ ง การมุ่ ง ให้ ก ารวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
องค์ความรู้ทั้งต่อภายในและภายนอก ทั้งในส่วนของเชิงพาณิชย์และชุมชนท้องถิ่น
พัฒนาสังคม หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในงานวิจัย และงานบริการ
วิชาการ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
สู่ ส ากล หมายถึ ง การเผยแพร่ ก ารวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ร่ ว มกั น ใน
กลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย น รวมถึง ระดั บ นานาชาติ ในภู มิภ าคอื่น ๆ โดยสานต่อ ความร่ ว มมือ เดิ มกั บ
เครือข่ายให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น และขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีเอกลักษณ์ร่วม
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศร่วมกัน
2.3 พันธกิจ(Mission)
1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัยให้มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรม
3. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและ
สากล
5. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย และนวัตกรรมทั้งใน
และต่างประเทศ
7. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
2.4 เอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Uniqueness)
สร้างและผลิตนักวิจัยดี มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
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2.5 ค่านิยมร่วม
“งานวิจัยดี มีคุณภาพจิตบริการทุกระดับประทับใจ”
2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ
3. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
6. เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ
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2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้น
จริยธรรมและศักยภาพ

เป้าประสงค์
มีระบบบริหารและจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
1. มีนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยทุกระดับที่มีจริยธรรม
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหลากหลายแหล่งทุน
และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2. มี ร ะบบ กลไก ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาทุ ก คนให้ มี ค วามรู้ แ ละ
ความชานาญในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
3. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร มี ผ ลงานการวิ จั ย ที่ ดี มี คุ ณ ภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
การแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยระดับชาติ นานาชาติ
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
และนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม
5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการทั้ ง ในและ
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6.เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการ
วิชาการ

เพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้น
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2.8 ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. มี ร ะบบบริ ห ารและจั ด การงานวิ จั ย ที่ มี 1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อ
ประสิทธิภาพ
การพัฒนางานวิจัย
1.2 พั ฒ นาระบบและกลไกการสนั บ สนุ น การวิ จั ย และ
การบริ ห ารงานวิ จั ย และเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 พั ฒนาโครงสร้ า งพื้ นฐานและสิ่ งอ านวยความสะดวก ให้
สามารถรองรั บ กิ จ กรรมการวิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
1.4 พัฒนากลไกการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้
การบริหารและจัดการงานวิจัยบรรลุสู่เป้าหมายที่กาหนด
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาและระบบบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้
มีคุณภาพสูงขึ้น

2.พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจยั
โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ

2. มีนักวิจยั รุ่นใหม่และนักวิจยั ทุกระดับที่มี
จริยธรรม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หลากหลายแหล่งทุนและได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่

2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม ได้ผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น
2.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และก ากั บ ด้ า นจริ ย ธรรมแล ะ
จรรยาบรรณนักวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

2.3 ผลักดันให้เกิดกลไกการสร้างนักวิจยั ไปสู่ภาคธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และถูกต้องตามกฎระเบียบ
(Talent Mobility)
3. มีระบบ กลไก ในการพัฒนาบุคลากรของ 2.4. พัฒนาระบบ กลไก ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัย
สถาบันวิจยั และพัฒนาทุกคนให้มีความรู้และ และพัฒนา
ความชานาญในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
3. พัฒนางานวิจยั แบบบูรณาการและครบ
วงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

4. มีผลงานการวิจยั ที่ดีมีคุณภาพที่สอดคล้อง 3.1 พัฒนาประเด็นและหัวข้อการวิจัยให้สอดคล้องกับ
กับการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ การแก้ปญ
ั หาและพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทาง
ของมหาวิทยาลัยด้านวิจัยและบริการวิชาการ
3.3 ส่งเสริมการวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร
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2.8 ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

4. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

5. มีการเผยแพร่ผลงานการวิจยั ระดับชาติ
นานาชาติ และนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

4.1 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ที่หลากหลายโดยร่วมกับภาคธุรกิจ เอกชน และชุมชน
4.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นางานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่ก ารจดอนุสิทธิบั ตร สิทธิบั ตร ลิขสิทธิ์
และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
4.3 พัฒนาวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น

5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

6. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.4 พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยที่สามารถ
เผยแพร่ผลงานวิจยั คุณภาพสู่สาธารณะ
5.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายที่มีความร่วมมือหลากหลายจาก
ทุกภาคส่วน
5.2 การสร้างกลไกความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในลักษณะ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.3 การสร้างกลไกความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในลักษณะ
การเป็นหุ้นส่วน

6. เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐาน
การบริการวิชาการ

7. เพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น
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6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ
6.2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการ
อย่างมืออาชีพ
6.3 ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัยให้กับผู้รับบริการเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

2.9 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิภาพ

เป็นศูนย์กลางการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมสู่สากล
1. พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการงานวิจัย

2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการ
วิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและ
ศักยภาพ

มีการกากับดูแล
งานวิจัยและงาน
บริการการที่ดี

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและ
ตระหนักถึงจริยธรรม

พัฒนาระเบียบและข้อบังคับให้เอื้อต่อ
การให้บริการเพือ่ สนับสนุนวิจยั

3. พัฒนางานวิจยั แบบบูรณา
การและครบวงจร ที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น

4. ส่งเสริมสนับสนุนการนา
5. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ความร่วมมือทางวิชาการทั้ง
อย่างเป็นรูปธรรม
ในและต่างประเทศ

การเข้าถึงแหล่งข้อมูล
งานวิจัยได้ง่าย

มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดับชาติ และ
นาไปใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ

มีเครือข่ายด้านการวิจยั
และบริการวิชาการ

6. เสริมสร้างศักยภาพให้มี
มาตรฐานการบริการ
วิชาการ

มีผลงานบริการ
วิชาการที่เกิด
ประโยชน์แก่สังคม

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชุมชนเข้มแข็งสามารถ

ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย

พึ่งพาตนเองได้

มีระบบบริหารจัดการที่มี

งานบริหารจัดการ
มีระบบและกลไกสนับสนุนให้คณาจารย์

นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ประสิทธิภาพ

ทางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

ร่วมกันระหว่างเครือข่ายวิจัย

มีระบบและกลไกใน
การบริการวิชาการ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้

นาระบบประกันคุณภาพ มาใช้ใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
ให้มีความรู้และความชานาญ

การนาผลงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์
สู่การใช้ประโยชน์
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การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

2.10 ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายการ

ความเชื่อมโยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปรัชญา

ความรู้ดี มีคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา

พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์

เป็นศูนย์กลางการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมสู่สากล

พันธกิจ

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม

1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัยให้มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรม
4. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและสากล
5. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งใน
และต่างประเทศ
7. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
3. พัฒนางานวิจั ยแบบบูรณาการและครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่ นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ

3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชดาริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ
3. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
6. เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ

1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
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2.10 ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ)
รายการ
เป้าประสงค์

ความเชื่อมโยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ และนาไปใช้ประโยชน์ 2. มีนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยทุกระดับที่มีจริยธรรม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหลากหลายแหล่ง
ส่งผลกระทบเชิงบวก สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ทุนและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
3. มีระบบ กลไก ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคนให้มีความรู้และความชานาญ
ในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
4. มีผลงานการวิจัยที่ดีมีคุณภาพที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
5. มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยระดับชาติ นานาชาติ และนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม
6. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. นาองค์ความรู้ ด้านวิชาการ วิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความ 7. เพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
เชี่ยวชาญไปใช้ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม และเทศชาติ
5. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (องค์กรแห่งความเป็นเลิศ) 1. มีระบบบริหารและจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
(High Performance Organization : HPO)
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2.11 ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กับพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ของ สกอ. กพร. และมจษ.
ความเชื่อมโยง
พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย

สกอ.

ก.พ.ร.
มิติที่ 1มิติด้านประสิทธิผล

มจษ. (หน่วยงานสนับสนุน)

พันธกิจ

พันธกิจ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของ

1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

2. วิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญาและ

ตั ว บ่ ง ชี้ 2.1 ระบ บ และ กลไก

หน่วยงาน

2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัยให้มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นคุณธรรมและ ถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
จริยธรรม

การบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย
หรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย

4. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจั ยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็ น

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

รูปธรรมทั้งในประเทศและสากล
5. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงข้อมูล

และงานสร้างสรรค์
ตั ว บ่ ง ชี้ 2.3 ผลงานทางวิ ช าการ
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

งานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ
7. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
2. ส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นงานวิ จั ย งาน

2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ
3. พั ฒ นางานวิ จั ย แบบบู ร ณาการและครบวงจร ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
การพัฒนาท้องถิ่น
ของสังคม
4. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
5. สร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ

หมายเหตุ : สกอ. หมายถึงสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก.พ.ร.หมายถึงสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมจษ. หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.11 ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กับพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ของ สกอ. กพร. และมจษ. (ต่อ)
ความเชื่อมโยง
พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธกิจ

มหาวิทยาลัย
พันธกิจ

สกอ.

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ก.พ.ร.
มจษ. (หน่วยงานสนับสนุน)

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

มิติที่ 1มิติด้านประสิทธิผล

8. ส่งเสริมและสนับ สนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน 3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
และสังคม
ของชุมชนและสังคม
สังคม
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

6. เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ

3. น าองค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ช าการ วิ จั ย ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และองค์ค วามรู้อื่ น ๆ ที่ มหาวิท ยาลัย มี
ความเชี่ยวชาญไปใช้ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แก่ชุมชน สังคม และเทศชาติ*
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
พันธกิจ

พันธกิจ
3. พัฒนางานวิ จั ย แบบบู รณาการและครบวงจร เพื่ อ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง และสอดคล้ อ งตามกรอบการวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย

5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับ แนวทาง
พระราชดาริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์

ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 5.1 การบริ ห ารของสถาบั น
เพื่อการก ากับ ติดตามผลลัพ ธ์ตามพันธ
กิ จ กลุ่ ม สถาบั น และเอกลั ก ษณ์ ข อง
สถาบัน

องค์ ป ระกอบที่ 2 ภารกิ จ หลั ก ของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไก
การบริการวิชาการแก่สังคม

มิติที่ 4มิติด้านการพัฒนาสถาบัน

องค์ประกอบที่ 1 บริหารจัดการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 คุณภาพของการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน
ตัว บ่ งชี้ที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพตาม

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
การประกันคุณภาพ

พันธกิจของหน่วยงาน
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2.12 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการงานวิจัย
เป้าประสงค์ :
มีระบบบริหารและจัดการ
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1.1 ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก ร กฎ 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ระเบีย บ ข้อ บังคับ ให้เอื้อ ต่อ การพัฒนา 2. ระดับคุณภาพจากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
งานวิจัย
1.2พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน
การวิ จั ย และการบริ ห ารงานวิ จั ย และ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวก ให้สามารถรองรับกิจกรรม
ก า ร วิ จั ย ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย
1.4พั ฒ น า ก ล ไ ก ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้การบริหารและ
จัดการงานวิจัยบรรลุสู่เป้าหมายที่กาหนด
1.5 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ระ บ บ บ ริ ห า รแ ละ จั ดก า รตา มห ลั ก
ธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพสูงขึ้น
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หน่วยนับ
(สวพ.1.1)
(สวพ.1.2)

ร้อยละ
คะแนน

ผลการดาเนินงาน
2557 2558 2559
73.40 80.00 83.40
5
4.23
4.50

ค่าเป้าหมาย
2560
85.00
4.51

2.12 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาทุนมนุษย์ด้าน
การวิจยั โดยมุ่งเน้น
จริยธรรมและศักยภาพ

กลยุทธ์

2 . 1 พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ นั ก วิ จั ย ใ น
มหาวิ ทยาลัย ให้ เป็ นที่ย อมรับ ของสังคม
ได้ ผลงานวิ จั ย ตามเกณฑ์ มาตรฐานและ
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากแหล่งทุน
ภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ :
2.2 ส่งเสริม สนับ สนุน และกากับ ด้า น
1. มีนักวิจยั รุ่นใหม่และ
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณนั ก วิ จั ย
นักวิจยั ทุกระดับที่มี
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
จริยธรรม ได้รับทุนสนับสนุน 2.3 ผลักดันให้เกิดกลไกการสร้างนักวิจัย
การวิจยั จากหลากหลาย
ไปสู่ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมอย่างมี
แหล่งทุนและได้รับ
เกียรติมีศักดิ์ศรี และถูกต้องตามกฎระเบียบ
การตีพิมพ์เผยแพร่
(Talent Mobility)
2.มีระบบ กลไก ใน
2.4 พั ฒ นาระบบ กลไก ในการพั ฒ นา
การพัฒนาบุคลากรของ
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา
ทุกคนให้มีความรู้และความ
ชานาญในงานที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วดั
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
5. จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั

หน่วยนับ
(สกอ. 2.2)
(สกอ. 2.3)
(สวพ. 2.1)

6. จานวนบุคลากรของหน่วยงานด้านการวิจัยที่ได้รับการพัฒนา
(สวพ. 2.2)
7. ร้อยละงานวิจัยที่ดาเนินการเสร็จสิ้นและผ่านการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่
ระดับดี
(สวพ. 2.3)
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คะแนน
คะแนน
โครงการ/
กิจกรรม
คน
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
2557 2558 2559
4.10
4.15
4.20
1.91
2.20
2.30
10
13
16
8
65

8
69

10
72

ค่าเป้าหมาย
2560
4.25
2.40
16
10
80

2.12 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนางานวิจยั แบบบูรณา
การและครบวงจร ที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น
เป้าประสงค์:
มีผลงานการวิจยั ที่ดีมี
คุณภาพที่สอดคล้องกับ
การแก้ปญ
ั หาและพัฒนา
ท้องถิ่นในทุกมิติ

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

3.1 พัฒนาประเด็นและหัวข้อการวิจัยให้ 8. จานวนโครงการวิจัยที่แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
(สวพ.3.1)
สอดคล้ อ งกั บ การแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นา 9. จานวนโครงการวิจัยที่มกี ารบูรณาการงานวิจัย ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย(สวพ.3.2)
ท้องถิ่นในทุกมิติ
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
3.3 ส่งเสริมการวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่ อ
แก้ไขปัญหาแบบครบวงจร
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หน่วยนับ
โครงการ
โครงการ

ผลการดาเนินงาน
2557 2558 2559
3
3
3
2

ค่าเป้าหมาย
2560
4
3

2.12 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมสนับสนุนการนา
ผลงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

4.1 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นารู ป แบบการน า 10. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และนาเสนอในการประชุม
ผลงา นวิ จั ย ไปสู่ ก า รใช้ ป ระโ ย ชน์ ที่ วิชาการ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
หลากหลายโดยร่วมกับภาคธุรกิจ เอกชน
(สวพ. 4.1)
และชุมชน
11. ร้อยละของงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อจานวนงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
4.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
(สวพ. 4.2)
เป้าประสงค์ :
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่
มีการเผยแพร่ผลงานการวิจยั การจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิขธิ์ และ
ระดับชาติ นานาชาติ และ
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
4.3 พัฒนาวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐาน
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สูงขึ้น
4.4 พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจให้ แก่
นั ก วิ จั ย ที่ ส ามารถเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย
คุณภาพสู่สาธารณะ

20

หน่วยนับ
ร้อยละ

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
2557 2558 2559
38.20
44
46

-

-

-

ค่าเป้าหมาย
2560
48

80

2.12 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ :
มีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

กลยุทธ์
5.1สร้างและพัฒนาเครือข่ายที่มีความ
ร่วมมือหลากหลายจากทุกภาคส่วน
5.2 การสร้างกลไกความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นในลักษณะความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
5.3 การสร้างกลไกความร่วมมือกับภาค
ธุรกิจเอกชนในลักษณะการเป็นหุ้นส่วน

ตัวชี้วดั
12. จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
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หน่วยนับ
(สวพ. 5.1)

เครือข่าย

ผลการดาเนินงาน
2557 2558 2559
1
1
3

ค่าเป้าหมาย
2560
4

2.12 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการ
เสริมสร้างศักยภาพให้มี
บริการวิชาการ
มาตรฐานการบริการวิชาการ 6.2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้
สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์ :
6.3 ส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการงานบริ ก าร
เพิ่มศักยภาพการให้บริการ วิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและ
วิชาการให้มีมาตรฐานสูงขึ้น การวิ จั ย ให้ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารเพื่ อ น าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชุ ม ชนและสั ง คมอย่ า ง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วดั
13. จานวนโครงการบริการวิชาการที่เป็นความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
14. ความพึงพอใจต่อการรับบริการวิชาการ

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงาน
2557 2558 2559
13
14
-

ค่าเป้าหมาย
2560
10
80

(สวพ.6.1)
(สวพ.6.2)

โครงการ
ร้อยละ

15. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
(สวพ. 6.3)
16. ร้อยละของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
หรือคุณภาพชีวิตและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
(สวพ. 6.4)
17. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 3 วิชา
(สวพ. 6.5)
18. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
(สวพ. 6.6)

ร้อยละ

-

-

-

70

ร้อยละ

-

-

-

70

โครงการ

-

-

2

3

โครงการ

-

-

2

3
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2.13 งบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ลาดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
ที่
1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยและการบริหารงานวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก ให้สามารถรองรับกิจกรรมการวิจยั ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
1.4 พัฒนากลไกการสื่อสารกับผู้ทเี่ กี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้การบริหารและจัดการงานวิจัยบรรลุสู่เป้าหมายที่กาหนด
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้
มีคุณภาพสูงขึ้น
2

พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจยั โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ
2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ได้ผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเพิม่ ขึ้น
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และกากับ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2.3 ผลักดันให้เกิดกลไกการสร้างนักวิจัยไปสูภ่ าคธุรกิจ และอุตสาหกรรมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และถูกต้องตามกฎระเบียบ
(Talent Mobility)
2.4 พัฒนาระบบ กลไก ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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งบประมาณโครงการ
วงเงิน (บาท)
ร้อยละ
590,000
2.53
200,000
0.86
46,000

0.19

344,000

1.48

15,812,550
15,747,550

67.83
67.55

65,000

0.28

2.13 งบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ลาดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
ที่
3 พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 พัฒนาประเด็นและหัวข้อการวิจัยให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยด้านวิจัยและบริการวิชาการ
3.3 ส่งเสริมการวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร
4

5

งบประมาณโครงการ
วงเงิน (บาท)
ร้อยละ
5,384,070
23.10
5,384,070
23.10
-

ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
4.1 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ที่หลากหลายโดยร่วมกับภาคธุรกิจ เอกชน และชุมชน
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่การจดอนุสิทธิบตั ร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
4.3 พัฒนาวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น

640,180
170,180
-

2.75
0.73
-

120,000

0.51

4.4 พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยคุณภาพสูส่ าธารณะ

350,000

1.50

-

-

สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
5.1สร้างและพัฒนาเครือข่ายที่มคี วามร่วมมือหลากหลายจากทุกภาคส่วน
5.2 การสร้างกลไกความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.3 การสร้างกลไกความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในลักษณะการเป็นหุ้นส่วน
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2.13 งบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ลาดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
ที่
6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ
6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ
6.2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
6.3 ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั ให้กับผูร้ ับบริการเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
ในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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งบประมาณโครงการ
วงเงิน (บาท)
ร้อยละ
884,600
3.79
795,000
3.41
89,600

0.39

23,311,400

100

2.14 สรุปจานวนโครงการประจาตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่
1

2

3

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยและการบริหารงานวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก ให้สามารถรองรับกิจกรรมการวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
1.4พัฒนากลไกการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้การบริหารและจัดการงานวิจัยบรรลุสู่
เป้าหมายที่กาหนด
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบบริหารและ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพสูงขึ้น
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ
2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ได้ผลงานวิจัยตามเกณฑ์
มาตรฐานและได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และกากับ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2.3 ผลักดันให้เกิดกลไกการสร้างนักวิจยั ไปสู่ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
และถูกต้องตามกฎระเบียบ(Talent Mobility)
2.4. พัฒนาระบบ กลไก ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พัฒนางานวิจยั แบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 พัฒนาประเด็นและหัวข้อการวิจัยให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยด้านวิจัย และ
บริการวิชาการ
3.3 ส่งเสริมการวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร

ตัวชี้วดั
2

กลยุทธ์
5

งานประจา
จานวน ร้อยละ
3
10.71
-

5

2

4

3

รวม
จานวน
7
1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

3

-

5

-

5
5

-

-

-

-

-

-

1
1
-

1
1
-

-

-

-
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จานวนโครงการ
ตามพันธกิจ
Flagshipจุดเน้น
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
4
14.29
1
-

-

17.85

1
1

3.57

3.57

6
6

-

ร้อยละ
25

21.42

3.57

2.14 สรุปจานวนโครงการประจาตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ที่
4

5

6

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสูก่ ารใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
4.1 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทหี่ ลากหลายโดยร่วมกับ
ภาคธุรกิจ เอกชน และชุมชน
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่การจดอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
4.3 พัฒนาวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น
4.4 พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยคุณภาพสู่สาธารณะ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
5.1สร้างและพัฒนาเครือข่ายที่มีความร่วมมือหลากหลายจากทุกภาคส่วน
5.2 การสร้างกลไกความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
5.3 การสร้างกลไกความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในลักษณะการเป็นหุ้นส่วน

2

เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ
6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ
6.2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
6.3 ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั ให้กบั
ผู้รับบริการเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

6

18

รวม

1
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กลยุทธ์
4

งานประจา
จานวน ร้อยละ
-

จานวนโครงการ
ตามพันธกิจ
Flagshipจุดเน้น
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
4
14.29
4
-

รวม
จานวน
4
4

ร้อยละ
14.29

-

-

-

-

-

1
1
-

-

1
1
-

-

-

-

-

3

-

9
8
1

32.14

-

9
8
1

32.14

22

3

23

82.14

2

28

100

3

10.71

3.57

7.14

3.57

2.15 โครงการประจาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

1
2

โครงการบริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจาสานักงานสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
จัดประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
จัดทาแผนกลยุทธ์สถาบันวิจยั และพัฒนา ระยะ 5
ปี พ.ศ. 2561-2565
จัดทาแผนงานประจาปีงบประมาณ 2560
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
โครงการติดตามโครงการวิจัยทีไ่ ด้รับทุนอุดหนุน
การวิจัย (งบกลาง)
รวม

3
4
5
6
7

งบแผ่นดิน

งบประมาณ
งบรายได้

180,000
-

46,000

180,000
46,000













-

85,500

85,500











-

69,860

69,860



-

4,160
4,480

4,160
4,480




200,000

-

200,000



380,000

210,000

590,000

รวม
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ประเภทโครงการ
งานประจา ตามพันธกิจ Flagship
จุดเน้น

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบ

งานบริหารงาน
ทั่วไป











งานพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัย

2.15 โครงการประจาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

8

โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (งบกลาง)
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (งบกลาง)
โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจยั ให้แก่
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (งบกลาง)

9
10

11
12
13

งบแผ่นดิน

งบประมาณ
งบรายได้

รวม

ประเภทโครงการ
งานประจา ตามพันธกิจ Flagship
จุดเน้น

-

65,000

65,000



5,147,550
-

9,000,000

5,147,550
9,000,000






โครงการเงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (งบกลาง)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัย 400,000
ราชภัฏจันทรเกษม (งบกลาง)
โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจยั
200,000
(งบกลาง)
รวม 6,747,550

1,000,000

1,000,000





-

400,000





-

200,000



9,065,000

15,812,550
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ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4









งานพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัย





ผู้รับผิดชอบ









2.15 โครงการประจาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
ลาดับ
ที่

14

ชื่อโครงการ

วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ
(งบกลาง)

งบแผ่นดิน

งบประมาณ
งบรายได้

รวม

ประเภทโครงการ
งานประจา ตามพันธกิจ Flagship
จุดเน้น

5,384,070

-

5,384,070



รวม 5,384,070

-

5,384,070

30

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4





ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัย

2.15 โครงการประจาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

15
16

จัดทาวารสารจันทรเกษมสาร
โครงการเขียนและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (งบกลาง)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ (มีการช่วยเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษ) (เงินกองทุนวิจัย)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งบกลาง)
รวม

17

18

งบแผ่นดิน

120,000
200,000

งบประมาณ
งบรายได้
งบอื่น

-

150,000

รวม

ประเภทโครงการ
งาน
ตามพันธ Flagship
ประจา
กิจ
จุดเน้น

120,000
200,000




150,000









170,180

-

170,180

490,180

-

150,000 640,180
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ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2



ไตรมาส
3

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส
4




งานเผยแพร่
ผลงานวิจัย

2.15 โครงการประจาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ลาดับ
ที่

19

ชื่อโครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(เงินเหลื่อมปี)
รวม

งบแผ่นดิน

งบประมาณ
งบรายได้

รวม

-

-

-

-

-

-

32

ประเภทโครงการ
งานประจา ตามพันธกิจ Flagship
จุดเน้น



ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4



ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัย

2.15 โครงการประจาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ
ลาดับ
ที่

20
21

22

ชื่อโครงการ
งบแผ่นดิน

บริหารจัดการงานบริการวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสารวจความต้องการ
บริการวิชาการของชุมชนเขตจตุจกั ร ชุมชน
เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร และชุมชน
จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมที่ 1ประชุมเชิงปฏิบัติการสารวจ
ความต้องการบริการวิชาการของชุมชนเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมที่ 2ประชุมเชิงปฏิบัติการสารวจ
ความต้องการบริการวิชาการของชุมชนเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมที่ 3ประชุมเชิงปฏิบัติการสารวจ
ความต้องการบริการวิชาการของชุมชน
จังหวัดชัยนาท
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนบริการ
วิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณ
งบรายได้

รวม

ประเภทโครงการ
งานประจา ตามพันธกิจ Flagship
จุดเน้น

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

80,000
100,000

-

80,000
100,000







11,500

-

11,500





11,500

-

11,500





27,000

-

27,000





20,000

-

20,000
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ผู้รับผิดชอบ

งานบริการ
วิชาการ

2.15 โครงการประจาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

23

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นาเสนอผลงานการบริการวิชาการของระดับ
คณะและมหาวิทยาลัย
ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านการ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนเขตจตุจักร ชุมชนเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และชุมชน
จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมที่ 1บริการวิชาการแก่ชุมชนเขต
จตุจักร
กิจกรรมที่ 2บริการวิชาการแก่ชุมชนเขต
ลาดพร้าว
กิจกรรมที่ 3บริการวิชการแก่ชุมชนสระ
ไม้แดง

24
25
26
27

งบแผ่นดิน

งบประมาณ
งบรายได้

รวม

ประเภทโครงการ
งานประจา ตามพันธกิจ Flagship
จุดเน้น

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

20,000

-

20,000



70,000

-

70,000



90,000

-

90,000



15,000

-

15,000



400,000

-

400,000





130,000

-

130,000





100,000

-

100,000





170,000

-

170,000
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ผู้รับผิดชอบ

งานบริการ
วิชาการ











2.15 โครงการประจาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

28

การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจยั
รวม

งบแผ่นดิน

89,600
884,600

งบประมาณ
งบรายได้

รวม

-

89,600
884,600
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ประเภทโครงการ
งานประจา ตามพันธกิจ Flagship
จุดเน้น



ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4





ผู้รับผิดชอบ

งานบริการ
วิชาการ

บทที่ 3 คาอธิบายตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/คานวณ และเกณฑ์ในการประเมิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
ตัวชี้วัด

หน่วย

คาอธิบาย

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน

ร้อยละ

2. ระดับคุณภาพจากผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ระดับ

สถาบันวิจยั และพัฒนา เป็นหน่วยงานทีม่ ี
ภารกิจและบทบาทที่สาคัญในการ
บริหารงานการให้การสนับสนุนงานด้านการ
วิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และจัดให้
มีการอบรมเสริมความรู้ด้านการวิจยั ให้กับ
อาจารย์และนักศึกษาเพือ่ สร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอน
สถาบันวิจยั และพัฒนามีพันธกิจหลักในด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัย ให้
บุคลากรในมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการวาง
แผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
เพื่อให้การดาเนินงานตามพันธกิจหลักบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

ข้อมูลที่ติดตาม
- ผลคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน

- ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันวิจยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

36

การประเมิน/คานวณ

เกณฑ์ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
X 100
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ต่ากว่าร้อยละ 30 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ 31 – 50 = ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 51 – 79 = พอใช้
ร้อยละ 71 – 90 = ดี
ร้อยละ 91 – 100 = ดีมาก
เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมคะแนนตามตัวบ่งชี้ของ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

1.00 – 1.50 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 = ต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 = พอใช้
จานวนตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา 3.51 – 4.50 = ดี
ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.51 – 5.00 = ดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ
ตัวชี้วัด

หน่วย

คาอธิบาย

ข้อมูลที่ติดตาม

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

คะแนน

ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
ผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
มหาวิทยาลัย คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้อง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
ผลงานวิชาการงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
เป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่า
อาจารย์ประจาและนักวิจยั ได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้
ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิ พ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
หรือ SCOPUS หรือตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย

- ผลรวมของผลการประเมินเงิน
สนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ
และหน่วยงานวิจัย

4. ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจยั

คะแนน

การประเมิน/คานวณ
คะแนนที่ได้ =
ผลรวมของผลการประเมินเงิน
สนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ
และหน่วยงานวิจัย

เกณฑ์ในการประเมิน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลีย่
ของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วย
งานวิจัยในสถาบัน

จานวนคณะและหน่วยงานวิจยั
ทั้งหมดของสถาบัน
- ผลรวมของคะแนนผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการของ
ทุกคณะและหน่วยงานวิจัย

คะแนนที่ได้ =
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย
จานวนคณะและหน่วยงานวิจยั
ทั้งหมดในสถาบัน
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คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลีย่
ของคะแนนผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยของ
ทุกคนและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ (ต่อ)
ตัวชี้วัด

5. จานวนโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักวิจยั

หน่วย

โครงการ

คาอธิบาย

ข้อมูลที่ติดตาม

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานที่ทาร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ตารา หรือ
หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
สถาบันวิจยั และพัฒนา ในฐานะที่เป็น
- จานวนโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานในการจัดสรรทุนอุดหนุนสาหรับ
พัฒนาศักยภาพนักวิจยั ของ
งานวิจัยให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ประสานงานและอานวยความสะดวกในเรื่อง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยให้แก่อาจารย์
บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา เพื่อให้เกิดการ
ริเริ่มทาวิจัย เนื่องจากงานวิจัยเป็นตัวชีว้ ัด
หนึ่งที่จะประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัยนี้ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์นาองค์ความรู้ด้านการวิจัยไปสูก่ าร
จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
และสามารถนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้
จริง
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การประเมิน/คานวณ

นับจานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพ
นักวิจยั ของสถาบันวิจยั และพัฒนา

เกณฑ์ในการประเมิน

ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ
ตัวชี้วัด
6. จานวนของบุคลากร
สถาบันวิจยั และพัฒนาที่
ได้รับการพัฒนา

7. ร้อยละงานวิจัยที่
ดาเนินการเสร็จสิ้นและผ่าน
การตรวจประเมินคุณวุฒิอยู่
ระดับดี

หน่วย

คาอธิบาย

คน

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการที่
เป็นประโยชน์และสามารถนามาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนางานประจาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ ทั้ง
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานประจา และทักษะ
อื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
การรับทุนอุดหนุนการวิจยั งบประมาณ
แผ่นดิน งบประมาณรายได้ มีการตรวจ
ประเมินรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสถาบันวิจยั และพัฒนาจะ
ดาเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จานวน 2 คน
ต่อ 1 เรื่อง ซึ่งมีแบบประเมินในการ
ตรวจสอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เพื่อให้รายงานการวิจยั มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ร้อยละ

ข้อมูลที่ติดตาม

การประเมิน/คานวณ

เกณฑ์ในการประเมิน

- รายงาผลการอบรม/พัฒนา

จานวนบุคลากรสถาบันวิจยั และพัฒนาที่ได้รับ
การพัฒนา

ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี

- ผลงานวิจยั ที่เสร็จสิ้นและผ่าน
การตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณ
วุฒในระดับดี

จานวนผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นและผ่านการตรวจ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับดี
X 100
จานวนงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

เกณฑ์การประเมิน
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ต่ากว่าร้อยละ 30 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ 31 – 50 = ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 51 – 79 = พอใช้
ร้อยละ 71 – 90 = ดี
ร้อยละ 91 – 100 = ดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด

หน่วย

คาอธิบาย

8. จานวนโครงการวิจัยที่
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

จานวน

9. จานวนโครงการวิจัยที่มี
การบูรณาการงานวิจยั ตาม
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย

จานวน

โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่นของอาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั ทั้งจากแหล่งทุน
ภายในและแหล่งทุนภายนอกในแต่ละปี
โครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
การจัดสรรทุนจากแหล่งทุนภายในและแหล่ง
ทุนภายนอกที่มีการบูรณาการงานวิจยั ตาม
จุดเน้นของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี

ข้อมูลที่ติดตาม

การประเมิน/คานวณ

เกณฑ์ในการประเมิน

- จานวนโครงการที่แก้ปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่น

นับจานวนโครงการที่แก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น

ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี

- จานวนโครงการที่มี
การบูรณาการงานวิจยั ตาม
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย

นับจานวนโครงการที่มีการบูรณาการงานวิจัย
ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย

ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด

หน่วย

คาอธิบาย

ข้อมูลที่ติดตาม

การประเมิน/คานวณ

10. ร้อยละของงานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่และนาเสนอในการ
ประชุมวิชาการ ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจยั

ร้อยละ

ผลงานวิชาการงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
เป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่า
อาจารย์ประจาและนักวิจยั ได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้
ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิ พ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
หรือ SCOPUS หรือตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ทาร่วมกับ
อุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ตารา หรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

- จานวนผลงานทางวิชาการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ ได้รับ
ลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร
- จานวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา
- จานวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และ
นักวิจยั ประจาที่กาหนดในแผน/
ของบประมาณ
-จานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจยั ทั้งหมด

ร้อยละของผลงานทางวิชาการงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ =
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ผลรวมของคะแนนผลการประเมิน
ผลงานทางวิชาการของทุกคณะ
และหน่วยงานวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ทั้งหมด

เกณฑ์ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ต่ากว่าร้อยละ 30 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ 31 – 50 = ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 51 – 79 = พอใช้
ร้อยละ 71 – 90 = ดี
ร้อยละ 91 – 100 = ดีมาก
ทั้งนี้ คะแนนที่ได้รับในระดับสถาบันเป็น
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด

หน่วย

คาอธิบาย

11. ร้อยละของงานวิจยั ที่
นาไปใช้ประโยชน์ต่อจานวน
งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจยั

ร้อยละ

อาจารย์ประจาและ/หรือนักวิจัยมีงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ โดย
มีหลักฐานแสดงว่าได้มีการนาผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ใน
รายงานวิจยั

ข้อมูลที่ติดตาม
- จานวนงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์
- จานวนงานวิจัยของอาจารย์
และนักวิจัยประจาทีก่ าหนดใน
แผน/ของบประมาณ
- จานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจยั ทั้งหมด
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การประเมิน/คานวณ
ร้อยละของงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ =
จานวนงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
X 100
จานวนผลงานนักวิจัยทั้งหมด

เกณฑ์ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ต่ากว่าร้อยละ 30 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ 31 – 50 = ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 51 – 79 = พอใช้
ร้อยละ 71 – 90 = ดี
ร้อยละ 91 – 100 = ดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
12. จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ

หน่วย
เครือข่าย

คาอธิบาย

ข้อมูลที่ติดตาม

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
- จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
วิชาการรระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ให้
ทางวิชาการ
เกิดการพัฒนางานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ นอกจากความร่วมมือแล้ว ยังได้
จัดทาข้อตกลงกับหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกในภายในประเทศ เพื่อ
สร้างเครือข่ายในดาเนินการทางด้านวิชาการ
ร่วมกันที่ปรากฎเป็นหลักฐานอย่างเป็น
รูปธรรมและชัดเจน เช่น การลงนามความ
ร่วมมือ MOU หรือการสรุปรายงานผล
โครงการ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
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การประเมิน/คานวณ
นับจานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

เกณฑ์ในการประเมิน
ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด

หน่วย

คาอธิบาย

13. จานวนโครงการบริการ
วิชาการที่เป็นความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น

โครงการ

14 ความพึงพอใจต่อการรับ
บริการวิชาการ

ร้อยละ

การดาเนินการบริการวิชาการแกสังคมและ
ชุมชนของสถาบันอุดมศึกษา จาเปนตองมี
การกาหนดทิศทางและจัดทาแผนการบริการ
วิชาการตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย ใหตรง
กับ ความตองการในการรับ บริก ารวิชาการ
ของชุมชนและสังคมใหสนองตอบ ตอความต
องการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ และ
เอกชนหนวยงานวิ ชาชีพ สัง คมไดอยางมี
คุณภาพ ตามศักยภาพและความพรอมตาม
จุดเนนของมหาวิทยาลัย
การบริก ารวิชาการเป็ นพันธกิจหลักสาคัญ
ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่พึงให้บริการ
วิชาการที่ สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
ชุมชนและสังคม สามารถพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ จั น ทรเกษม เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น
พึ่งพาตนเองได้

ข้อมูลที่ติดตาม

การประเมิน/คานวณ

เกณฑ์ในการประเมิน

1. จานวนผู้ให้ขอ้ มูลในชุมชน
โครงการบริการวิชาการที่เป็นความต้องการของชุมชน
เป้าหมาย
ท้องถิ่น ประเมินจาก
2. ประเด็นความต้องการบริการ
วิชาการจากชุมชนท้องถิ่น
จานวนโครงการบริการวิชาการที่เป็นความต้องการ
3. ความต้องการบริการวิชาการที่
ของชุมชนท้องถิ่นทั้งหมด
ได้รับการตอบสนอง

1. จานวนผู้รับบริการวิชาการที่
ตอบแบบประเมิน
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการที่มีต่อโครงการ/กิจกรรม
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จานวนโครงการในแต่ละปี

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ประเมินจาก
ผลรวมของความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
จานวนผู้รับบริการวิชาการที่ตอบแบบประเมิน

×100

ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ (ต่อ)
ตัวชี้วัด

หน่วย

คาอธิบาย

15. ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ

ร้อยละ

การติดตามผลการนาความรู้ที่ได้ให้บ ริก าร
ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ของครู บุคลากร
ทางการศึ ก ษา โดยโครงการที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
วิ ช าการผู้ เ ข้ า ร่ ว มได้ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
พัฒ นาความรู้ ความสามารถ การต่ อ ยอด
องค์ความรู้ สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่า งเป็ นรูป ธรรม จนก่ อ ให้ เ กิด ประโยชน์
อย่างชัดเจน โดยจะดาเนินการติดตามหลัง
สิ้นสุดโครงการภายใน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3
เดือน
การติดตามผลการนาความรู้ที่ได้ให้บ ริก าร
ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยโครงการที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
วิ ช าการผู้ เ ข้ า ร่ ว มได้ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
รูปแบบการเผยแพร่ การต่อยอดองค์ความรู้
สามารถน าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาได้อ ย่า งเป็ น
รูปธรรม จนก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
โดยจะดาเนินการติดตามหลังสิ้นสุดโครงการ
ภายใน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
และชุมชนได้นาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
บริก ารวิช ากรไปประยุก ต์ใช้ ป ระโยชน์ ซึ่ ง
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
ท้องถิ่นให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

16. ร้อยละของชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้รับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ หรือคุณภาพ
ชีวิตและนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ

ข้อมูลที่ติดตาม
1. จานวนครู บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด
2. จานวนครู บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ

การประเมิน/คานวณ

เกณฑ์ในการประเมิน

ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ประเมินจาก
จานวนของครู บุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ครู บุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

×100
จานวนครู บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
/กิจกรรมทั้งหมด

1. จานวนชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ หรือ
คุณภาพชีวิต
2. จานวนชุมชนที่นาองค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ชุมชนโดยพิจารณา
อย่างน้อยขัอใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
2.1 การนาความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2.2 การนาความรู้ไปพัฒนา
ต่อยอดที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
2.3 การนาความรู้ไปขยายผล
ต่อในชุมชนและชุมชนใกลเคียง
3. จานวนชุมชนทั้งหมดที่เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ

45

ร้อยละของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ หรือคุณภาพชีวิตและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประเมินจาก
จานวนชุมชนที่เข้าร่วมได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ หรือ
คุณภาพชีวิตและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

×100

จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด

ชุมชนที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ หรือ
คุณภาพชีวิตและนาความรู้ไปใช้
ประโยชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ (ต่อ)
ตัวชี้วัด

หน่วย

คาอธิบาย

ข้อมูลที่ติดตาม

17. โครงการบริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอน ไม่น้อยกว่า 3 วิชา

โครงการ

โครงการบู รณาการการบริก ารวิชาการกับ
การเรียนการสอน เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของแผน
กลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม
พ.ศ. 2556 – 2560 ซึ่งเป็นการนาความรู้
และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน หรือการนา
รายวิ ช าการมาบู ร ณาการกั บ การบริ ก าร
วิชาการ โดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการ
โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน เป็นตัวชีว้ ัดหนึ่งของแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2556 – 2560 โดยใช้แนวทางจาก
1. นาความรู้ ประสบการณ์จากการบริการ
ทางวิชาการมาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัย โดยพัฒนา
เป็นหัวข้อวิจัย/โจทย์วิจยั ที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและ
ศักยภาพของอาจารย์
2. การนาหัวข้อวิจยั /โจทย์วิจยั ของอาจารย์
ที่มีความเชี่ยวชาญ ไป บูรณากาการร่วมกับ
การบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ แก่
สังคม และเกิดประโยชน์ต่อสังคม

จานวนโครงการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน

18. โครงการบริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับการวิจัย ไม่
น้อยกว่า 2 โครงการ

โครงการ

การประเมิน/คานวณ
โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน ประเมินจาก

เกณฑ์ในการประเมิน
นับจานวนโครงการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน

จานวนโครงการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา

จานวนโครงการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการวิจยั

โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจยั
ประเมินจาก
จานวนโครงการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
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จานวนโครงการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการวิจัย

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก. ปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กระบวนการ
เดือน/ปี
จั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ย ส.ค. 2559
งบประมาณ

การจัดทาแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

การติดตามประเมินผล
ไตรมาสที่ 1

การติดตามประเมินผล
ไตรมาสที่ 2

ขั้นตอนและกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการจัดทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายละเอียดคาของบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
จัด ทารายละเอีย ดคาของบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560
บันทึกงบประมาณในขั้นแผนปฏิบัติการ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 ในระบบ MIS
พ.ย. 2559 ทบทวนแผน/ผล การด าเนิ น งาน ปี 2559 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
เป้าหมาย ผลผลิต พ.ศ. 2560
จัดทาแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565
จัดท าแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของหน่วยงาน
นาเสนอคณะกรรมการประจาสถาบั น วิ จั ยและและพั ฒ นา
เพื่อพิจารณาอนุมัติแผน
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของหน่วยงาน
ม.ค. 2560 นาเสนอคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ พิจ ารณา
อนุมัติแผน
ม.ค. 2560 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 60) ต่อคณะกรรมการ
ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
เม.ย. 2560 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 60) ต่อคณะกรรมการ
ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
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กระบวนการ
การติดตามประเมินผล
ไตรมาสที่ 3

เดือน/ปี
ก.ค. 2560

การจัดทาแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ก.ค. 2560

จัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
การติดตามประเมินผล
ไตรมาสที่ 4

ส.ค. 2560
ต.ค. 2560

ขั้นตอนและกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. 59 – 31 มิ.ย. 60)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. 59 – 31 มิ.ย. 60)
ต่อคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทบทวนแผน/ผล การด าเนิ น งาน ปี 2560 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
เป้าหมาย ผลผลิต พ.ศ. 2560
จัดท าแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของหน่วยงาน
จัด ทารายละเอีย ดคาของบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 59 – 31 ก.ย. 60)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 59 – 31 ก.ย. 60) และผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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