
ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 ในคราวประชุมครั้งท่ี  9/2560  เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 

ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ในคราวประชุมครั้งท่ี  1/2560  เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม  2560 



ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏจันทรเกษม  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา    
ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา  พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) รวมทั้งได้น าผลการประเมินการประกันคุณภาพเป็นข้อพิจารณาในการ
จัดท าแผนในครั้งนี้ด้วย แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งประกอบด้วย  ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  รวมถึงแผนงานโครงการและงบประมาณที่
ด าเนินการจ าแนกตามยุทธศาสตร์  มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  อันจะน าไปสู่การส่งเสริม  สนับสนุน  ผลักดัน
ให้มีการด าเนินการตามแผน มีการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการด าเนินงานอย่างครบถ้วน  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและเพ่ือประโยชน์ของผู้รับบริการ  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติโดยรวม 

 

                                                                        
                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนารถ  ดวงอุดม)         

 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า  
บทสรุปผู้บริหาร ก 
บทที่ 1 บทน า 1 
 1.1 หลักการและเหตุผล 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ 2 
 1.3 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2 
 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5 
บทที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 6 
 2.1 ปรัชญา  6 
 2.2 วิสัยทัศน์ 7 
 2.3 พันธกิจ   7 
 2.4 เอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 7 
 2.5 ค่านิยมร่วม 8 
 2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 
 2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 9 
 2.8 ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2.9 แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

10 
 

12 
 2.10 ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

       จันทรเกษม กับปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
13 

 2.11 ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กับ 
       พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา   
       ของ สกอ. กพร. และมจษ. 

15 

 2.12 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 18 
 2.13 งบประมาณท่ีใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

      จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์     
24 

 2.14 สรุปจ านวนโครงการประจ าตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2560  จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์     

26 

  
 
 
 

 



สารบัญ 
 หน้า 
 2.15 โครงการประจ าตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

       จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์     
28 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย 28 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ 29 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนา 

                        ท้องถิ่น 
30 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น 
                         รูปธรรม 

31 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและ 
                        ต่างประเทศ 

32 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ 33 
บทที่ 3     ค าอธิบายตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/ค านวณ และเกณฑ์ในการประเมิน 
ภาคผนวก 

36 

 ก. ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 48 
 ข. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
50 

 



ก 
 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
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) โดยน าข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น
แนวทางการจัดท าแผนดังกล่าว  
  งบประมาณที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 1) งบประมาณแผ่นดินที่ ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล  
2) งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  โดยมีงบประมาณสนับสนุนรวม
ทั้งสิ้น  23,311,400  บาท  จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ไดด้ังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย 590,000 2.53 

2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ 15,812,550 67.83 

3 พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

5,384,070 23.10 

4 ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

640,180 2.75 

5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ 

- - 

6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ 884,600 3.79 

รวม 23,311,400 100.00 

 
 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มี 3 ประเภท คือ 1) โครงการ
งานประจ า มีจ านวน 3 โครงการ  ได้แก่ (1) โครงการบริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพัฒนา (2) จัดหา
ครุภัณฑ์ประจ าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา (3) จัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 2) โครงการตามพันธกิจ  มีจ านวน 23 โครงการ ได้แก่ (1) จัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (2) จัดท าแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2560 (3) การพัฒนาระบบ
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และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (4) โครงการติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  
(งบกลาง) (5) โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา (6) โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (7) โครงการเงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (8) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
(9) โครงการพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย (10) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ (11) จัดท าวารสารจันทรเกษมสาร (12) โครงการเขียนและพัฒนาบทความวิจัยเพ่ือการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (13) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ (14) โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (15) บริหารจัดการงานบริการวิชาการ (16) ประชุม 
เชิงปฏิบัติการส ารวจความต้องการบริการวิชาการของชุมชนเขตจตุจักร ชุมชนเขตลาดพร้าว  
กรุงเทพมหานคร และชุมชนจังหวัดชัยนาท (17) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (18) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (19) น าเสนอผลงานการบริการวิชาการของระดับคณะและมหาวิทยาลัย  (20) ติดตามและ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (21) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้าน
การบริการวิชาการ (22) บริการวิชาการแก่ชุมชนเขตจตุจักร ชุมชนเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และ
ชุมชนจังหวัดชัยนาท (23) การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และ 
3) โครงการFlagship จุดเน้น มีจ านวน 2  โครงการ ได้แก่ (1) โครงการผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
(2) โครงการเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการระดับชาติ รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ สามารถจ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ไดดั้งต่อไปนี้ 
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ตารางจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ าแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
รวม 

(ร้อยละ) 

ประเภทโครงการ 
งาน

ประจ า 
ตาม 

พันธกิจ 
Flagship 
จุดเน้น 

1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย 7 
(25.00) 

3 4 - 

2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและ
ศักยภาพ 

6 
(21.42) 

- 5 1 

3 พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น 

1 
(3.57) 

- 1 - 

4 ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม 

4  
(14.29) 

- 4 - 

5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังใน
และต่างประเทศ 

1 
(3.57) 

- - 1 

6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ 9 
(32.14) 

- 9 - 

รวม 28 
(100) 

3 
(10.71) 

23 
(82.14) 

2 
(7.14) 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย   มีจ านวนทั้งสิ้น 7 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  25.00  จ าแนกประเภทเป็นโครงการงานประจ า  3  โครงการ  และโครงการตามพันธกิจ 4  
โครงการ ลักษณะของโครงการ คือ โครงการบริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนา
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการจัดท ากลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 -2565 
โครงการจัดท าแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และโครงการติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ   มีจ านวน
ทั้งสิ้น 6  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 21.42  จ าแนกประเภทเป็นโครงการตามพันธกิจ  5  โครงการ และ
โครงการ Flagship จุดเน้น  1  โครงการ ลักษณะของโครงการ คือ โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  โครงการผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการเงินอุดหนุนการวิจัยสมทบเข้ากองทุนวิจัย



 
 

ง 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ
โครงการพัฒนาระบบพ้ีเลี้ยงนักวิจัย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น มีจ านวนทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.57 จ าแนกประเภทเป็นโครงการ Flagship จุดเน้น 1  
โครงการ  ลักษณะของโครงการ คือ โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการใน 
การพัฒนาประเทศ      
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม   
มีจ านวนทั้งสิ้น 4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 จ าแนกประเภทเป็น โครงการตามพันธกิจ 4 โครงการ  
ลักษณะของโครงการ คือ โครงการจัดท าวารสารจันทรเกษมสาร โครงการเขียนและพัฒนาบทความวิจัย
เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ (มีการช่วยเขียน
บทความภาษาอังกฤษ) และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
มีจ านวนทั้งสิ้น 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 3.57 จ าแนกประเภทเป็นโครงการตามพันธกิจ  1  โครงการ  
ลักษณะของโครงการคือ โครงการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ     
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ มีจ านวนทั้งสิ้น 9 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 32.14 จ าแนกประเภทเป็น โครงการตามพันธกิจ 9 โครงการ ลักษณะของ
โครงการ คือ โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส ารวจความ
ต้องการบริการวิชาการของชุมชนเขตจตุจักร ชุมชนเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และชุมชนจังหวัด
ชัยนาท  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือบริการวิชาการของมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
โครงการน าเสนอผลงานการบริการวิชาการของระดับคณะและมหาวิทยาลัย โครงการติดตามและ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้
ด้านการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเขตจตุจักร ชุมชนเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
และชุมชนจังหวัดชัยนาท โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จ 

 

แนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
      1. งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(งบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือให้หน่วยงานน าไปใช้ส าหรบัรายการที่งบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 
ให้เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินก่อนเสมอ 
      2. จัดงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 ควบคู่กับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือให้ทราบวงเงินแต่ละหน่วยงานจากทุกแหล่งที่มาของ
งบประมาณ 
      3. จัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตัวชี้วัด ก.พ.ร. หรือตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา 
      4. จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีการวัดผลความส าเร็จของผลงาน
ด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถวัดค่าได้และครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
      5.จัดท างบประมาณโดยเน้นการประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 
      6. มีการทบทวน เป้าหมายการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน และภารกิจ
ยุทธศาสตร์ในที่ผ่านมา  ทบทวนค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรมใช้หลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิก โครงการ/กิจกรรมที่หมดความจ าเป็นหรือมีความส าคัญในระดับรองหรือมีความ
ซ้ าซ้อนกัน  
 7. การจัดท าโครงการ/กิจกรรมไดใ้ห้ความส าคัญกับผลการประเมินและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินต่างๆ เช่น ผลการประเมินการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
(ก.พ.ร.) และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นต้น  
           8. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน/สังคม
อย่างแท้จริง เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

9. เน้นการรายงานและติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
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กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2556 - 2560 

ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา   

พ.ศ. 2556 – 2560    
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2                       
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 

 
93.68 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและ
ศักยภาพ 

67.83 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 

23.10 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม 

2.75 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังใน
และต่างประเทศ 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคม 

 
3.79 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ 3.79 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตราฐาน 

 
2.53 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย 2.53 

รวม 100.00  100.00 

 
 
 
 
 



 

1 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
          ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 โดยในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ส่วน
ราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้
ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น และเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท า
รายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนา ตามภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ตามมาตรา 8 ดังนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น           
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น     
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่ว ยให้คนในท้องถิ่นรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง            
การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

(5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิด  
การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
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(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ค านึงถึง
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) และแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556 – 2560  
(ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)    

 
1.2  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับ     
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) และแผนกลยุทธ์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)    

2) เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ 
3) เพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
1.3  กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเชื่อมโยงกันภายใต้บริบทของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  กรอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 

 รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ  วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT 
Analysis) และผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา   

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เพ่ือระดมความคิดเห็นจาก บุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และร่วมกันวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ พร้อมทั้งวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  และแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 คณะท างาน ปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ  และจัดท า งบประมาณที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ร่าง 1)  
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 เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ร่าง 1)  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560 

 คณะท างาน ปรับปรุงข้อมูลตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา     
เสนอแนะ  และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ร่าง 2)  

 เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560  (ร่าง 2) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  9/2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 

 คณะท างาน ปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอ  และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับสมบูรณ์)  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ฉบับสมบูรณ์)  ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  
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แผนภาพกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี2560 (ร่าง 2) 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

เสนอ แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี2560 (ร่าง 1) 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา (ร่าง 1) 
 

จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 

รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมลู สารสนเทศ  วิเคราะห์จดุแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)  

และผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา 

ปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 (ร่าง 1) 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 (ร่าง 2) 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2560  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 2) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด และแผนการจัดสรรงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางท่ีมีการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 3) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กรอบและทิศทางการด าเนินงานส าหรับหน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ไดด้ าเนินการจัดท าโดยมีกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก รวมถึงผลการประเมินต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ซึ่งในแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ รวมถึงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
เพ่ือชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และขับเคลื่อนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ที่ก าหนดไว้  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

2.1 ปรัชญา 
2.2 วิสัยทัศน์ 
2.3 เอกลักษณ ์
2.4 พันธกิจ 
2.5 ค่านิยมร่วม 
2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์  
2.7 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
2.8 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
2.9 สรุปงบประมาณท่ีใช้ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ มจษ. 
2.10 สรุปงบประมาณท่ีใช้ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จ าแนกตามไตรมาส 
2.11 สรุปจ านวนโครงการประจ าตามแผนปฏิบัติราชการฯ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
2.12 สรุปจ านวนโครงการประจ าตามแผนปฏิบัติราชการฯ จ าแนกตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย 
2.13 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการฯ 

  

2.1 ปรัชญา (Philosophy) 
  พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

ความหมาย 
         พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการ  หมายถึง การบูรณาการและท าให้คุณภาพของบุคลากร 
งานวิจัย และงานบริการวิชาการมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนา  
ทุกมิติทั้งมิติองค์ความรู้  มิติด้านคุณธรรม และมิติเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ 
         ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นหมายถึงการด าเนินการวิจัยและ

บริการวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง ของความต้องการการใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  

ด้านการเรียนการสอน และเพ่ือชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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2.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  เป็นศูนย์กลางการวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมสู่สากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 พันธกิจ(Mission) 
 1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัยให้มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและ
สากล 
 5. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  

6. พัฒนาศูนยข์้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย และนวัตกรรมทั้งใน
และต่างประเทศ 

7. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

 
2.4 เอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Uniqueness) 
        สร้างและผลิตนักวิจัยดี  มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

 
 

 

ความหมาย 
        ศูนย์กลางการวิจัยและบริการวิชาการหมายถึง การมีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ และผู้น าใน 
การประสานงานเครือข่ายงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  ในส่วนที่มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นที่เป็น
เอกลักษณ์  สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
พัฒนามหาวิทยาลัย  หมายถึง  การมุ่ ง ให้การวิจัยและบริการวิชาการส่งผลต่อการพัฒนา 
องค์ความรู้ทั้งต่อภายในและภายนอก ทั้งในส่วนของเชิงพาณิชย์และชุมชนท้องถิ่น  
        พัฒนาสังคม  หมายถึง  การส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในงานวิจัย  และงานบริการ
วิชาการ  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ  การเมือง และวัฒนธรรม 
สู่สากล  หมายถึง  การเผยแพร่การวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือให้ เกิดประโยชน์ร่วมกันใน 

กลุ่มประชาคมอาเซียน รวมถึงระดับนานาชาติในภูมิภาคอ่ืน ๆ โดยสานต่อความร่วมมือเดิมกับ

เครือข่ายให้มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น  และขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีเอกลักษณ์ร่วม  

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศร่วมกัน 
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2.5 ค่านิยมร่วม 
  “งานวิจัยดี มีคุณภาพจิตบริการทุกระดับประทับใจ” 

 

2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย 

 2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ 
 3. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
 6. เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ 
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2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
1.พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย มีระบบบริหารและจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้น
จริยธรรมและศักยภาพ 

1. มีนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยทุกระดับที่มีจริยธรรม 
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหลากหลายแหล่งทุน
และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
2.  มี ระบบ กลไก ในการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคนให้มีความรู้และ 
ความช านาญในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

3. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร 
ทีส่อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 

มีผลงานการวิจัยที่ดีมีคุณภาพที่สอดคล้องกับ 
การแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยระดับชาติ นานาชาติ 
และน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม   

5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   

6.เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการ
วิชาการ 

เพ่ิมศักยภาพการให้บริการวิชาการให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้น 
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2.8 ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวจิัย 1. มีระบบบริหารและจัดการงานวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพ 
1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อ
การพัฒนางานวิจัย 

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยและ 

การบริหารงานวิ จั ยและ เทคโนโลยีสารสนเทศให้ เกิ ด

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ให้

สามารถรองรับกิจกรรมการวิจั ยทั้ งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

1.4 พัฒนากลไกการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้ 
การบริหารและจัดการงานวิจัยบรรลุสู่เป้าหมายที่ก าหนด 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาและระบบบรหิารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้
มีคุณภาพสูงขึ้น 

2.พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจยั  
โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ 

2. มีนักวิจยัรุ่นใหม่และนักวิจยัทุกระดับที่มี
จริยธรรม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หลากหลายแหล่งทุนและได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 
 

2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจยัในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม ได้ผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น 
2.2 ส่ง เสริม  สนับสนุน และก ากับ ด้านจริยธรรมแล ะ

จรรยาบรรณนักวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

2.3 ผลักดันให้เกิดกลไกการสร้างนักวจิยัไปสู่ภาคธุรกจิ และ
อุตสาหกรรมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และถูกต้องตามกฎระเบียบ
(Talent Mobility) 

3. มีระบบ กลไก ในการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันวิจยัและพัฒนาทุกคนให้มีความรู้และ
ความช านาญในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

2.4. พัฒนาระบบ กลไก ในการพัฒนาบคุลากรของสถาบันวจิัย
และพัฒนา 

3. พัฒนางานวิจยัแบบบูรณาการและครบ
วงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 

4. มีผลงานการวิจยัที่ดีมีคุณภาพที่สอดคล้อง
กับการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทกุมิติ 

3.1  พัฒนาประเด็นและหวัข้อการวจิัยให้สอดคล้องกับ 
การแก้ปญัหาและพัฒนาทอ้งถิ่นในทุกมติิ 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทาง

ของมหาวิทยาลัยด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

3.3 ส่งเสริมการวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร 
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2.8 ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

4. ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชนอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 

5. มีการเผยแพร่ผลงานการวิจยัระดับชาติ 
นานาชาติ และน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม   

4.1 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ที่หลากหลายโดยร่วมกับภาคธุรกิจ เอกชน และชุมชน 

4.2 ส่ง เสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย  และงาน
สร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
4.3 พัฒนาวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 

4.4 พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวจิัยที่สามารถ
เผยแพร่ผลงานวิจยัคุณภาพสู่สาธารณะ 

5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

6. มีเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น   

5.1 สร้างและพัฒนาเครือขา่ยที่มีความร่วมมือหลากหลายจาก
ทุกภาคส่วน 

5.2 การสร้างกลไกความร่วมมอืกับชุมชนท้องถิ่นในลักษณะ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5.3 การสร้างกลไกความร่วมมอืกับภาคธุรกิจเอกชนในลักษณะ
การเป็นหุ้นส่วน 

6. เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐาน 
การบริการวิชาการ 

7. เพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น 

6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ 

6.2  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการ
อย่างมืออาชีพ   
6.3 ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการจัดการ
เรียนการสอนและการวจิัยใหก้ับผู้รับบรกิารเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมอยา่งต่อเนื่อง 
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2.9 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วิสัยทัศน ์ เป็นศูนย์กลางการวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมสู่สากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการงานวจิัย 

2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการ
วิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและ
ศักยภาพ 

3. พัฒนางานวิจยัแบบบูรณา
การและครบวงจร ที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม 

5. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ 

6. เสริมสร้างศักยภาพให้มี
มาตรฐานการบริการ
วิชาการ 

ประสิทธิผล 

 

 

คุณภาพการให้บริการ 

 

 

ประสิทธิภาพ 

 

 

การพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ 

 

 

 
 

มีการก ากับดูแล
งานวิจัยและงาน
บริการการที่ดี 

บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถและ

ตระหนักถึงจริยธรรม 

การเข้าถึงแหล่งข้อมูล

งานวิจัยได้ง่าย 

พัฒนาระเบียบและข้อบังคับให้เอื้อต่อ

การให้บริการเพือ่สนับสนุนวิจยั 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพ 

งานบริหารจัดการ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

น าระบบประกันคุณภาพ มาใช้ใน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

ให้มีความรู้และความช านาญ 

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือการวิจัยทั้งในและตา่งประเทศ 

การน าผลงานวจิัยไปสู่

การใช้ประโยชน ์

สู่การใช้ประโยชน ์

มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดับชาติ และ

น าไปใช้ประโยชน ์

มีเครือข่ายด้านการวิจยั
และบริการวิชาการ 

มีผลงานบริการ
วิชาการที่เกิด

ประโยชน์แก่สังคม 

ชุมชนเข้มแข็งสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ 

มีระบบและกลไกสนับสนุนให้คณาจารย์

ท างานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

มีระบบและกลไกใน

การบริการวิชาการ 

น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ร่วมกันระหว่างเครือข่ายวิจัย 



13 
 

2.10 ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

รายการ 
ความเชื่อมโยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปรัชญา ความรู้ดี  มีคุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์ เป็นศูนย์กลางการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมสู่สากล 

พันธกิจ 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม 1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัยให้มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรม   
4. ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและสากล 
5. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งใน
และต่างประเทศ 
7. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 8. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชด าริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ 3. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ   

ยุทธศาสตร ์ 2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ 
3. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 6. เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ 1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย 
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2.10 ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ) 

รายการ 
ความเชื่อมโยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เป้าประสงค ์ 2. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ และน าไปใช้ประโยชน์ 

ส่งผลกระทบเชิงบวก สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

2. มีนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยทุกระดับที่มีจริยธรรม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหลากหลายแหล่ง

ทุนและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

3. มีระบบ กลไก ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคนให้มีความรู้และความช านาญ

ในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

4. มีผลงานการวิจัยที่ดีมีคุณภาพที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ  

5. มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยระดับชาติ นานาชาติ และน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรม   

6. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3. น าองค์ความรู้ ด้านวิชาการ วิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความ

เช่ียวชาญไปใช้ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม และเทศชาติ 

7. เพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  

 

5. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (องค์กรแห่งความเป็นเลิศ) 

(High Performance Organization : HPO) 

1. มีระบบบริหารและจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
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2.11 ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กับพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา   
      ของ สกอ. กพร. และมจษ. 

ความเชื่อมโยง 

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย สกอ. ก.พ.ร. มจษ. (หน่วยงานสนับสนนุ) 

พันธกิจ  

1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัยให้มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นคุณธรรมและ

จริยธรรม   

4. ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น

รูปธรรมทั้งในประเทศและสากล 

5. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงข้อมูล

งานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ 

7. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ 

2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ 

3. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับ 

การพัฒนาท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ 

พันธกิจ  

2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  ภูมิปัญญาและ

ถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์  

2.  ส่ ง เสริมความเป็น เลิศด้ านงานวิ จั ย  งาน

สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ

ของสังคม 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตั ว บ่ ง ชี้  2.1 ร ะบบและกล ไก 

การบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

มิติที่ 1มิติด้านประสิทธิผล องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของ

หน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบและกลไก 

การบริหารและพัฒนางานวิจัย

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

 หมายเหตุ : สกอ. หมายถึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก.พ.ร.หมายถึงส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมจษ. หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                
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2.11 ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กับพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา   
      ของ สกอ. กพร. และมจษ. (ต่อ) 

ความเชื่อมโยง 

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย สกอ. ก.พ.ร. มจษ. (หน่วยงานสนับสนนุ) 

พันธกิจ  

8. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม 

ยุทธศาสตร์  

6. เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ 

พันธกิจ  

3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ 

3. น าองค์ความรู้  ด้านวิชาการ วิจัย ศิลปะและ
วัฒนธรรม และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมี
ความเชี่ยวชาญไปใช้ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แก่ชุมชน สังคม และเทศชาติ* 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

 

มิติที่ 1มิติด้านประสิทธิผล องค์ประกอบที่  2 ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไก 
การบริการวิชาการแก่สังคม 

 

พันธกิจ 

3. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และสอดคล้องตามกรอบการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ   

ยุทธศาสตร์  

1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย 

พันธกิจ  

5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทาง
พระราชด าริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์  

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
การประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน

เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ

กิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ

สถาบัน 

 

มิติที่ 4มิติด้านการพัฒนาสถาบัน องค์ประกอบที่ 1 บริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของ

หน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้น าของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 คุณภาพของการบริหาร

จัดการของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพตาม

พันธกิจของหน่วยงาน 
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2.12 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร/์
เป้าประสงค ์

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการงานวจิัย 
 
เป้าประสงค์ : 
มีระบบบริหารและจัดการ
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

1.1 ปรับปรุ ง โครงสร้ า งองค์กร กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนา
งานวิจัย 
1.2พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน
การวิจัยและการบริหารงานวิจัยและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
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
จัดการงานวิจัยบรรลุสู่เป้าหมายที่ก าหนด 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ระบบบริ ห า รและจั ดก า รตามหลั ก 
ธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพสูงขึ้น  

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน     (สวพ.1.1) ร้อยละ 73.40 80.00 83.40 85.00 
2. ระดับคุณภาพจากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     (สวพ.1.2) คะแนน 5 4.23 4.50 4.51 
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2.12 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ประเด็นยทุธศาสตร/์
เป้าประสงค ์

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาทุนมนุษย์ด้าน 
การวิจยั โดยมุ่งเน้น
จริยธรรมและศักยภาพ   
 
เป้าประสงค์ : 
1. มีนักวิจยัรุ่นใหม่และ
นักวิจยัทุกระดับที่มี
จริยธรรม ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจยัจากหลากหลาย
แหล่งทุนและได้รับ 
การตีพิมพ์เผยแพร ่
2.มีระบบ กลไก ใน 
การพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 
ทุกคนให้มีความรู้และความ
ช านาญในงานที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น 

2 . 1  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ นั ก วิ จั ย ใ น
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
ได้ผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับ ด้าน
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณนักวิ จั ย 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
2.3 ผลักดันให้เกิดกลไกการสร้างนักวิจัย
ไปสู่ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมอย่างมี 
เกียรติมีศักดิ์ศรี และถูกต้องตามกฎระเบียบ
(Talent Mobility) 
2.4 พัฒนาระบบ กลไก ในการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                                        (สกอ. 2.2) คะแนน 4.10 4.15 4.20 4.25 

4. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั                             (สกอ. 2.3) คะแนน 1.91 2.20 2.30 2.40 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนกัวิจยั                              (สวพ. 2.1) โครงการ/
กิจกรรม 

10 13 16 16 

6. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานด้านการวิจัยที่ได้รับการพัฒนา                (สวพ. 2.2) คน 8 8 10 10 
7. ร้อยละงานวจิัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นและผ่านการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่
ระดับดี                                                                                   (สวพ. 2.3) 

ร้อยละ 65 69 72 80 
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2.12 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ประเด็นยทุธศาสตร/์
เป้าประสงค ์

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนางานวิจยัแบบบูรณา
การและครบวงจร ที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค:์  
มีผลงานการวิจยัที่ดีมี
คุณภาพที่สอดคล้องกับ 
การแก้ปญัหาและพัฒนา
ท้องถิ่นในทุกมิติ  
 

3.1 พัฒนาประเด็นและหัวข้อการวิจัยให้
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนา
 ท้องถิ่นในทุกมิติ 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย 
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
3.3 ส่งเสริมการวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อ
แก้ไขปัญหาแบบครบวงจร 

8. จ านวนโครงการวิจัยที่แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น                              (สวพ.3.1) โครงการ 3 3 3 4 
9. จ านวนโครงการวิจัยที่มกีารบูรณาการงานวิจัย ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย(สวพ.3.2) โครงการ - - 2 3 
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2.12 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ประเด็นยทุธศาสตร/์
เป้าประสงค ์

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 
เป้าประสงค ์: 
มีการเผยแพร่ผลงานการวิจยั
ระดับชาติ นานาชาติ และ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม   

4.1 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการน า
ผล งานวิ จั ย ไปสู่ ก า ร ใช้ ป ระ โ ยชน์ ที่
หลากหลายโดยร่วมกับภาคธุรกิจ เอกชน 
และชุมชน 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่
การจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิขธิ์ และ
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
4.3 พัฒนาวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐาน
สูงขึ้น 
4.4 พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจให้แก่
นักวิจัยที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย
คุณภาพสู่สาธารณะ 

10. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และน าเสนอในการประชุม
วิชาการ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย                                                               
                                                                                            (สวพ. 4.1) 

ร้อยละ 38.20 44 46 48 

11. ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย                                                       
                                                                                           (สวพ. 4.2) 

ร้อยละ - - - 80 
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2.12 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ประเด็นยทุธศาสตร/์
เป้าประสงค ์

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   
สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 
เป้าประสงค ์: 
มีเครือข่ายความร่วมมอืทาง
วิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5.1สร้างและพัฒนาเครือข่ายที่มีความ
ร่วมมือหลากหลายจากทุกภาคส่วน 
5.2 การสร้างกลไกความร่วมมอืกับชุมชน
ท้องถิ่นในลักษณะความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
5.3 การสร้างกลไกความร่วมมอืกับภาค
ธุรกิจเอกชนในลักษณะการเป็นหุ้นสว่น 
 

12. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ                                     (สวพ. 5.1)  เครือข่าย 1 1 3 4 
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2.12 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ประเด็นยทุธศาสตร/์
เป้าประสงค ์

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
เสริมสร้างศักยภาพให้มี
มาตรฐานการบริการวิชาการ 
 
เป้าประสงค ์: 
เพิ่มศักยภาพการให้บริการ
วิชาการให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  

6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการ
บริการวิชาการ 
6.2  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้
สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ   
6.3 ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย ให้กับผู้ รับบริการ เพื่อน า ไป
ประยุกต์ ใช้ ในชุมชนและสังคมอย่า ง
ต่อเนื่อง 

13. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่เป็นความต้องการของชุมชนท้องถิ่น      (สวพ.6.1) โครงการ - 13 14 10 

14. ความพึงพอใจต่อการรับบริการวิชาการ                                         (สวพ.6.2) ร้อยละ - - - 80 

15. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ                                       
                                                                                            (สวพ. 6.3) 

ร้อยละ - - - 70 

16. ร้อยละของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
หรือคุณภาพชีวิตและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์                                     (สวพ. 6.4) 

ร้อยละ - - - 70 

17. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 3 วิชา  
                                                                                            (สวพ. 6.5) 

โครงการ - - 2 3 

18. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย ไม่น้อยกว่า  2 โครงการ 
                                                                                            (สวพ. 6.6) 

โครงการ - - 2 3 
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2.13 งบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
งบประมาณโครงการ 

วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
1 พัฒนาระบบบริหารและจดัการงานวิจัย 590,000 2.53 
 1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย -  

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการสนบัสนุนการวิจัยและการบรหิารงานวิจัยและเทคโนโลยสีารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา 

200,000 0.86 

1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ให้สามารถรองรับกิจกรรมการวิจยัทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

46,000 0.19 

1.4 พัฒนากลไกการสื่อสารกับผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้การบริหารและจัดการงานวิจัยบรรลสุู่เป้าหมายที่ก าหนด -  

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดการพัฒนาการประกันคณุภาพการศึกษาและระบบบรหิารและจดัการตามหลักธรรมาภิบาลให้
มีคุณภาพสูงข้ึน 

344,000 1.48 

2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจยั โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ 15,812,550 67.83 
 2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับของสังคม ไดผ้ลงานวิจัยตามเกณฑม์าตรฐานและได้รับ 

การสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเพิม่ขึ้น 
15,747,550 

 
67.55 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณนกัวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง -  
2.3 ผลักดันให้เกิดกลไกการสร้างนักวิจัยไปสูภ่าคธุรกจิ และอตุสาหกรรมอย่างมเีกียรติมีศักดิ์ศรี และถูกต้องตามกฎระเบียบ
(Talent Mobility) 

-  

2.4 พัฒนาระบบ กลไก ในการพฒันาบุคลากรของสถาบันวจิัยและพัฒนา 65,000 0.28 
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2.13 งบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
งบประมาณโครงการ 

วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
3 พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ท่ีสอดคล้องกับการพฒันาท้องถิ่น 5,384,070 23.10 

3.1 พัฒนาประเด็นและหัวข้อการวิจัยให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ 5,384,070 23.10 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความเปน็เลิศทางวิชาการเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยด้านวิจัยและบริการวิชาการ - - 
3.3 ส่งเสริมการวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร - - 

4 ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจยัไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 640,180 2.75 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ท่ีหลากหลายโดยร่วมกับภาคธุรกิจ เอกชน และชุมชน 170,180 0.73 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การจดอนุสิทธิบตัร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

- - 

4.3 พัฒนาวารสารวิชาการใหไ้ด้มาตรฐานสูงขึ้น 120,000 0.51 

4.4 พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยที่สามารถเผยแพรผ่ลงานวิจัยคณุภาพสูส่าธารณะ 350,000 1.50 

5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ - - 
5.1สร้างและพัฒนาเครือข่ายที่มคีวามร่วมมือหลากหลายจากทุกภาคส่วน - - 
5.2 การสร้างกลไกความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในลักษณะความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - - 
5.3 การสร้างกลไกความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในลักษณะการเป็นหุ้นส่วน - - 
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2.13 งบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
งบประมาณโครงการ 

วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ 884,600 3.79 

6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ 795,000 3.41 
6.2  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการอย่างมอือาชีพ     
6.3 ส่งเสริมการบูรณาการงานบรกิารวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจยัให้กับผูร้ับบริการเพื่อน าไปประยุกต์ใช้
ในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

89,600 
 

0.39 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 23,311,400 100 
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2.14 สรุปจ านวนโครงการประจ าตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ที่ ประเด็นยทุธศาสตร/์กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั กลยุทธ ์
จ านวนโครงการ 

งานประจ า ตามพันธกิจ Flagshipจุดเน้น รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวจิัย 2 5 3 10.71 4 14.29 -  7 25 
1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย   -  -  -  -  
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยและการบริหารงานวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  -  1  -  1  

1.3พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ให้สามารถรองรับกิจกรรมการวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

  1  -  -  1  

1.4พัฒนากลไกการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้การบริหารและจัดการงานวิจัยบรรลุสู่
เป้าหมายที่ก าหนด 

  -  -  -  -  

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบบริหารและ
จัดการตามหลกัธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

  2  3  -  5  

2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเนน้จริยธรรมและศักยภาพ 5 4 -  5 17.85 1 3.57 6 21.42 
2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจยัในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ได้ผลงานวิจัยตามเกณฑ์
มาตรฐานและได้รับการสนับสนุนทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น 

  -  5  1  6  

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง   -  -  -  -  
2.3 ผลักดันให้เกิดกลไกการสร้างนักวจิยัไปสู่ภาคธุรกจิ และอุตสาหกรรมอยา่งมีเกียรติมีศักดิ์ศรี 
และถูกต้องตามกฎระเบยีบ(Talent Mobility) 

  -  -  -  -  

2.4. พัฒนาระบบ กลไก ในการพัฒนาบคุลากรของสถาบันวจิัยและพัฒนา   -  -  -  -  
3 พัฒนางานวิจยัแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 2 3 - - -  1 3.57 1 3.57 

3.1  พัฒนาประเด็นและหวัข้อการวจิัยให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ   -  -  1  1  
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยด้านวิจัยและ
บริการวิชาการ 

  -  -  -  -  

3.3 ส่งเสริมการวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร   -  -  -  -  
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2.14 สรุปจ านวนโครงการประจ าตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ที่ ประเด็นยทุธศาสตร/์กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั กลยุทธ ์
จ านวนโครงการ 

งานประจ า ตามพันธกิจ Flagshipจุดเน้น รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4 ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสูก่ารใช้ประโยชนอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 2 4 - - 4 14.29 -   4 14.29 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทีห่ลากหลายโดยรว่มกับ 
ภาคธุรกจิ เอกชน และชุมชน 

  -  4  -  4  

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การจดอนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

  -  -  -  -  

4.3 พัฒนาวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น   -  -  -  -  
4.4 พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวจิัยที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยคุณภาพสู่สาธารณะ   -  -  -  -  

5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 1 3 -  1 3.57 -  1 3.57 
5.1สร้างและพัฒนาเครือข่ายที่มีความรว่มมือหลากหลายจากทุกภาคส่วน   -  1  -  1  
5.2 การสร้างกลไกความร่วมมอืกับชุมชนท้องถิ่นในลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

  -  -  -  -  

5.3 การสร้างกลไกความร่วมมอืกับภาคธุรกิจเอกชนในลักษณะการเป็นหุ้นสว่น   -  -  -  -  

6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ 6 3 -  9 32.14 -  9 32.14 
6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ   -  8  -  8  
6.2  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ     -  -  -  -  
6.3 ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการจัดการเรียนการสอนและการวิจยัให้กบั
ผู้รับบริการเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

  -  1  -  1  

 รวม 18 22 3 10.71 23 82.14 2 7.14 28 100 



28 
 

2.15 โครงการประจ าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ประเภทโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม งานประจ า ตามพันธกิจ Flagship 

จุดเน้น 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส  
4 

1 โครงการบริหารจัดการงานสถาบนัวิจัยและพัฒนา 180,000 - 180,000        งานบริหารงาน
ทั่วไป 2 จัดหาครภุณัฑ์ประจ าส านักงานสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
- 46,000 46,000        

3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

- 85,500 85,500        

4 จัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจยัและพัฒนา ระยะ 5 
ปี พ.ศ. 2561-2565 

- 69,860 69,860        

5 จัดท าแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2560 - 4,160 4,160        
6 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
- 4,480 4,480        

7 โครงการติดตามโครงการวิจัยทีไ่ดร้ับทุนอุดหนุน
การวิจัย (งบกลาง) 

200,000 - 200,000        งานพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัย 

 รวม 380,000 210,000 590,000         
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2.15 โครงการประจ าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ประเภทโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม งานประจ า ตามพันธกิจ Flagship 

จุดเน้น 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส  
4 

8 โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (งบกลาง) 

- 65,000 65,000         

9 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (งบกลาง) 5,147,550 - 5,147,550        งานพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัย 10 โครงการจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจยัให้แก่

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ
จันทรเกษม (งบกลาง) 

- 9,000,000 9,000,000        

11 โครงการเงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม (งบกลาง) 

- 1,000,000 1,000,000        

12 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม (งบกลาง) 

400,000 - 400,000        

13 โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจยั 
(งบกลาง) 

200,000 - 200,000        

 รวม 6,747,550 9,065,000 15,812,550         
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2.15 โครงการประจ าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ประเภทโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม งานประจ า ตามพันธกิจ Flagship 

จุดเน้น 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส  
4 

14 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
(งบกลาง) 

5,384,070 - 5,384,070        งานพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัย 

 รวม 5,384,070 - 5,384,070         
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2.15 โครงการประจ าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ประเภทโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน งบรายได ้ งบอ่ืน รวม งาน

ประจ า 
ตามพันธ

กิจ 
Flagship 
จุดเน้น 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส  
4 

15 จัดท าวารสารจันทรเกษมสาร 120,000 -  120,000        งานเผยแพร่
ผลงานวิจัย 16 โครงการเขยีนและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (งบกลาง) 
200,000 -  200,000        

17 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ (มีการช่วยเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษ) (เงินกองทุนวิจัย) 

 - 150,000 150,000        

18 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งบกลาง) 

170,180 -  170,180        

 รวม 490,180 - 150,000 640,180         
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2.15 โครงการประจ าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ประเภทโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม งานประจ า ตามพันธกิจ Flagship 

จุดเน้น 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส  
4 

19 โครงการเตรยีมความพร้อมการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
(เงินเหลื่อมป)ี 

- - -        งานพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัย 

 รวม - - -         
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2.15  โครงการประจ าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ประเภทโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม งานประจ า ตามพันธกิจ Flagship 

จุดเน้น 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส  
4 

20 บริหารจดัการงานบริการวิชาการ 80,000 - 80,000        งานบริการ
วิชาการ 21 ประชุมเชิงปฏิบัติการส ารวจความต้องการ

บริการวิชาการของชุมชนเขตจตุจกัร ชุมชน
เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร และชุมชน
จังหวัดชัยนาท 

100,000 - 100,000        

กิจกรรมที่ 1ประชุมเชิงปฏิบัติการส ารวจ
ความต้องการบริการวิชาการของชุมชนเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

11,500 - 11,500        

กิจกรรมที่ 2ประชุมเชิงปฏิบัติการส ารวจ
ความต้องการบริการวิชาการของชุมชนเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

11,500 - 11,500        

กิจกรรมที่ 3ประชุมเชิงปฏิบัติการส ารวจ
ความต้องการบริการวิชาการของชุมชน
จังหวัดชัยนาท 

27,000 - 27,000        

22 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนบริการ
วิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

20,000 - 20,000        

 



34 
 

2.15  โครงการประจ าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ประเภทโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม งานประจ า ตามพันธกิจ Flagship 

จุดเน้น 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส  
4 

23 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าคู่มือบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม  

20,000 - 20,000        งานบริการ
วิชาการ 

24 น าเสนอผลงานการบริการวิชาการของระดับ
คณะและมหาวิทยาลยั  

70,000 - 70,000        

25 ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

90,000 - 90,000        

26 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัการความรู้ด้านการ
บริการวิชาการ  

15,000 - 15,000        

27 บริการวิชาการแก่ชุมชนเขตจตุจักร ชุมชนเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และชุมชน
จังหวัดชัยนาท 

400,000 - 400,000        

 กิจกรรมที่ 1บริการวิชาการแก่ชุมชนเขต
จตุจักร 

130,000 - 130,000        

 กิจกรรมที่ 2บริการวิชาการแก่ชุมชนเขต
ลาดพร้าว 

100,000 - 100,000        

 กิจกรรมที่ 3บริการวิชการแก่ชุมชนสระ
ไม้แดง 

170,000 - 170,000        
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2.15  โครงการประจ าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ประเภทโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม งานประจ า ตามพันธกิจ Flagship 

จุดเน้น 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส  
4 

28 การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรยีน
การสอนและการวิจยั 

89,600 - 89,600        งานบริการ
วิชาการ 

 รวม 884,600  884,600         
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บทที่ 3 ค าอธิบายตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/ค านวณ และเกณฑ์ในการประเมิน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าอธิบาย ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/ค านวณ เกณฑ์ในการประเมิน 
1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการ
ให้บริการของหนว่ยงาน        

ร้อยละ สถาบันวิจยัและพัฒนา เป็นหน่วยงานทีม่ี
ภารกิจและบทบาทที่ส าคัญในการ
บริหารงานการใหก้ารสนับสนุนงานด้านการ
วิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และจดัให้
มีการอบรมเสริมความรู้ด้านการวิจยัใหก้ับ
อาจารย์และนกัศึกษาเพือ่สร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอน 

- ผลคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บรกิาร
ของหน่วยงาน 

 
ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บริการ 
                                             X 100 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ต่ ากวา่ร้อยละ 30 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ 31 – 50  = ต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 51 – 79  = พอใช ้
ร้อยละ 71 – 90  = ดี 
ร้อยละ 91 – 100 = ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพจากผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน        

ระดับ สถาบันวิจยัและพัฒนามีพันธกิจหลักในด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวจิัย ให้
บุคลากรในมหาวิทยาลยั จึงต้องมีการวาง
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหนว่ยงานสนับสนุน    
เพื่อให้การด าเนินงานตามพันธกจิหลักบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

- ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันวิจยั
และพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
จันทรเกษม 

 
ผลรวมคะแนนตามตัวบ่งชี้ของ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

จ านวนตวับ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

เกณฑ์การประเมิน 
 

1.00 – 1.50 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 = ต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 = พอใช ้
3.51 – 4.50 = ดี 
4.51 – 5.00 = ดีมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ   

ตัวชี้วัด หน่วย ค าอธิบาย ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/ค านวณ เกณฑ์ในการประเมิน 
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์                           

คะแนน ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
ผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
มหาวิทยาลัย คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลยัจึงต้อง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการวจิัย
หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

- ผลรวมของผลการประเมินเงิน 
สนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ
และหน่วยงานวจิัย 

 

คะแนนที่ได้ =  
 

ผลรวมของผลการประเมินเงิน 
สนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ 

และหน่วยงานวจิัย 
                                                                       

จ านวนคณะและหน่วยงานวิจยั 
ทั้งหมดของสถาบัน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลีย่
ของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนว่ย
งานวิจัยในสถาบัน 
 
 

4. ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั                

คะแนน ผลงานวิชาการงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ 
เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่า
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยัได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตพีิมพใ์น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือ SCOPUS หรือตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย 
  

- ผลรวมของคะแนนผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการของ
ทุกคณะและหน่วยงานวจิัย 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงาน 
ทางวิชาการของทุกคณะและหนว่ยงานวิจัย 

                                                                       

จ านวนคณะและหน่วยงานวิจยั 
ทั้งหมดในสถาบัน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลีย่
ของคะแนนผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยของ
ทุกคนและหน่วยงานวจิัยในสถาบัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ  (ต่อ) 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าอธิบาย ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/ค านวณ เกณฑ์ในการประเมิน 
  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใชส้ังคม
ที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ผลงานที่ท าร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแลว้ ต ารา หรือ
หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

   

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนกัวิจยั                             

โครงการ สถาบันวิจยัและพัฒนา ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานในการจัดสรรทุนอุดหนุนส าหรับ
งานวิจัยใหแ้ก่อาจารย์ เจา้หน้าที ่และ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลยั รวมทั้ง
ประสานงานและอ านวยความสะดวกในเร่ือง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยใหแ้ก่อาจารย์ 
บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา เพื่อให้เกิดการ
ริเริ่มท าวิจัย เนื่องจากงานวิจัยเป็นตวัชีว้ัด
หนึ่งที่จะประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลยันี้ สถาบันวจิัยและ
พัฒนา จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์น าองค์ความรู้ด้านการวจิัยไปสูก่าร
จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
และสามารถน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้
จริง  

- จ านวนโครงการ/กจิกรรม
พัฒนาศักยภาพนกัวิจยัของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา                             

นับจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพ
นักวิจยัของสถาบันวิจยัและพัฒนา 

ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละป ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ   

ตัวชี้วัด หน่วย ค าอธิบาย ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/ค านวณ เกณฑ์ในการประเมิน 
6. จ านวนของบุคลากร
สถาบันวิจยัและพัฒนาที่
ได้รับการพัฒนา 

คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒ ิผลงานทางวิชาการที่
เป็นประโยชน์และสามารถน ามาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนางานประจ าได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
รวมถึงมีการพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ ทั้ง
ทักษะที่เกี่ยวข้องกบังานประจ า และทักษะ
อื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

- รายงาผลการอบรม/พัฒนา จ านวนบุคลากรสถาบันวิจยัและพัฒนาที่ได้รับ
การพัฒนา 
 
 

ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละป ี
 

7. ร้อยละงานวจิัยที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นและผ่าน
การตรวจประเมินคุณวุฒิอยู่
ระดับดี                                                                      

ร้อยละ การรับทุนอุดหนุนการวิจยั งบประมาณ
แผ่นดิน งบประมาณรายได้ มกีารตรวจ
ประเมินรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงสถาบันวิจยัและพัฒนาจะ
ด าเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน
รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 คน 
ต่อ 1 เร่ือง ซ่ึงมีแบบประเมินในการ
ตรวจสอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์
เพื่อให้รายงานการวิจยัมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  

- ผลงานวิจยัที่เสร็จสิ้นและผ่าน
การตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณ
วุฒในระดับดี 

จ านวนผลงานวจิัยที่เสร็จสิ้นและผา่นการตรวจ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับดี 

                                                                  X 100 
จ านวนงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวจิัย 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ต่ ากวา่ร้อยละ 30 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ 31 – 50  = ต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 51 – 79  = พอใช ้
ร้อยละ 71 – 90  = ดี 
ร้อยละ 91 – 100 = ดีมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าอธิบาย ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/ค านวณ เกณฑ์ในการประเมิน 
8. จ านวนโครงการวิจัยที่
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่นของอาจารย์และนกัวจิัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัทั้งจากแหล่งทนุ
ภายในและแหล่งทุนภายนอกในแต่ละปี 

- จ านวนโครงการที่แก้ปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่น                     

นับจ านวนโครงการที่แก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละป ี
 

9. จ านวนโครงการวิจัยที่ม ี
การบูรณาการงานวิจยั ตาม
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

จ านวน โครงการวิจัยของอาจารย์และนักวจิัยที่ได้รับ
การจัดสรรทุนจากแหล่งทุนภายในและแหล่ง
ทุนภายนอกที่มีการบูรณาการงานวิจยัตาม
จุดเน้นของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี 

- จ านวนโครงการที่ม ี
การบูรณาการงานวิจยั ตาม
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

นับจ านวนโครงการที่มีการบูรณาการงานวิจัย 
ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลยั 

ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละป ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าอธิบาย ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/ค านวณ เกณฑ์ในการประเมิน 
10. ร้อยละของงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่และน าเสนอในการ
ประชุมวิชาการ ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยั                                                        

ร้อยละ ผลงานวิชาการงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ 
เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่า
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยัได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตพีิมพใ์น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือ SCOPUS หรือตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแลว้ ผลงานที่ท ารว่มกับ
อุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหนง่ทาง
วิชาการแล้ว ต ารา หรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- จ านวนผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิได้รับ
ลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร 
- จ านวนงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
- จ านวนงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และ
นักวิจยัประจ าที่ก าหนดในแผน/
ของบประมาณ 
-จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัทั้งหมด 

ร้อยละของผลงานทางวิชาการงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ = 
 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการของทุกคณะ 

และหน่วยงานวจิัย 
                                              

จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ า
ทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ต่ ากวา่ร้อยละ 30 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ 31 – 50  = ต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 51 – 79  = พอใช ้
ร้อยละ 71 – 90  = ดี 
ร้อยละ 91 – 100 = ดีมาก 
 
ทั้งนี้ คะแนนที่ได้รับในระดับสถาบันเป็น
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ของทุกคณะและหน่วยงานวจิัยในสถาบนั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าอธิบาย ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/ค านวณ เกณฑ์ในการประเมิน 
11. ร้อยละของงานวิจยัที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวน
งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจยั                                                       

ร้อยละ อาจารย์ประจ าและ/หรอืนักวจิัยมีงานวจิัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ โดย
มีหลักฐานแสดงว่าได้มีการน าผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ใน
รายงานวิจยั  

- จ านวนงานวจิัยที่น าไปใช้
ประโยชน ์
- จ านวนงานวจิัยของอาจารย์
และนักวจิัยประจ าทีก่ าหนดใน
แผน/ของบประมาณ 
- จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัทั้งหมด 

ร้อยละของงานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน ์= 
 
    จ านวนงานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
                                                                    X 100 
       จ านวนผลงานนักวิจัยทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ต่ ากวา่ร้อยละ 30 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ 31 – 50  = ต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 51 – 79  = พอใช ้
ร้อยละ 71 – 90  = ดี 
ร้อยละ 91 – 100 = ดีมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าอธิบาย ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/ค านวณ เกณฑ์ในการประเมิน 
12. จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ 

เครือข่าย การสร้างเครือข่ายความรว่มมือทาง
วิชาการรระหวา่งหน่วยงานตา่ง ๆ เพือ่ให้
เกิดการพัฒนางานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ นอกจากความรว่มมือแลว้ ยังได้
จัดท าข้อตกลงกับหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกในภายในประเทศ เพื่อ
สร้างเครือข่ายในด าเนินการทางด้านวิชาการ
ร่วมกันที่ปรากฎเป็นหลักฐานอยา่งเป็น
รูปธรรมและชัดเจน เช่น การลงนามความ
ร่วมมือ MOU หรือการสรุปรายงานผล
โครงการ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 

- จ านวนเครือข่ายความร่วมมอื
ทางวิชาการ 

นับจ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละป ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าอธิบาย ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/ค านวณ เกณฑ์ในการประเมิน 
13. จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่เป็นความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น                                                                                                               

โครงการ การด าเนินการบริการวิชาการแกสังคมและ
ชุมชนของสถาบันอุดมศึกษา จ าเปนตองมี
การก าหนดทิศทางและจัดท าแผนการบริการ
วิชาการตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย ใหตรง
กับความตองการในการรับบริการวิชาการ
ของชุมชนและสังคมใหสนองตอบ ตอความต
องการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ และ
เอกชนหนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมี
คุณภาพ ตามศักยภาพและความพรอมตาม
จุดเนนของมหาวิทยาลัย 

1. จ านวนผู้ให้ขอ้มูลในชุมชน
เป้าหมาย 
2. ประเด็นความต้องการบริการ
วิชาการจากชุมชนท้องถิ่น 
3. ความต้องการบริการวิชาการที่
ได้รับการตอบสนอง 

โครงการบริการวิชาการที่เป็นความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น  ประเมินจาก                                                                                                             
 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่เป็นความต้องการ 
ของชุมชนท้องถิ่นทั้งหมด 

 
 

จ านวนโครงการในแต่ละป ี
 
 

14 ความพึงพอใจต่อการรับ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ การบริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักส าคัญ
ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่พึงให้บริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม สามารถพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่น
พึ่งพาตนเองได้ 

1. จ านวนผู้รับบริการวิชาการที่
ตอบแบบประเมิน 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการที่มีต่อโครงการ/กิจกรรม 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ประเมินจาก 
 
ผลรวมของความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ  
จ านวนผู้รับบริการวิชาการที่ตอบแบบประเมิน 
 

 
 

ความพึงพอใจไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

×100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าอธิบาย ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/ค านวณ เกณฑ์ในการประเมิน 
15. ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ                

ร้อยละ การติดตามผลการน าความรู้ที่ได้ให้บริการ
ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ของครู บุคลากร
ทางการศึกษา โดยโครงการที่ให้บริการ
วิชาการผู้เข้าร่วมได้น าไปใช้ประโยชน์ใน
พัฒนาความรู้ความสามารถ  การต่อยอด
องค์ความรู้ สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม จนก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจน โดยจะด าเนินการติดตามหลัง
สิ้นสุดโครงการภายใน 1 เดือน แต่ไม่เกิน  3 
เดือน 

1. จ านวนครู บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด 
2. จ านวนครู บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ 

ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ   ประเมินจาก 
             
      จ านวนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
      ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

 
      จ านวนครู บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
                     /กิจกรรมทั้งหมด 

ครู บุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70    

 

16. ร้อยละของชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้รับ
การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ หรือคุณภาพ
ชีวิตและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์                   

ร้อยละ การติดตามผลการน าความรู้ที่ได้ให้บริการ
ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย โดยโครงการที่ให้บริการ
วิชาการผู้เข้าร่วมได้น าไปใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบการเผยแพร่  การต่อยอดองค์ความรู้ 
สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม จนก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน 
โดยจะด าเนินการติดตามหลังสิ้นสุดโครงการ
ภายใน 1 เดือน แต่ไม่เกิน  3 เดือน 
และชุมชนได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
บริการวิชากรไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ซ่ึง 
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
ท้องถิ่นให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  

1. จ านวนชุมชนหรอื
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ หรือ
คุณภาพชีวิต 
2. จ านวนชุมชนที่น าองค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ชุมชนโดยพิจารณา
อย่างน้อยขัอใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี ้
   2.1 การน าความรู้จากการเขา้รว่ม
กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
   2.2 การน าความรู้ไปพัฒนา 
ต่อยอดที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
   2.3 การน าความรู้ไปขยายผล
ต่อในชุมชนและชุมชนใกลเคียง 
3. จ านวนชุมชนทั้งหมดที่เข้ารว่ม
โครงการบริการวิชาการ 

ร้อยละของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ หรือคุณภาพชีวิตและน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์   ประเมินจาก       
 
         จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมได้รับ 
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ หรือ 
คุณภาพชีวิตและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
จ านวนชุมชนที่เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

ชุมชนที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ หรือ
คุณภาพชีวิตและน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 

×100 

×100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด หน่วย ค าอธิบาย ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/ค านวณ เกณฑ์ในการประเมิน 
17. โครงการบริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอน ไมน่้อยกว่า 3 วิชา                                                                      

โครงการ โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม       
พ.ศ. 2556 – 2560 ซ่ึงเป็นการน าความรู้
และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน หรือการน า
รายวิชาการมาบูรณาการกับการบริการ
วิชาการ โดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการ 

จ านวนโครงการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน 
 

โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน ประเมินจาก 
 

จ านวนโครงการบูรณาการบริการวิชาการ 
กับการเรียนการสอนไม่น้อยกวา่ 3 รายวิชา 

 
 

นับจ านวนโครงการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน 
 
 

18. โครงการบริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับการวจิัย ไม่
น้อยกว่า 2 โครงการ 

โครงการ โครงการบูรณาการการบรกิารวิชาการกบั
การเรียนการสอน เป็นตัวชีว้ัดหนึ่งของแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม       
พ.ศ. 2556 – 2560 โดยใช้แนวทางจาก 
1. น าความรู้ ประสบการณ์จากการบริการ
ทางวิชาการมาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวจิัย โดยพฒันา
เป็นหัวข้อวิจัย/โจทย์วิจยั ที่มุ่งพัฒนาทอ้งถิ่น 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและ
ศักยภาพของอาจารย์ 
2. การน าหวัข้อวิจยั/โจทย์วิจยั ของอาจารย์
ที่มีความเชี่ยวชาญ ไป  บูรณากาการร่วมกับ
การบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดความรู ้แก่
สังคม และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

จ านวนโครงการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการวิจยั 
 

โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจยั  
ประเมินจาก 
 

จ านวนโครงการบูรณาการบริการวิชาการ 
กับการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

 
 

จ านวนโครงการบูรณาการบริการวิชาการ 
กับการวิจัย 
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ภาคผนวก 
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กระบวนการ เดือน/ปี ขั้นตอนและกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ส.ค. 2559 ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพฒันา ในการจัดท า
รายละเอียดค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
บันทึกงบประมาณในขั้นแผนปฏิบัติการ ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ในระบบ MIS 

การจัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการ 

พ.ย. 2559 ทบทวนแผน/ผล การด าเนินงาน ปี 2559 เพื่อปรับปรุง 
เป้าหมาย ผลผลิต พ.ศ. 2560 
จัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของหน่วยงาน 
น าเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและและพัฒนา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติแผน 
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของหน่วยงาน 

ม.ค. 2560 น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
อนุมัติแผน 

การติดตามประเมินผล  
ไตรมาสที่ 1 

ม.ค. 2560 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 60) ต่อคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

การติดตามประเมินผล  
ไตรมาสที่ 2 

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
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

ภาคผนวก ก. ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 



49 
 

 
กระบวนการ เดือน/ปี ขั้นตอนและกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การติดตามประเมินผล  
ไตรมาสที่ 3 

ก.ค. 2560 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. 59 – 31 มิ.ย. 60) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. 59 – 31 มิ.ย. 60) 
ต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

การจัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการ 

ก.ค. 2560 ทบทวนแผน/ผล การด าเนินงาน ปี 2560 เพื่อปรับปรุง 
เป้าหมาย ผลผลิต พ.ศ. 2560 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของหน่วยงาน 

จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ส.ค. 2560 จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

การติดตามประเมินผล  
ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 2560 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) และผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
รอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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