ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ภายใตหลักการที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจั นทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 สอดคลองกับ นโยบายรัฐบาลและนโยบายการอุดมศึ กษาของ
ประเทศ เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565
โดยนําขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาเปนแนวทางการจัดทําแผนดังกลาว
งบประมาณที่ใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) งบประมาณแผนดินที่ไดรับ
จัดสรรจากรัฐบาล จํานวน 5,590,920 บาท 2) งบประมาณเงินรายไดและงบเงินรับฝากที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1,177,700 บาท 3) งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 1,335,460 บาท รวมงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น จํานวน 8,104,080 บาท
โครงการตามแผนปฏิบัติร าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี 2 ประเภท คือ 1) โครงการตาม
พันธกิจ มีจํานวน 30 โครงการ และ 2) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร มีจํานวน 19 โครงการ รวมทั้งสิ้น
46 โครงการ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
มีงบประมาณสนับสนุน จํานวน 5,295,160 บาท คิดเปนรอยละ 65.34 มีจํานวน 20 โครงการ จําแนก
เปนโครงการตามพันธกิจ 20 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และชุ มชน การผลิ ตครู การพั ฒ นาครู และบุคลากรทางการศึกษา มีงบประมาณสนั บสนุ น จํ านวน
649,920 บาท คิดเปนรอยละ 8.02 มีจํานวน 6 โครงการ จําแนกเปนโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 6
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยาง
เป น รู ป ธรรม มี ง บประมาณสนั บ สนุ น จํ า นวน 598,000 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 7.38 มี จํ า นวน
6 โครงการ จําแนกเปนโครงการตามพันธกิจ 3 โครงการ และโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 3 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น และ
ชุมชน มีงบประมาณสนับสนุน จํานวน 1,561,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.26 มีจํานวน 14 โครงการ
จําแนกเปนโครงการตามพันธกิจ 7 โครงการ และโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 7 โครงการ ดังตารางที่
1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3

ก

ตารางที่ 1 งบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร และแหลงเงิน
1
2

3
4

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

งบแผนดิน
2,832,000

งบรายได
1,177,700

งบอื่น
1,285,460

หนวย : บาท
รอยละ
รวม
5,295,160 65.34

599,920

-

50,000

649,920 8.02

598,000

-

-

598,000 7.38

1,561,000

-

-

1,561,000 19.26

5,590,920

1,177,700

1,335,460

8,104,080

100

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี 2 ประเภท คือ 1) โครงการ
ตามพั น ธกิ จ มี จํานวน 30 โครงการ และ 2) โครงการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร มีจํานวน 16 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 46 โครงการ สามารถจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรไดดังตารางที่ 2

ข

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

รวม

ตาม ขับเคลื่อน
จํานวน
พันธกิจ ยุทธศาสตร

รอยละ

20
-

6

20
6

43.48
13.04

3

3

6

13.04

7
30
65.22

7
16
34.78

14
46
100

30.43
100

แนวทางการจัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลั ยจัดประชุ มชี้แจงการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
พิมานจันทร1 ชั้น 12 อาคารสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนโยบายจัดทํางบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2561 โดยยึดหลัก
ความโปรงใส เปนธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ สอดคลองตอบสนองตอกรอบทิศทางยุทธศาสตรชาติ
20 ป พ.ศ. 2560-2579 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2561-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งการจัดทํางบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมไดจัดทําภายใตกรองแนวคิด ดังนี้
1.1 การจัดทํางบประมาณแบบมุงผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic PerformanceBased Budgeting)
1.2 นโยบานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1.3 ราง แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสูความเปนเลิศ (Reprofiling)
พ.ศ. 2559-2574
1.5 นโยบายอธิการบดี
1.6 แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561
ทั้ ง นี้ ก ารกํ า หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ แ ละแนวทางการจั ด สรรงบประมาณประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพิจารณาความเหมาะสมของการใชงบประมาณ
รายจายที่กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ผลลัพธ ตัวชี้วัด การใชจายงบประมาณและการดําเนินงานที่
ชัดเจน นอกจากนี้การจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะตองมุงสนับสนุน
กิจกรรมที่ไมไดรับงบประมาณแผนดิน หรือไดรับงบประมาณในการทํากิจกรรมไมเพียงพอ โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของการจั ด สรร เพื่ อ บริ ห ารจั ด การด า นการเงิ น และงบประมาณเงิ น รายได ให เ กิ ด
ค

ประสิ ทธิภ าพและเปนประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลั ย โดยมหาวิ ทยาลัย กําหนดนโยบายการจัดสรร
งบประมาณเปนนโยบายทัว่ ไปและนโยบายมุงเนนประจําป ดังนี้
นโยบายทั่วไป
1) การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรที่สอดคลองกัน นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสูความเปนเลิศ Reprofiling พ.ศ. 2559-2574
นโยบายอธิการบดี แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 ตลอดจนคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธ ตามเปาหมายที่กําหนดไว
2) การบูรณาการเงินงบประมาณรายไดและเงินงบประมาณแผนดินอยางเหมาะสม เพื่อ
การดําเนินงานตามพันธกิจโดยพัฒนารูปแบบและระบบการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ เปนการดําเนินการ
เชิงรุก
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารจัดการ การใชจายงบประมาณ และการควบคุ ม
รายจายโดยคํานึงถึงความประหยัด ความคุมคา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใส
4) การใหความสําคัญกับแผนงาน โครงการที่มีการบูรณาการใชทรัพยากรรวมกัน ทั้งนี้
ใหคํานึงถึ งระเบีย บ ข อบังคับที่ เกี่ยวของ โครงสรางและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และการบริหาร
ทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) การใหความสําคัญกับงบประมาณที่เชื่อมโยง สอดคลอง สนับสนุนทิศทาง เปาหมาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณสูคณะ
สํานัก สถาบัน และหนวยงานตาง ๆ
6) การใหหัวหนาหนวยงาน (คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน) จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติงาน (Performance Agreement) หรือคํารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย (อธิการบดี) ที่
สอดคล องกั บ แนวปฏิ บั ติข องทางราชการในการบริห ารจั ดการแบบมุ งเนน ผลงานตามยุ ทธศาสตรที่ มี
ประสิทธิภาพ
7) การใช ง บประมาณเพื่ อ เป น ทุ น ในการสร า งรายได แ ละสิ ท ธิ ป ระโยชน ก ลั บ สู
มหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายไดเปนงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป เพื่อให
หนวยงานนําไปใชสําหรับรายการที่งบประมาณแผนดินไดรับจัดสรรไมเพียงพอ โดยใหเบิกจายงบประมาณ
แผนดินกอนเสมอ
2. ให จั ดทํ างบประมาณเงิ น รายได ป งบประมาณ 2561 ควบคูกับ วงเงิน งบประมาณรายจา ย
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณแผ น ดิ น ) เพื่ อ ให ท ราบวงเงิ น แต ล ะหน ว ยงานจาก
ทุกแหลงที่มาของงบประมาณ
3. จั ดทํ า งบประมาณให ส อดคลอ งกับ ยุท ธศาสตรของประเทศ ยุท ธศาสตรข องมหาวิทยาลั ย
ยุทธศาสตรของหนวยงาน ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หรือตัวชี้วัด
ของการประกันคุณภาพการศึกษา
4. จัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร โดยมีการวัดผลความสําเร็จของผลงาน
ดวยตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถวัดคาไดและครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ง

5.จั ด ทํ า งบประมาณโดยเน น การประหยั ด ความคุ ม ค า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และความโปร ง ใส
6. หนวยงานตางๆ ควรมีการทบทวน เปาหมายการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามภารกิจ
พื้นฐาน และภารกิจยุทธศาสตรในปที่ผานมา ทบทวนคาใชจายของโครงการ/กิจกรรมใชหลักการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิก โครงการ/กิจกรรมที่หมดความจําเปนหรือมีความสําคัญ
ในระดับรองหรือมีความซ้ําซอนกัน
7. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมควรใหความสําคัญกับผลการประเมินและขอเสนอแนะของ
หนวยงานประเมินตางๆ เชน ผลการประเมินการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เปนตน
8. คณะควรจัดสรรวงเงินเพื่อการพัฒนาในดานตางๆ เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
9. การจัดทํางบประมาณเนนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ลงสูนักศึกษามากที่สุด
10. โครงการ/กิ จ กรรมที่ อ บรมให นั ก ศึ ก ษาต อ งเป น การอบรมที่ เ พิ่ ม ทั ก ษะให กั บ นั ก ศึ ก ษา
ไมซ้ําซอนกับวิชาเอกและเนื้อหาที่สอนปกติ และตองสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา
11. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ตองตอบสนองความตองการของชุมชน/สังคม
อยางแทจริง เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีชีวติ ความเปนอยูที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได
12. เนนการรายงานและติดตามประเมินผลที่เปนระบบอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
องคกรใหดียิ่งขึ้น
กลไกการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ได มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
ซึ่งเปนผูแทนจากทุกหนวยงาน โดยมีรองอธิการบดี ฝายนโยบายและแผนเปน ประธาน มีผูอํานวยการ
กองนโยบายและแผน บุ คลากรกองนโยบายและแผนเปน เลขานุการและผูชว ยเลขานุการตามลําดับ
ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนิ นงานเป นรายไตรมาสเพื่อเปน การรวบรวมและวิเคราะหขอมู ล
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อคนหาวามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว
หรือไม ขอมูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลจะเสนอตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย เพื่อรายงานให
ทราบถึงปญหาในการปฏิบัติงานและใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยน
เป า หมาย/โครงการ/กิ จ กรรมให เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ ทรั พ ยากรและบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลง
รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป
วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับเปาหมายที่ตั้งไว
2. เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล สะท อ นกลั บ ให ม หาวิ ท ยาลั ย ใช เ ป น แนวทางในการปรั บ ปรุ งพั ฒ นางาน
รวมทั้งเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงาน
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก

จ

แนวทางการติดตามและประเมินผล
1. ติดตามผลการใชจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในแตละไตรมาส
2. ประเมินความกาวหนาและผลสรุปโครงการโดยคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติ
การประจําป ของมหาวิทยาลัย
3. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ฉ

สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
บทที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค
1.3 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.4 ขอมูลเชิงยุทธศาสตรแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา
บทที่ 2
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1 สรุปงบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและแหลงเงิน
2.2 สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและแหลงเงิน
2.3 สรุปจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.4 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตรและกลยุทธ
2.5 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยาง
เปนรูปธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น
และชุมชน
ภาคผนวก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทําเปนแผนสี่ป ซึ่งจะตอง
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 โดยในแตละปงบประมาณใหสวนราชการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ในกรณีที่สวน
ราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให
สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น และเมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํา
รายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ดํ า เนิ น งานเพื่ อส งเสริ ม สนับ สนุน และพั ฒ นา ตามภาระหนา ที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 8 ดังนี้
(1) แสวงหาความจริ ง เพื่ อ สู ค วามเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ บนพื้ น ฐานของภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
(2) ผลิ ตบั ณฑิ ตที่มีความรู คูคุณธรรม สํานึกในความเปน ไทย มีความรักและผูกพัน ตอทองถิ่ น
อี ก ทั้ ง ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ในชุ ม ชน เพื่ อ ช ว ยให ค นในท อ งถิ่ น รู เ ท า ทั น การเปลี่ ย นแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ
(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
เพื่อประโยชนของสวนรวม
(5) เสริมสร างความเข็ มแข็ งของวิชาชี พครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิ ด
การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาไดคํานึงถึง
ความสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนกลยุทธของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565
1

1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่ อเป น แนวทางดํ า เนิ น งาน โครงการและกิจ กรรมของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาให มี ความ
สอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 และแผนกลยุทธของสถาบันวิจัย
และพัฒนา พ.ศ. 2561-2565
2) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติ
3) เพื่อกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ไดมีกระบวนการมีสวนรวมจากบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใตนโยบายสภาและมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 กรอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีกระบวนการสําคัญ ดังนี้
 รวบรวม วิเคราะห ขอมูล สารสนเทศ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT
Analysis) และผลการดําเนินงานของปที่ผานมา
 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 ประชุมเชิ งปฏิบัติการ เรื่อง การจัด ทําแผนปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อระดมความคิดเห็นจาก บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
รวมกันวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใช พรอมทั้งวิเคราะหแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
และแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
 คณะทํางาน ปรับปรุงขอมูลตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และจัดทํา งบประมาณที่สอดคลอง
กับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 1)
 เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 1) ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 คณะทํางาน ปรับ ปรุงขอมูลตามที่ป ระชุมคณะกรรมการจั ดทําแผนปฏิบั ติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอแนะ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 2)
 เสนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 (ร า ง 2) ต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561
 คณะทํ า งาน ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ตามที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
เสนอแนะ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 3)
 เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 3) ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองดานนโยบายและแผน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
 คณะทํ า งาน ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ตามที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
เสนอแนะ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 4)
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เสนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป 2561 (ร า ง 4) ต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ……./2561 วันที่............................................
 คณะทํ า งาน ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เสนอ และจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับสมบูรณ)
 สถาบั น วิจัย และพั ฒนา จั ดทํ าและเผยแพร แผนปฏิบัติร าชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (ฉบั บ สมบู ร ณ ) ของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาที่ ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย
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แผนภาพกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รวบรวม วิเคราะห ขอมูล สารสนเทศ วิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis) และผลการดําเนินงานของปที่ผานมา
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําป พ.ศ. 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 19 ตุลาคม 2560)
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา (ราง 1)
ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา (วันที่ 19 ตุลาคม 2560)
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา (ราง 2)
เสนอคณะกรรมการฯ
ไมเห็นชอบ

มติคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา
เห็นชอบ

ปรับปรุงขอมูลแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา (ราง 3)
เสนอคณะกรรมการฯ

มติคณะกรรมการกลั่นกรองดานนโยบายและแผน

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

ปรับปรุงขอมูลปฏิบัตริ าชการประจําป 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา (ราง 4)
เสนอคณะกรรมการฯ

เห็นชอบ

มติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

จัดทําและเผยแพรแผนปฏิบัตริ าชการประจําป 2561

4

ไมเห็นชอบ

1.4 ขอมูลเชิงยุทธศาสตรแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.4.1 ปรัชญา (Philosophy)
พัฒนาการวิจัย สรางนวัตกรรม และบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความตองการของ
มหาวิทยาลัยและชุมชนทองถิ่น
1.4.2 วิสัยทัศน (Vision)
เปนศูนยกลางการวิจัย การสรางนวัตกรรม และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
1.4.3 พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยดวยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
3. การพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง
4. สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นและชุมชนเมือง
5. สงเสริมสนับสนุน เครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ
6. สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
7. สงเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
1.4.4 เอกลักษณของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Uniqueness)
เปนหนวยงานที่สรางและพัฒนานักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัย และพัฒนางานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม
1.4.5 คานิยมรวม
มีจิตบริการสานสัมพันธ เพื่อคุณภาพงานที่ดี
1.4.6 รายละเอียดเชิงยุทธศาสตร
แผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปนแนวทาง
ดํ า เนิ น งาน โครงการและกิ จ กรรมของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาให มี ค วามสอดคล อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 และแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 25612565 2) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติ
3) เพื่อกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 18 ตัวชี้วัด และ 18 กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
เปาประสงค
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ
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ตอเนื่อง

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.2 ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.3 จํานวนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศดานการวิจัยทีไ่ ดรับการปรับปรุง
1.4 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัย และการบริการวิชาการที่ไดรับการพัฒนาอยาง

1.5 รอยละของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ไดรับการพัฒนา
1.6 รอยละของงานวิจัยที่สําเร็จตามสัญญารับทุน
กลยุทธ
1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล
1.2 ยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและบริการวิชาการ
1.3 พัฒนาฐานขอมูล สารสนเทศดานการวิจัยและการบริการวิชาการ
1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.5 การกํากับ ติดตามงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน
การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงค
1. ทองถิ่น ชุมชน และคุณภาพการศึกษาไดรับการพัฒนาจากงานวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัด
2.1 รอยละบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาเปนนักวิจัยที่มีความสามารถตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
2.2 รอยละผลงานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่น การผลิตและ
พัฒนาครู ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
2.3 จํานวนโครงการวิจัยนวัตกรรมทีไ่ ดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
2.4 จํ า นวนโครงการวิ จั ย นวั ต กรรมในเชิ ง บู ร ณาการร ว มกั บ หน ว ยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
กลยุทธ
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการเปนนักวิจัยที่มีความสามารถสูง
2.2 สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการทองถิ่นและชุมชน การผลิตครู การ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.3 สงเสริมใหมีการแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมที่หลากหลาย
2.4 การสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
2.5 สงเสริมการทําวิจัยและนวัตกรรมในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
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รูปธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปน

เปาประสงค
1. ผลงานวิจัยไดนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัด
3.1 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
3.2 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและนวัตกรรม
3.3 ระดับคุณภาพของวารสารจันทรเกษมสารที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตามศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทยในกลุมฐาน 1 (TCI 1)
3.4 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชตอบสนองความตองการชุมชน
3.5 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตอยอดใน 4 มิติ : เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย เชิงวิชาการ
เชิงสังคม
กลยุทธ
3.1 สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม
3.2 การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและนวัตกรรม
3.3 ยกระดับคุณภาพวารสารจันทรเกษมสาร
3.4 สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและตอยอดใน 4 มิติ :
เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย เชิงวิชาการ เชิงสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น และชุมชน
เปาประสงค
1. การบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและชุมชน
ตัวชี้วัด
4.1 รอยละของความพึงพอใจตอการบริการวิชาการ
4.2 รอยละของครู บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับความรู ความสามารถและนําไปใชประโยชน
4.3 รอยละของชุมชน หรือกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ หรือคุณภาพ
ชีวิตและนําไปใชประโยชน
กลยุทธ
4.1 สงเสริม การบริการวิชาการตามความตองการของทองถิ่น ชุมชน และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาชาติ
4.2 สงเสริมการจัดการบริการวิชาการเพื่อหารายไดของมหาวิทยาลัย
4.3 สรางความรวมมือในการบริการวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน หนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
4.4 บูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการแบบมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัย
กับภาครัฐและภาคเอกชน
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บทที่ 2
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
2.1 สรุปงบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและแหลงเงิน
งบประมาณที่ใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร
จากรัฐบาล จํานวน 5,590,920 บาท 2) งบประมาณเงินรายไดและงบเงินรับฝากที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย จํานวน 1,177,700 บาท 3) งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จํานวน 1,335,460 บาท โดยมีงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น จํานวน 8,104,080 บาท จําแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตรไดดังนี้
ตารางที่ 1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตรและแหลงเงิน
ประเด็นยุทธศาสตร

งบแผนดิน

งบรายได

งบอื่น

รวม

5,295,160 65.34

รอยละ

1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
และการบริการวิชาการ มีงบประมาณ
สนับสนุน

2,832,000

1,177,700

1,285,460

2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน การ
ผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

599,920

-

50,000

649,920

8.02

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

598,000

-

-

598,000

7.38

1,561,000

-

-

5,590,920
68.99

1,177,700
14.53

8

1,335,460
16.48

1,561,000 19.26
8,104,080
100

100

2.2 สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและแหลงเงิน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ

งบแผนดิน
โครงการ งบประมาณ
6
2,832,000

งบรายได
โครงการ งบประมาณ
5
1,177,700

9

งบอื่น
งบประมาณ
1,285,460

โครงการ

โครงการ

20

รวม
รอยละ
งบประมาณ
5,295,160 65.34

2. สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน การ
ผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

5

599,920

-

-

1

50,000

6

649,920

8.02

3. สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม

6

598,000

-

-

-

-

6

598,000

7.38

4. พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น และชุมชน

14

1,561,000

-

-

-

-

14

1,561,000 19.26

31

5,590,920

5

46

8,104,080

รวม

9

1,177,700

10

1,335,460

100

2.3 สรุปจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเภทโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร
1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น และชุมชน
รวม
รอยละ

10

ประเภทโครงการ
ตาม
ขับเคลื่อน
พันธกิจ
ยุทธศาสตร
20
6
3
7
30
65.22

3
7
16
34.78

รวม
จํานวน

รอยละ

20
6

43.48
13.04

6
14
46
100

13.04
30.43
100

2.4 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
งบประมาณ (บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ

2,832,000

1,177,700

1,285,460

งบรวม
วงเงิน
รอยละ
5,295,160 65.34

434,000

1,129,550

1,285,460

2,849,010

2,250,000
48,000
100,000
599,920

48,150
-

50,000

2,298,150
48,000
100,000
649,920
270,000
11,599,280

งบแผนดิน

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1.2 ยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาฐานขอมูล สารสนเทศดานการวิจัยและการบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
กลยุทธที่ 1.5 การกํากับ ติดตามงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน
การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

งบรายได

งบอื่น

กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการเปนนักวิจัยที่มีความสามารถสูง
กลยุทธที่ 2.2 สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการทองถิ่นและชุมชน
การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

270,000
80,000

-

-

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

149,920
-

-

50,000

149,920
50,000

100,000

-

-

100,000
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8.02

งบประมาณ (บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ

งบแผนดิน

งบรายได

งบอื่น

งบรวม
วงเงิน
รอยละ
598,000 7.38
50,000
400,000

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธที่ 3.2 การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและนวัตกรรม

598,000
50,000
400,000

-

-

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

96,000
52,000

-

-

96,000
52,000

1,561,000
981,000
80,000

-

-

1,561,000
981,000
210,000
80,000

500,000

-

-

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถิ่น และชุมชน
กลยุทธที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุน การเรียนรูตามความตองการของทองถิ่น และชุมชน
กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมการจัดการบริการวิชาการเพื่อหารายไดของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 4.3 สรางความรวมมือในการบริการวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
กลยุทธที่ 4.4 บูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการแบบมีสวนรวม
ระหวางมหาวิทยาลัยกับภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งสิ้น

5,590,920

12

1,177,700

1,335,460

19.26

8,104,080

100

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

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

ประเภทโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตาม ขับเคลื่อน
พันธกิจ ยุทธศาสตร

1 ทบทวนแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ป พ.ศ.
2561-2565



2
3
4
5
6







บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
บริหารจัดการดานบริการวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย สายวิทยาศาสตร

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

งบประมาณ (บาท)
งบแผนดิน
434,000.00

กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย

234,000.00
100,000.00
-

13

งบรายได

งบรวม

งบอื่น

ผูรับผิดชอบโครงการ

วงเงิน
รอยละ
1,129,550.00 1,285,460.00 2,849,010.00 53.80
67,070.00
58,000.00
-

473,520.00
144,780.00

67,070.00

งานบริหารงานทั่วไป

234,000.00
100,000.00
58,000.00
473,520.00
144,780.00

งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการวิชาการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

กลยุทธ

ประเภทโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

7 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย สายสังคมศาสตร

ตาม ขับเคลื่อน
พันธกิจ ยุทธศาสตร


งบประมาณ (บาท)
งบรวม

ผูรับผิดชอบโครงการ

งบแผนดิน

งบรายได

-

-

144,780.00

วงเงิน
รอยละ
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย
144,780.00

งบอื่น

8 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย



-

-

242,640.00

242,640.00

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

9 ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร



-

-

154,620.00

154,620.00

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

10 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวารสารจันทรเกษมสาร
11 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ
12 เงินอุดหนุนสมทบเขากองทุนวิจัยฯ
13 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา
กลยุทธที่ 1.2 ยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและบริการวิชาการ
14 ปรับปรุงขอบังคับฯ ระเบียบ ประกาศ ใหเอื้อตองานวิจัยและการ
บริการวิชาการ
15 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย (โปรแกรม SPSS,
เครื่องคอมพิวเตอร, โนตบุค)
16 จัดหาครุภัณฑประจําสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา






100,000.00
2,250,000.00




2,250,000.00



กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาฐานขอมูล สารสนเทศดานการวิจัยและการบริการ
วิชาการ (เว็บไซต)
17 พัฒนาฐานขอมูล สารสนเทศ ดานการวิจัย (software)



125,120.00 125,120.00
100,000.00
1,000,000.00
4,480.00
2,298,150.00
-

-

-

-

-

-

48,150.00

-

-

ใชงบประมาณของสํานักวิทยบริการ

14

1,000,000.00
4,480.00
48,150.00

43.40

-

งานบริหารงานทั่วไป, งาน
บริการวิชาการ,
งาน
พัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

2,250,000.00
-

-

งานเผยแพรงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป

48,150.00
-

0.00
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

กลยุทธ

ประเภทโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตาม ขับเคลื่อน
พันธกิจ ยุทธศาสตร

กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
18 อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญตามตําแหนงงาน
19 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามตําแหนงงาน (Job description)
กลยุทธที่ 1.5 การกํากับ ติดตามงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ



งบประมาณ (บาท)
งบแผนดิน



รวมโครงการและงบประมาณ

20

ผูรับผิดชอบโครงการ

48,000.00

-

-

48,000.00

-

-

48,000.00

-

-

100,000.00

-

-

100,000.00

100,000.00

-

-

100,000.00

-

-

งบรวม

งบอื่น

วงเงิน
รอยละ
48,000.00
0.91



20 ติดตามความกาวหนาการประเมินขอเสนอโครงการวิจัย ระหวาง
ดําเนินการและสิ้นสุดโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัย

งบรายได

-

2,832,000.00 1,177,700.00 1,285,460.00 5,295,160.00

15

งานบริหารงานทั่วไป

1.89
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

100

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

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาเปนนักวิจัยที่มีความสามารถตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ตัวชี้วัด 2.2 รอยละผลงานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่น การผลิตและพัฒนาครู ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ตัวชี้วัด 2.3 จํานวนโครงการวิจัย นวัตกรรมที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
ตัวชี้วัด 2.4 จํานวนโครงการวิจัย นวัตกรรมในเชิงบูรณาการรวมกันหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
กลยุทธ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ
ตาม ขับเคลื่อน
พันธกิจ ยุทธศาสตร

กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการเปนนักวิจัยที่มีความสามารถสูง
1 พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ/เชิง
ปริมาณ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนานักวิจัยใหมีทักษะการทําวิจัยเพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นและชุมชนเมือง
กิจกรรมที่ 3 พัฒนานักวิจัยรุนใหม
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทีมวิจัยขามศาสตรและสรางงานวิจัยตามกรอบการ
ปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Reprofiling) ประจําป
งบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 5 การทําวิจัยอยางไรใหไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์



งบประมาณ (บาท)

คาเปาหมาย รอยละ 55
คาเปาหมาย รอยละ 15
คาเปาหมาย 6 โครงการ
คาเปาหมาย 3 โครงการ

270,000.00

-

-

งบรวม
วงเงิน
รอยละ
270,000.00 41.54

230,000.00
40,000.00

-

-

230,000.00
40,000.00

40,000.00

-

-

40,000.00

40,000.00
40,000.00

-

-

40,000.00
40,000.00

40,000.00

-

-

40,000.00

งบแผนดิน
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งบรายได

งบอื่น

ผูรับผิดชอบโครงการ

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

กลยุทธ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ
ตาม ขับเคลื่อน
พันธกิจ ยุทธศาสตร

กิจกรรมที่ 6 อบรมจรรยาบรรณนักวิจัย
กิจกรรมที่ 7 อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

3 การพัฒนาโจทยวิจัยตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมใหมีการแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมที่
หลากหลาย
4 พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับแหลงทุนภายนอก
กลยุทธที่ 2.4 การสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพและมีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ
5 การเชิดชูเกียรติและใหเงินรางวัล เงินสมนาคุณ
กลยุทธที่ 2.5 สงเสริมการทําวิจัยและนวัตกรรมในเชิงบูรณาการรวมกับ
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
6 การบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจอื่นๆ ตามศาสตรพระราชา

รวมโครงการและงบประมาณ

งบแผนดิน

งบรายได








6

งบรวม
วงเงิน
รอยละ
30,000.00
-

-

-

-

40,000.00

-

-

80,000.00

-

80,000.00

-

-

80,000.00

149,920.00

-

-

149,920.00



งบอื่น

-

30,000.00
-

กิจกรรมที่ 8 อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยที่ดําเนินการตอสัตวเพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร
2 พัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
กลยุทธที่ 2.2 สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการทองถิ่น
และชุมชน

งบประมาณ (บาท)

-

40,000.00
80,000.00

149,920.00
-

-

50,000.00

149,920.00
50,000.00

100,000.00

-

50,000.00
-

50,000.00
100,000.00

100,000.00

-

599,920.00
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-

-

ผูรับผิดชอบโครงการ

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

12.31

23.07
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

7.69
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

15.39
งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

100,000.00

50,000.00 649,920.00

100

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

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัด 3.1 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด 3.2 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและนวัตกรรม

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

ตัวชี้วัด 3.3 ระดับคุณภาพของวารสารจันทรเกษมสารที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตามศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทยในกลุมฐาน 1 (TCI 1)

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามพันธกิจ

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)
งบแผนดิน

กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม
1 เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ



กลยุทธที่ 3.2 การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและ
นวัตกรรม
2 การเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพรอมการเขารวมการประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”
กิจกรรมที่ 2 รวมเปนเจาภาพการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ิ
3 การนําเสนอผลงานวิ
จัยในการประชุมระดับชาติ (Thailand Research
Expo 2018)





18

งบรายได

งบรวม

งบอื่น

ผูรับผิดชอบโครงการ

50,000.00

-

-

วงเงิน
รอยละ
50,000.00
8.36

50,000.00

-

-

50,000.00

400,000.00

-

200,000.00
50,000.00

-

-

200,000.00
50,000.00

150,000.00

-

-

150,000.00

200,000.00

-

-

200,000.00

-

400,000.00

งานเผยแพรงานวิจัย
66.89
งานเผยแพรงานวิจัย

ประเภทโครงการ
กลยุทธ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามพันธกิจ

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)
งบแผนดิน

กลยุทธที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพวารสารจันทรเกษมสาร

งบรายได

งบรวม

งบอื่น

96,000.00

-

-

วงเงิน
รอยละ
96,000.00 16.05

4 พัฒนาวารสารจันทรเกษมสารใหไดมาตรฐานสูงขึ้น (งบกลาง) (ปจจุบัน
= ฐาน 2)



30,000.00

-

-

30,000.00

5 จัดทําวารสารจันทรเกษมสาร



66,000.00

-

-

66,000.00

52,000.00

-

-

52,000.00

52,000.00

-

-

52,000.00

กลยุทธที่ 3.4 สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชเพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและตอยอดในเชิงพาณิชย


6 การสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยและประเมินการใชประโยชนจาก
งานวิจัย

รวมโครงการและงบประมาณ

3

3

598,000.00
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ผูรับผิดชอบโครงการ

-

-

598,000.00

งานเผยแพรงานวิจัย

8.70
งานเผยแพรงานวิจัย

100

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(สอดคลองกับแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปนแหลงเรียนรูและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ
ตาม ขับเคลื่อน
พันธกิจ ยุทธศาสตร

กลยุทธ 4.1 สงเสริม สนับสนุน การเรียนรูตามความตองการของทองถิ่น และชุมชน

คาเปาหมาย รอยละ 80
คาเปาหมาย รอยละ 75
คาเปาหมาย รอยละ 75

งบประมาณ (บาท)
งบแผนดิน

งบรายได

งบรวม

งบอื่น

981,000.00

-

-

วงเงิน
รอยละ
981,000.00 62.84

1 โครงการสํารวจความตองการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562



80,000.00

-

-

80,000.00

2 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
3 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร




211,000.00
190,000.00

-

-

211,000.00
190,000.00

4 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน จังหวัดชัยนาท
5 โครงการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561




260,000.00
80,000.00

-

-

260,000.00
80,000.00

6 โครงการสํารวจศูนยบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อหาแนวทางการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการรับใชสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม



60,000.00

-

-

60,000.00

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานบริการวิชาการ



100,000.00

-

-

100,000.00

-

-

-

กลยุทธ 4.2 สงเสริมการจัดการบริการวิชาการเพื่อหารายไดของมหาวิทยาลัย
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-

งานบริการวิชาการ

0.00

กลยุทธ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ
ตาม ขับเคลื่อน
พันธกิจ ยุทธศาสตร

กลยุทธ 4.3 สรางความรวมมือในการบริการวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน


8 โครงการพัฒนาครูในเขตจตุจักรและเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร
กลยุทธ 4.4 บูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการแบบมีสวนรวม
ระหวางมหาวิทยาลัยกับภาครัฐและภาคเอกชน

งบประมาณ (บาท)
งบแผนดิน

งบรายได

งบรวม

งบอื่น

80,000.00

-

-

วงเงิน
รอยละ
80,000.00
5.12

80,000.00
500,000.00

-

-

80,000.00

-

-

500,000.00

9 โครงการถายทอดเทคโนโลยีระบบน้ําหยดเพื่อการเกษตรแกชุมชนสระไมแดง
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท



80,000.00

-

-

80,000.00

10 โครงการเพิ่มมูลคาพืชสมุนไพรในชุมชนเคหะสถานเจริญชัย เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
11 โครงการเพิ่มมูลคาพืชสมุนไพรในอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
12 โครงการพัฒนาครูระดับปฐมวัยแกมูลนิธิ เด็กออนในสลัม ในพระอุปภัมภฯ
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร



70,000.00

-

-

70,000.00




70,000.00
130,000.00

-

-

70,000.00
130,000.00

13 โครงการสงเสริมสุขภาวะและโภชนาการของผูสูงอายุในชุมชนพุมโพธิ์กลาง เขต
ลาดพราว กรุงเทพมหานคร



70,000.00

-

-

70,000.00

14 โครงการพัฒนาฝมือแรงงานกลุมเศรษฐกิจอาชีพหมูบานราณี 2 เขตลาดพราว
กรุงเทพมหานคร



80,000.00

-

-

80,000.00

รวมโครงการและงบประมาณ

7

7

1,561,000.00
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-

-

1,561,000.00

งานบริการวิชาการ
32.03
งานบริการวิชาการ

100

ภาคผนวก
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